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Tycjan Saltarski 
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Wierzyciele Energetycznego Centrum S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

 
 

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI 

Działając jako Syndyk Masy Upadłości (dalej: „Syndyk”) Energetycznego Centrum S.A. w upadłości  

z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuję, iż postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym  

w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego 

Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), 

wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-

komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie po 

ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1078/18. 

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności  
do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości 
zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia 
wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru  
(Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240). Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać 
na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa 
Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska 

 
Wzór zgłoszenia wierzytelności określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 
2015 r. oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03 grudnia  
2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energetycznego Centrum S.A. jest dostępne do pobrania na stronie 
internetowej Syndyka – www.saltarski.com oraz internetowej stronie upadłej Spółki: www.ec.net.pl.  
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