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Katowice, dnia 9 października 2019 r.  

 

Sygn. akt: V GUp 162/19 

 

Upadły: Neotech sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach 

  ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice  

   

Syndyk Masy 

Upadłości: Marcin Kubiczek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244 

  Adres biura doradcy restrukturyzacyjnego do doręczeń:   

               

             KUBICZEK MARCIN - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego  

             ul. Francuska 34 

             40-028 Katowice  

 

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA 
BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY 

 

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

(dalej: „PrUp”), zawiadamiam, iż w dniu 04.10.2019 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, 

Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Neotech sp. z o.o.  

z siedzibą w Tułowicach (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego – komisarza w osobie Sędziego Liliany 

Krukowskiej, zastępcę Sędziego – komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka 

masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244], na 

dowód czego przedkładam w załączeniu odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 

04.10.2019 r., sygn. V GU 39/19. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą akt  

V GUp 162/19. 

 

W związku z powyższym, informuję, że: 

 

1. Przysługująca Pani/Panu wierzytelność z tytułu stosunku pracy zostanie umieszczona 

na liście wierzytelności z urzędu, w związku z czym nie wymaga ona zgłoszenia. 

2. Wynagrodzenie za miesiąc październik 2019 roku – o ile stosunek pracy trwał na dzień 

ogłoszenia upadłości - ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część 

traktowaną jak wierzytelność powstałą przed dniem ogłoszenia upadłości (do 

03.10.2019 r. włącznie) oraz część traktowaną jak wierzytelność powstającą po dniu 

ogłoszenia upadłości (od 04.10.2019 r.) już płatną przez syndyka masy upadłości na 

zasadach ogólnych, 

3. Wynagrodzenie w części za okres przed ogłoszeniem upadłości może zostać wypłacone 

przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przy czym kwota 

świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa 

http://www.kubiczekm.com/
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Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

zbiorczego wykazu. Roszczenie to podlega jednak zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 

3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności 

pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające 

ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.  

4. Wynagrodzenie w części za okres po ogłoszeniu będzie wypłacane przez Syndyka na 

dotychczasowych zasadach. 

 

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

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

stanowi również potwierdzenia istnienia stosunku pracy. 

 

Syndyk masy upadłości będzie umieszczał najważniejsze informacje o przebiegu postępowania 

upadłościowego na stronie internetowej www.neotech.kubiczekm.com .  

 

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

 

KUBICZEK MARCIN - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego  

ul. Francuska 34 

40-028 Katowice  

tel.: +48 32 308 0000 

@: info@kubiczekm.com  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

Marcin Mirosław Kubiczek  

/licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/ 
 

 
 

 

 

Załącznik: 

 

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

Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04.10.2019 r.  

 

http://www.kubiczekm.com/

