
      ......................................dn. .................................................... 

............................................................ 
 /pieczęć zgłaszającego/ 
              Sąd Rejonowy w …………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

Wierzyciel:  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 
 Sygn. akt ………………… 

Upadły:  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

         ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI 
 

       W powołaniu na art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego zgłaszam do masy upadłości 

swoją wierzytelność 

 w kwocie łącznej: .................................................................................................................... złotych,  w tym: 

1. Kwota główna wierzytelności: ............................................................................................................................. 

2. Odsetki: .................................................................................................................................................................  

3. Wartość wierzytelności niepieniężnej: ............................................................................................................... 

4. Inne - koszty sądowe i egzekucyjne: ................................................................................................................... 

5. Zaliczenie wierzytelności do kategorii zgodnie z art. 342 pr. up. i napr.:       
(przy   wierzytelnościach   wieloskładnikowych wypełnić również tabelę na odwrocie)   

 

 Kategoria I  - kwota zł. ..........................................................................................................  
koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie 

choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią 
rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem 

upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które 

powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego 
zgodą; 

 

 Kategoria II  - kwota zł. ..........................................................................................................  
przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie 
produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa 

lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata 

przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 

  

Kategoria III               - kwota zł. ..........................................................................................................  

podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucji; 

  

Kategoria IV                - kwota zł. .........................................................................................................  
inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia 

upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji; 

 

Kategoria V                - kwota zł. .........................................................................................................  

odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także 

sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów 
ZALICZENIE  WIERZYTELNOŚCI  DO  KATEGORII 

 

Kat. Suma 

Główna 

[zł.] 

Odsetki 

I 

[zł.] 

Odsetki 

II 

[zł.] 

Koszty 

inne 

[zł.] 

Razem 

Kategoria 

[zł.] 

1      

2      

3      

4      

5      

Razem      



 

Grupa I - odsetki naliczane za rok przed ogłoszeniem upadłości 

Grupa II - odsetki naliczane za okres wcześniejszy niż jeden rok  przed ogłoszeniem upadłości 

 
 DOWODY WIERZYTELNOŚCI: w przypadku wierzytelności wieloskładnikowej ZAŁĄCZYĆ TABELĘ wg wzoru: 

 

Lp. 

 

Określenie 

Dowodu 

Data 

wymagalności 

Suma 

Główna 

 

SPŁATY 

 Umowa nr. 34/2001  {zł.} dnia suma 

[zł.] 

Zal. 

[O/S] 

       

Uwaga:!!!!!  
Zał. Oznacza  zaliczenie spłaty odpowiednio na poczet sumy głównej [S] lub odsetek [O]. 

 

6. Zabezpieczenia przywiązane do wierzytelności: (hipoteka, zastaw, prawo zatrzymania itp.) 

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

7. Oświadczenie co do ewentualnego zrzeczenia się zabezpieczenia: (w całości lub w części) 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

8. Oświadczenie  co  do  określenia  sumy  wierzytelności   jaka  prawdopodobnie nie będzie zaspokojona      

    z przedmiotu zabezpieczenia: 
..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

9. Oświadczenie co do uzależnienia wierzytelności od warunku: 

..................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ............. 

10. Oświadczenie o ewentualnym potrąceniu wzajemnych zobowiązań: (art. 93 i 96 pr. up. i napr.) 

.................................................................................................................................................. ................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

11. Informacja na temat stanu sprawy sądowej:, (jeśli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe) 

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

12. Informacja na temat postępowania egzekucyjnego:, (jeśli co do wierzytelności prowadzona jest egzekucja 

sądowa lub administracyjna - podać kwotę, w jakiej wierzyciel został zaspokojony) 

................................................................................................................................................... .................................. 

.....................................................................................................................................................................................

13. Dowody wierzytelności: (podać, o ile nie wypełniano tabeli zgłoszenia wierzytelności wieloskładnikowej) 

.....................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

14. Adres dla doręczeń oraz numer rachunku bankowego na który ma być przekazana dywidenda 

upadłościowa:............................................................................................................ ................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... .............................. 

 

Załączniki:                                                                                              ................................................................ 
                     podpis  wierzyciela 

 odpis zgłoszenia wraz z odpisem załączników; 

 pełnomocnictwo procesowe, wyciąg z rejestru wierzyciela potwierdzający umocowanie osób 

podpisujących zgłoszenie do reprezentowania wierzyciela przed sądem; 


