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Gliwice, dnia 07.07.2017 r. 

 

Upadły: Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa w upadłości z siedzibą  

w Kędzierzynie-Koźlu 

 ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, KRS: 0000008730, NIP: 7491749684 

 

Syndyk Masy 

Upadłości: Marcin Kubiczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244, 

 adres biura doradcy restrukturyzacyjnego do doręczeń: ul. Daszyńskiego 165/2,  

44-100 Gliwice  

 

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA 

 

Działając jako Syndyk masy upadłości, na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (dalej: 

„PU”), zawiadamiam, iż w dniu 19.06.2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy w Sekcji 

Upadłościowej, ogłosił upadłość Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (dalej: „Upadły”), wyznaczając sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra 

Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, syndyka masy 

upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

oraz kuratora upadłego w osobie Piotra Skorupy [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421], na 

dowód czego przedkładam w załączeniu kopię postanowienia Sądu z dnia 19.06.2017 r., sygn. akt V GU 

75/17. Postępowanie upadłościowe dalej będzie toczyło się pod sygn. akt V GUp 69/17.    

 

W związku z powyższym, informuję, że: 

 

1. na zasadzie art. 236 PU informuję, że wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć  

w postępowaniu upadłościowym, powinien zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją 

wierzytelność w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co nastąpiło w dniu 29.06.2017 r. (termin ten upływa 

zatem z dniem 28.07.2017 r.). Termin ten jest instrukcyjny, a zatem po jego upływie można w 

dalszym ciągu zgłaszać wierzytelność, przy czym może wiązać się to z dodatkową, drobną 

opłatą tytułem spóźnionego zgłoszenia wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności należy 

składać na urzędowym wzorze w dwóch egzemplarzach (art. 239 ust. 1 PU) na adres: 

 

Sędzia-Komisarz postępowania upadłościowego Twojej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

SSR Piotr Stanisławiszyn   

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa 

ul. Ozimska 60a,  

45-368 Opole, 

 

powołując się na sygn. akt: V GUp 69/17. 

http://www.kubiczekm.com/


 
 
 

 
 

 
 
 

 

ul. Daszyńskiego 165/2, 44-100 Gliwice 
ul. Bagno 2/69, 00‐112 Warszawa 

+48 32 308 0000 
www.kubiczekm.com 
info@kubiczekm.com 

 

    Strona 2 z 2 

2. Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz na stronie internetowej www.tskok.kubiczekm.com . Pod wskazanym 

adresem strony internetowej syndyk zamieszczać będzie najważniejsze informacje o przebiegu 

postępowania upadłościowego.  

3. W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać dowody uzasadniające zgłoszenie (art. 239 ust.  

3 PU). 

4. Wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość,  

w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia 

społeczne, a także umów leasingu, jeżeli  przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego 

upadłego środka trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948) ulega 

z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała 

przed dniem ogłoszenia upadłości (do dnia 18 czerwca włącznie) oraz część traktowaną jak 

wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości (od 19 czerwca) płatną przez syndyka 

masy upadłości na zasadach ogólnych. 

5. Część wierzytelności przypadająca za okres od dnia ogłoszenia upadłości będzie regulowana 

przez Syndyka na bieżąco, natomiast część wierzytelności za okres przed dniem ogłoszenia 

upadłości należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w p. 1 powyżej.  

6. Niniejsze zawiadomienie nie stanowi oświadczenia o uznaniu długu, a w szczególności nie 

stanowi potwierdzenia salda wierzytelności. 

 

Syndyk wskazuje, że niniejsze zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości nie stanowi oświadczenia  

o uznaniu długu, a w szczególności nie stanowi potwierdzenia salda wierzytelności. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości kontakt z Syndykiem możliwy jest pod adresem/telefonem: 

 

Kubiczek Marcin- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego 

ul. Daszyńskiego 165/2, 44-100 Gliwice 

Tel: +48 801 311 011 

e-mail: tskok@kubiczekm.com  

 

Z wyrazami Szacunku, 

 

 

 

_________________ 

Marcin Kubiczek 

Syndyk masy upadłości 

 

Załączniki: 

1. Kopia postanowienia Sądu upadłościowego w Opolu, tj. Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału  

V Gospodarczego Sekcji Upadłościowej z dnia 19.06.2017 r., sygn. akt V GU 75/17. 

http://www.kubiczekm.com/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgyyto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjwgmyda

