
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 

   

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2020 

w sprawie terminu zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego przez 

byłych klientów Hermes Energy Group S.A. w upadłości 

 
W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2020 z dnia 25 marca 

2020 r.1, dotyczącej postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX 

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia 

upadłości Hermes Energy Group S.A. w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

informuje, iż Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 kwietnia 2020 r. nr 67 poz. 17619 

zostało opublikowane obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości ww. spółki. 

Termin wyznaczony na dokonanie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego – komisarza SSR 

Agnieszki Kraszewskiej to 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Prezes URE ponownie przypomina, że byli klienci Hermes Energy Group S.A. w upadłości, którzy 

do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości Spółki tj. przed dniem 12.03.2020 r., 

uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub 

paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich 

roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo 

upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza.  

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie 

upadłościowe, tj.: 

SSR Agnieszka Kraszewska 

Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa 

Sygn. akt: XVIII GUp 85/20 

 

Poniżej udostępniony został wzór zgłoszenia wierzytelności - do wykorzystania.  

 

Jednocześnie Prezes URE zwraca uwagę, iż ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw2 w art. 15 ust. 1 pkt. 10 stanowi, iż terminy innych postępowań nie 

rozpoczynają się lub rozpoczęte ulegają zawieszeniu.  

W sprawie możliwości zastosowania ww. przepisu do postępowania upadłościowego Hermes 

Energy Group S.A. w upadłości należy zgłaszać zapytania do Sędzi-komisarz. 

                                                           
1
 https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8782,Klienci-upadlej-Hermes-Energy-Group-

moga-zglaszac-swoje-wierzytelnosci.html 
2
 Dz. U. z 2020 r. poz. 568, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8782,Klienci-upadlej-Hermes-Energy-Group-moga-zglaszac-swoje-wierzytelnosci.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8782,Klienci-upadlej-Hermes-Energy-Group-moga-zglaszac-swoje-wierzytelnosci.html
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

