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Katowice, 14 maja 2021 r.  
 
 

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 
 

Sygn. akt: V GUp 149/21 
 
Upadły:  Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie  
                            [KRS: 0000408894] ul. Ligonia 6, 47-320 Gogolin 
   
Syndyk Masy 
Upadłości: Marcin Kubiczek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 244 
  adres biura doradcy restrukturyzacyjnego do doręczeń:   
 
                            KUBICZEK MARCIN- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego 
                            ul. Działkowa 8  
                            41-506 Chorzów 
 
Działając jako syndyk masy upadłości zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r.,  
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych  
i restrukturyzacyjnych jako Sąd Upadłościowy, ogłosił upadłość spółki Domex Construction  
sp. z o.o. sp.k. (dalej: „Upadły”), wyznaczając do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka 
[kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244]. Ponadto zawiadamiam, iż Sędzią 
komisarzem w postępowaniu został Referendarz sądowy w osobie Małgorzaty Ragiel oraz System 
Losowego Przydziału Spraw wylosował zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra 
Stanisławiszyna. 
 
Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 149/21. 
 
Syndyk masy upadłości zaznacza, iż zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane WYŁĄCZNIE na 
adres biura syndyka masy upadłości. 
 
Mając na uwadze powyższe syndyk masy upadłości w formie tabelarycznej w dalszej części pisma 
przedstawia treść wybranych przepisów prawa upadłościowego oraz kompleksową instrukcję 
dokonywania zgłoszenia wierzytelności.  
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości kontakt z syndykiem możliwy jest pod adresem: 
 

• do doręczeń korespondencji: 
KUBICZEK MARCIN- Biuro Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego 
ul. Działkowa 8 
41-506 Chorzów 
 

 
Kontakt możliwy jest również przy użyciu poczty elektronicznej oraz pod numerem telefonu:  
+48 32 308 0000. 
 
Informacje o postępowaniu są dostępne pod adresem: www.domex.kubiczekm.com 
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Art. 236 Prawa Upadłościowego:

1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie 
oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.
2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych 
wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską 
na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich 
roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.

Art. 237 Prawa Upadłościowego:
Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Art. 238 Prawa Upadłościowego:
1. Przepisy dotyczące roszczeń pracowniczych stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości 
świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego.
2. Do wierzytelności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przepisy dotyczące wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się odpowiednio.

Art. 239 Prawa Upadłościowego:
1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.
3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za 
pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

Art. 239a Prawa Upadłościowego:

Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu 
uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Art. 240 Prawa Upadłościowego:
W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1)  imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2)  określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3)  dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4)  kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5)  zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6)  w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega 
zaspokojeniu;
7)  stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
8)  jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;
9)  numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Art. 241 Prawo Upadłościowe:
Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie 
wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania 
cywilnego.

Powołując się na sygnaturę postępowania upadłościowego V GUp 149/21

Zgłoszeń wierzytelności proszę dokonywać pod wskazany adres
KUBICZEK MARCIN – Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego

ul. Działkowa 8 

41-506 Chorzów 

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności jest dostępny na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie internetowej 

założonej przez syndyka masy upadłości w celu zamieszczania 
najważniejszych informacji o przebiegu postępowania upadłosciowego

www.domex.kubiczekm.com

Bank MBS

72 84360003 0000 0026 7436 0007

Art. 235 Prawa Upadłościowego:
1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego 
wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że 
zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.
2. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym 
terminie.

Sądem właściwym za pośrednictwem, którego należy wnieść zażalenie na 
ogłoszenie upadłości, w części jurysdykcyjnej, w trybie art. 54a ust. 1 Prawa 

Upadłościowego jest Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja 
ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy czym Sądem 

odwoławczym jest Sąd Okręgowy w Opolu.

Art. 54a Prawa Upadłościowego:

1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego 

pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze 

przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze [Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym], a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się̨  za granicą, w terminie 

trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze [Monitorze Sądowym i Gospodarczym] przysługuje zażalenie na 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do 

Sądu Okręgowego Opolu, Wydziału VI Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia 

niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia 

(w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz 

z uzasadnieniem oraz uiścić w znakach Sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł. Termin do wniesienia 

zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

1. INFORMACJE DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI

W przypadku dokonywania zgłoszenia wierzytelności po upływie 
wyznaczonego terminu wskazuję numer rachunku bankowego masy 

upadłości do dokonania wpłaty tytułem zryczałtowanych kosztów 
spóźnionego zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 235 ust. 1 PU

Mając na uwadze powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania 
swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia 
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie 
należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach które odpowiadają 

wymogom określonym w art. 236-241 Prawa Upadłościowego; 
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Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
Marcin Mirosław Kubiczek- syndyk masy upadłości 
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/ 
 
Załącznik: 

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych  
i restrukturyzacyjnych z dnia 12 maja 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




