
UMOWA PRZELEWU (SPRZEDAŻY) WIERZYTELNOŚCI 

 

zawarta dnia __ ________ 20__ roku, pomiędzy: 

 

1. Syndykiem masy upadłości EXPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości 

(dalej: „Syndyk”), zawierającym niniejszą umowę w imieniu własnym, lecz na rachunek 

upadłego tj. spółki pod firmą: EXPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z 

siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 

pod numerem: 0000018416 (dalej: „Upadły”), zwanym dalej: „Cedentem”; 

 

a 

 

2. _________, zwan_ dalej: „Cesjonariuszem”; 

 

Zważywszy, że: 

1. postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, ogłosił upadłość Upadłego i ustanowił syndyka w osobie Karola Tatary; 

2. postępowanie upadłościowe dot. Upadłego toczy się przed Sądem Upadłościowym w 

Krakowie, pod sygnaturą akt: VIII GUp 355/18 (dalej: „Postępowanie upadłościowe”); 

3. Syndyk zlecił biegłemu sądowemu, Leszkowi Olszewskiemu, oszacowanie wartości rynkowej 

wierzytelności wskazanych w treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy (dalej: 

„Wierzytelności”), który sporządził wycenę (dalej: „Wycena”), z której wynika, że wartość 

Wierzytelności wynosi 128.000,00 zł; 

4. postanowieniem z dnia 23.12.2021 r., Sędzia-komisarz wyraził zgodę na sprzedaż 

wierzytelności wskazanych w treści Wyceny, w trybie z wolnej ręki, w drodze pisemnego 

konkursu ofert. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Cedent oświadcza, że: 

a. jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy; 

b. Wierzytelności są częściowo sporne, a co do części nie podjęto jeszcze działań 

windykacyjnych bądź egzekucyjnych, a tym samym brak jest informacji o ich ewentualnej 

sporności; 

c. Wierzytelności mogą być przedmiotem przelewu; 

d. Wierzytelności nie są przedmiotem zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

e. z posiadanych przez niego informacji wynika, że część podmiotów będących dłużnikami z 

tytułu Wierzytelności, jest niewypłacalna bądź pozostaje w stanie zagrożenia 

niewypłacalnością, co wskazane zostało w treści Wyceny; 

f. nie posiada wiedzy co do zarzutów jakie przysługują podmiotom będącym dłużnikami z 

tytułu Wierzytelności. 

2. Cesjonariusz oświadcza, że: 

a. wpisy w rejestrze przedsiębiorców KRS nie uległy zmianie i pozostają aktualne; 

b. nie został postawiony w stan likwidacji, nie złożył wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego bądź ogłoszenie upadłości i brak jest do tego podstaw, nie otwarto 

wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, ani nie została ogłoszona jego upadłość; 



c. na zawarcie niniejszej umowy nie jest potrzebna zgoda żadnego podmiotu trzeciego ani 

wspólników Cesjonariusza bądź jego organów; 

d. zapoznał się z dokumentami dotyczącymi Wierzytelności i nie wnosi żadnych zastrzeżeń 

co do ich stanu oraz co do ich treści; 

e. przyjmuje do wiadomości oświadczenia złożone przez Cedenta. 

3. _____ oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania Cesjonariusza. 

 

§ 2 

1. Cedent oświadcza, że z jego powództwa toczą się następujące postępowania sądowe dotyczące 

Wierzytelności (dalej: „Postępowania”): 

a. postępowanie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, przeciwko „Expro Operator" 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, przed Sądem Rejonowym w 

Tychach, sygn. akt: VI GC 898/20; 

b. postępowanie o zapłatę, przeciwko „Expro Operator" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tychach, przed Sądem Rejonowym w Tychach, sygn. akt: VI GC 

526/21. 

2. Cesjonariusz zapoznał się ze stanem Postępowań i akceptuje ich stan. 

3. Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z art. 317 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z 

art. 334 ust. 5 Prawa upadłościowego, Z chwilą zawiadomienia sądu o nabyciu wierzytelności, 

nabywca wierzytelności wstępuje z mocy prawa w miejsce upadłego lub syndyka do postępowań 

cywilnych, dotyczących wierzytelności, bez zezwolenia strony przeciwnej. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że jeśli Cedent będzie zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek 

kosztów związanych z Postępowaniami, to Cesjonariusz niezwłocznie, ale nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego obowiązku, przekaże Cedentowi, na rachunek bankowy 

nr: 77 2490 0005 0000 4600 3304 5970, kwotę niezbędną do pokrycia tych kosztów. 

 

§ 3 

1. Cedent dokonuje niniejszym przelewu Wierzytelności objętych Załącznikiem nr 1 na rzecz 

Cesjonariusza, w zamian za wskazane poniżej Wynagrodzenie, a Cesjonariusz przelew, za 

podane poniżej Wynagrodzenie, przyjmuje. 

2. Wynagrodzenie z tytułu przelewu, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Cedent i 

Cesjonariusz zgodnie ustalają na kwotę _________ zł (dalej: „Wynagrodzenie”). 

3. Cedent niniejszym potwierdza, że Cesjonariusz uiścił Wynagrodzenie przed zawarciem 

niniejszej umowy. 

4. Wierzytelności przechodzą na Cesjonariusza z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie 

ewentualne wady Wierzytelności oraz odpowiedzialność Cedenta względem Cesjonariusza, że 

Wierzytelności mu przysługują. 

6. Cedent oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy nie jest objęty gwarancją, co Cesjonariusz 

przyjmuje do wiadomości. 

 

§ 4 

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostało uznane lub okazało się 

nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub w inny sposób wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają 

w mocy i są w pełni skuteczne. W takim wypadku postanowienie, które zostało uznane za lub okazało 

się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub w inny sposób wadliwe będzie uważane za zmienione w 

taki sposób, aby umożliwić urzeczywistnienie intencji Stron oraz cele ekonomiczne i prawne, które 



Strony pragnęły osiągnąć poprzez nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub w inny sposób wadliwe 

postanowienie niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z 

zawarciem niniejszej umowy (dalej: „Koszty zawarcia umowy”). 

 

§ 6 

1. Wszelka korespondencja, dotycząca niniejszej umowy, będzie kierowana na następujące adresy 

Syndyka: 

a. adres korespondencyjny: Karol Tatara Kancelaria Syndyka, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-

523 Kraków; 

b. e-mail: syndyk@upadlosc.eu.  

2. Wszelka korespondencja, dotycząca niniejszej umowy, będzie kierowana na następujące adresy 

Cesjonariusza: 

a. adres korespondencyjny: _______; 

b. e-mail: ________.  

3. Do czasu poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń, doręczenia będą 

dokonywane na dotychczasowy adres. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą: 

a. odbioru korespondencji; 

b. wprowadzenia korespondencji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby 

druga strona mogła się zapoznać z jej treścią; 

c. upływu 14 dni od daty pierwszego awiza, w przypadku nadania korespondencji pocztową 

przesyłką poleconą. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego. 

2. Strony zobowiązują się do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w 

wyniku realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku takiego rozstrzygnięcia, każda ze Stron 

ma prawo skierować sprawę na drogę sądową. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Upadłego. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności. 

3. Niniejsza umowa zawarta została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Cedenta i 

jednym dla Cesjonariusza. 

 

 

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

Cedent        Cesjonariusz 

 

mailto:syndyk@upadlosc.eu


Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie cedowanych wierzytelności. 

2. Załącznik nr 2 – wydruki informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z KRS dla Cesjonariusza i 

Upadłego. 


