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UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego 
i pobierania opłat za ogłoszenia:

–  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego 
(Dz.U.2014.125),

–  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków 
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został 
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań fi nansowych określonych 
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) 
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań fi nansowych 
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania 
fi nansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu 
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek 
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Hanna Marianna 
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Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym 
przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyza-
cyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwier-
dzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredy-
tów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086).

Poz. 6265. RAFAKO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Raciborzu. KRS 0000287033. SĄD 
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
27 sierpnia 2007 r. 
[BMSiG-2723/2021]

Nadzorca układu Rafako Engineering spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu wpi-
sanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000287033, posiadającą 
NIP 6423016483 oraz REGON 240703939, zawiadamia, że 
w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - 
Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi 
z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadze-
nia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 
16 lutego 2021 roku, godz. 1200.

Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w siedzibie Dłużnika, 
tj. ul. Łąkowa 33 (47-400 Racibórz), budynek NBA, sala konfe-
rencyjna nr 115, 1 piętro.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisem-
nie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, 
który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może 
oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii 
COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione 
karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu 
w następujący sposób:
a)  za pośrednictwem poczty na adres (rekomendowany tryb): 

Nadzorca układu Tomasz Skoczyński, ul. Szeroka 34A, 
55-010 Radwanice,

b)  za pośrednictwem kuriera, na adres: Nadzorca układu 
Tomasz Skoczyński, ul. Szeroka 34A, 55-010 Radwanice.

O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przy-
jęcia układu Nadzorca Układu zawiadomi wierzycieli umiesz-
czonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności 
spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, 
informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie 
wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informa-
cję o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz 
pouczenie o treści przepisów prawa. Wierzycielom publicz-
noprawnym zostanie przedłożony także test prywatnego wie-
rzyciela.

Poz. 6266. Surdyk Tomasz prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Surpol Tomasz Surdyk Odlewnia Żeliwa 
w Blachowni. 
[BMSiG-4770/2021]

SURPOL TOMASZ SURDYK ODLEWNIA ŻELIWA z siedzibą 
w Blachowni (42-290), ul. 1 Maja, nr 3c, REGON 090464380, 
NIP 5570008975, prowadzący działalność gospodarczą zgod-
nie z zaświadczeniem z CEiDG, zgodnie i art. 20 ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredy-
tów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza, że postanowieniem 
z dnia 21 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, 
VIII Wydział Gospodarczy, prawomocnie umorzył uprosz-
czone postępowanie o zatwierdzenie układu otwarte obwiesz-
czeniem z dnia 3 września 2020 r. w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym Nr 172 (6062), poz. 44580.

Poz. 6267. Śniadach Bernarda prowadząca działalność gospo-
darczą pod nazwą Usługi Krawieckie TO i OWO Bernarda 
Śniadach w Olsztynie. 
[BMSiG-4610/2021]

Bernarda Śniadach prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Krawieckie TO i OWO Bernarda Śniadach z sie-
dzibą w Olsztynie, Plac Konstytucji 3 Maja nr 3, 10-589 Olsztyn, 
NIP 7391142994, REGON 510321761, oświadcza, że otwiera 
postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu.

Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy 
Ustawy z dn. 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) znajdujące zastosowanie do 
postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikają-
cymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Dariusz 
Kroszkiewicz, nr licencji 1470.

Jako dzień układowy wskazuje się dzień 29 stycznia 2021 r.

Poz. 6268. WYSOCKI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. 
KRS 0000475889. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2013 r., sygn. akt 
V GRz 3/20. 
[BMSiG-4899/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodar-
czy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listo-
pada 2020 roku, sygn. akt V GRz 3/20, wydanym w postę-
powaniu opisanym w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. 


