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Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty 
Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego 
(nr licencji 943).

Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma cha-
rakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Roz-
porządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie postępowania upadłościowego.

Poz. 65642. NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. 
KRS 0000162234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 maja 2003 r., 
sygn. akt XVIII GU 1077/19, XVIII GUp 1422/19. 
[BMSiG-65703/2019]

OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem 
z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt XVIII GU 1077/19, posta-
nowił:

1.  ogłosić upadłość Neckermann Polska Biuro Podróży 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warsza-
wie (00-807), Al. Jerozolimskie 94 (KRS 0000162234, 
NIP 5251556861);

2.  wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wie-
rzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwiesz-
czenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym;

3.  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości nale-
żącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez 
wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się 
na nie w postępowaniu upadłościowym;

4.  wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Łuka-
sza Grzechnika, zastępcę sędziego komisarza w osobie 
sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Walenciak 
oraz syndyka w osobie Zimmerman Filipiak Restruktury-
zacja S.A. w Warszawie (KRS nr 0000591282);

5.  określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest 
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, 
str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma cha-
rakter głównego postępowania upadłościowego;

6.  określić, iż koszty postępowania ponosi w całości dłuż-
nik, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referen-
darzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. War-
szawy w Warszawie.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce sędziego komi-
sarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-

wie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych 
i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakow-
ska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowa-
dzone pod sygn. akt XVIII GUp 1422/19.

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 wyłącznie 
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 
Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie 
za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
w Warszawie.

Poz. 65643. Pałczyńska Hanna. Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
XVIII GU 1126/19, XVIII GUp 1372/19. 
[BMSiG-65582/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział 
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowie-
niem z dnia 3 grudnia 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 1126/19, 
ogłosił upadłość Hanny Pałczyńskiej zamieszkałej w Warsza-
wie przy ul. Garwolińskiej 20 m. 15 (kod pocztowy 04-348), 
PESEL 56011010925, osoby fizycznej nieprowadzącej dzia-
łalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt 
XVIII GUp 1372/19.

Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowa-
nia upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter 
głównego postępowania upadłościowego.

Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Jarosława Zaręb-
skiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzy-
telności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia 
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należą-
cych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis 
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydzie-
stu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod 
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowa-
niu upadłościowym.
Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy 
ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, poda-
jąc sygn. akt XVIII GUp 1372/19.


