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UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego 
i pobierania opłat za ogłoszenia:

–  Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego 
(Dz.U.2014.125),

–  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie 
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków 
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został 
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań fi nansowych określonych 
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) 
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań fi nansowych 
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania 
fi nansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu 
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek 
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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poz. 54004–54005MSiG 200/2020 (6090)

I I I .  O G Ł O S Z E N I A  W Y M AG A N E  P R Z E Z  P R AWO  U PA D Ł O Ś C I OW E   

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 PAŹDZIERNIKA 2020 R.– 32 –

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie 
określonym w art. 491 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn.zm).
Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki - numer licencji 
doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: ul. Dąbrow-
skiego 52/1, 42-200 Częstochowa.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzy-
telności syndykowi na adres jego biura w terminie jednego 
miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadło-
ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do 
upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, 
do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwiesz-
czenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powo-
ływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy 
w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 
9/11, 42-200 Częstochowa.

Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt 
VIII GUp 204/20.

Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
powania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa-
nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zaża-
lenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącz-
nie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba 
uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgo-
wego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednic-
twem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzed-
nio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym 
Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie roz-
strzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowie-
nia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego 
Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł 
(pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin 
do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postano-
wienia z uzasadnieniem.

Poz. 54004. BIB SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000305962. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2008 r., sygn. akt 
XI GU 471/20, XI GUp 545/20. 
[BMSiG-55306/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział 
XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-

cyjnych, postanowieniem z 17 września 2020 r. w sprawie 
z wniosku BiB SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
o ogłoszenie upadłości postanowił:

 I.  ogłosić upadłość BiB SYSTEMS Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Poznaniu (60-415), ul. Lutycka 11, 
numer KRS 0000305962,

 II.  wyznaczyć syndyka w osobie Anny Szymańskiej, 
nr doradcy restrukturyzacyjnego 688,

 III.  wezwać wierzycieli upadłego aby w terminie trzydziestu 
dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności syn-
dykowi na adres: Anna Szymańska - syndyk, ul. Towa-
rowa 37 (firma DGA S.A.), 61-896 Poznań,

 IV.  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach nale-
żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez 
wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termi-
nie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia 
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na 
nie w postępowaniu upadłościowym,

 V.  określić, iż funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy 
sędziego komisarza będzie pełnił sędzia,

 VI.  wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich 
w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 
Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowa-
nia upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. 
(Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.),

 VII.  stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe ma 
charakter postępowania głównego.

Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygna-
turą akt XI GUp 545/20.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego 
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego 
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przy-
sługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

Poz. 54005. Bartosik Urszula. Sąd Rejonowy w Koszalinie, 
VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 208/20 „of”, 
VII GUp 138/20 „of”. 
[BMSiG-55337/2020]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, posta-
nowieniem z dnia 9 września 2020 roku, w sprawie o sygn. akt 
VII GU 208/20 „of”:

1.  ogłosił upadłość Urszuli Bartosik (PESEL 58083105428), 
zamieszkałej przy ul. Jana Brzechwy 8b/5, 78-449 Borne 
Sulinowo;

2.  wskazał, że upadły posiadał numer NIP 6281890312;
3.  określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą dzia-

łalności gospodarczej;
4.  wyznaczył syndyka w osobie Macieja Furs, licencja doradcy 

restrukturyzacyjnego numer 841;


