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......................................,dnia........................................	
...........................................................	
			/pieczęć	zgłaszającego/	

	 	 	 	 	 	
Sygn.	akt	V	GUp	….	

Sąd	Rejonowy	w	Olsztynie	
V	Wydział	Gospodarczy		
Sędzia‐komisarz:		
SSR	….	

	 	 	 	 	 	 ul.	Artyleryjska	3C	
10‐165	Olsztyn	
	

	 	 	 	 	 				Wierzyciel:	 .………………………………………………………...	

	 	 	 	 	 	 	 	 ………………………………………..……………....	

	 	 	 	 	 	 	 	 …………………………………………………………	

	 	 	 	 	 	 	 	 NIP	(KRS)	lub	Pesel	

	 	 	 																																																																																																										

																																																												Upadły:			 ….	
	 	 	 	 	 	 	
	

ZGŁOSZENIE	WIERZYTELNOŚCI		
	

	
							Powołując	się	 	na	art.	239	i	240	Prawo	upadłościowe	zgłaszam	do	masy	upadłości	swoją	wierzytelność	w	

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

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

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

3.	Inne	‐	koszty	sądowe	i	egzekucyjne:	.........................................................................................................................	

4.Wartość	wierzytelności	niepieniężnej:...............................................................................................................................................	

5.	Zaliczenie	wierzytelności	do	kategorii	zgodnie	z	art.	342	prawo	upadłościowe:		

Kategoria	I		‐	kwota	główna	..........................................................................	zł		
																									‐	koszty	procesu	i	egzekucji	.................................................	zł		
przypadające	 za	 czas	 przed	 ogłoszeniem	 upadłości	 należności	 ze	 stosunku	 pracy,	 z	 wyjątkiem	 roszczeń	 z	 tytułu	 wynagrodzenia	
reprezentanta	upadłego	 lub	wynagrodzenia	osoby	wykonującej	czynności	związane	z	zarządem	 lub	nadzorem	nad	przedsiębiorstwem	
upadłego,	należności	rolników	z	 tytułu	umów	o	dostarczenie	produktów	z	własnego	gospodarstwa	rolnego,	należności	alimentacyjne	
oraz	 renty	 z	 tytułu	 odszkodowania	 za	 wywołanie	 choroby,	 niezdolności	 do	 pracy,	 kalectwa	 lub	 śmierci	 i	 renty	 z	 tytułu	 zamiany	
uprawnień	 objętych	 treścią	prawa	dożywocia	na	dożywotnią	 rentę,	przypadające	 za	 trzy	ostatnie	 lata	przed	ogłoszeniem	upadłości	
należności	z	 tytułu	 składek	na	ubezpieczenia	 społeczne	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	13	października	1998	r.	o	 systemie	ubezpieczeń	
społecznych	(Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	121,	689	i	978)	oraz	należności	powstałe	w	postępowaniu	restrukturyzacyjnym	z	czynności	zarządcy	
albo	 należności	 powstałe	 z	 czynności	 dłużnika	 dokonanych	 po	 otwarciu	 postępowania	 restrukturyzacyjnego	 niewymagających	
zezwolenia	 rady	wierzycieli	 albo	 zgody	 nadzorcy	 sądowego	 lub	 dokonanych	 za	 zezwoleniem	 rady	wierzycieli	 albo	 zgodą	 nadzorcy	
sądowego,	 jeżeli	upadłość	ogłoszono	w	wyniku	 rozpoznania	uproszczonego	wniosku	o	ogłoszenie	upadłości	 jak	 również	należności	z	
tytułu	 kredytu,	 pożyczki,	 obligacji,	 gwarancji	 lub	 akredytyw	 lub	 innego	 finansowania	 przewidzianego	 układem	 przyjętym	 w	
postępowaniu	 restrukturyzacyjnym	 i	 udzielonego	 w	 związku	 z	 wykonaniem	 takiego	 układu,	 jeżeli	 upadłość	 ogłoszono	 w	 wyniku	
rozpoznania	wniosku	o	ogłoszenie	upadłości	złożonego	nie	później	niż	trzy	miesiące	po	prawomocnym	uchyleniu	układu;	

	
Kategoria	II			‐	kwota	główna	........................................................................	zł		
																											‐	koszty	procesu	i	egzekucji	................................................	zł		
inne	należności,	jeżeli	nie	podlegają	zaspokojeniu	w	innych	kategoriach,	w	szczególności	podatki	i	inne	daniny	publiczne	oraz	pozostałe	
należności	z	tytułu	składek	na	ubezpieczenie	społeczne	

	
Kategoria	III		‐	kwota	główna	.......................................................................	zł		
																												‐	odsetki	obliczone	do	dnia	ogł.	up.	................................	zł		
																												‐	koszty	procesu	i	egzekucji	...............................................	zł		
odsetki	 od	 należności	 ujętych	 w	 wyższych	 kategoriach	 w	 kolejności,	 w	 jakiej	 podlega	 zaspokojeniu	 kapitał,	 a	 także	 sądowe	
	i	administracyjne	kary	grzywny	oraz	należności	z	tytułu	darowizn	i	zapisów	
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Kategoria	IV		‐	kwota	główna	………………………………..	zł	
	‐	odsetki	………….……….……..…………….…	zł		

						 														‐	inne….……………………....……….……….…..	zł		
należności	wspólników	albo	akcjonariuszy	z	tytułu	pożyczki	lub	innej	czynności	prawnej	o	podobnych	skutkach,	w	szczególności	dostawy	
towaru	 z	 odroczonym	 terminem	 płatności,	 dokonanej	 na	 rzecz	 upadłego	 będącego	 spółką	 kapitałową	 w	 okresie	 pięciu	 lat	 przed	
ogłoszeniem	upadłości,	wraz	z	odsetkami.	
	

6.	Zabezpieczenia	związane	z	wierzytelnością	(hipoteka,	zastaw,	przewłaszczenie	itp.)	

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

7.	Przedmiot	 zabezpieczenia,	 z	 którego	 wierzytelność	 podlega	 zaspokojeniu	 w	 razie	 zgłoszenia	

wierzytelności,	 w	 stosunku	 do	 której	 upadły	 nie	 jest	 dłużnikiem	 osobistym:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

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

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

9.	Oświadczenie	o	ewentualnym	potrąceniu	wzajemnych	zobowiązań:	

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

Art.	 	 93.	 [Przesłanki	potrącenia	wierzytelności]	1.	Potrącenie	wierzytelności	upadłego	 z	wierzytelnością	wierzyciela	 jest	 dopuszczalne,	
jeżeli	obie	wierzytelności	istniały	w	dniu	ogłoszenia	upadłości,	chociażby	termin	wymagalności	jednej	z	nich	jeszcze	nie	nastąpił.	
2.	Do	potrącenia	przedstawia	się	całkowitą	sumę	wierzytelności	upadłego,	a	wierzytelność	wierzyciela	tylko	w	wysokości	wierzytelności	
głównej	wraz	z	odsetkami	naliczonymi	do	dnia	ogłoszenia	upadłości.	
3.	Jeżeli	termin	płatności	nieoprocentowanego	długu	upadłego	w	dniu	ogłoszenia	upadłości	nie	nastąpił,	do	potrącenia	przyjmuje	się	sumę	
należności	zmniejszoną	o	odsetki	ustawowe,	nie	wyższe	jednak	niż	sześć	procent,	za	czas	od	dnia	ogłoszenia	upadłości	do	dnia	płatności	i	
nie	więcej	niż	za	okres	dwóch	lat.	
Art.	 	 94.	 [Ograniczenie	 możliwości	 potrącenia	 wierzytelności]	 1.	 Potrącenie	 nie	 jest	 dopuszczalne,	 jeżeli	 dłużnik	 upadłego	 nabył	
wierzytelność	w	 drodze	 przelewu	 lub	 indosu	 po	 ogłoszeniu	 upadłości	 albo	 nabył	 ją	w	 ciągu	 ostatniego	 roku	 przed	 dniem	 ogłoszenia	
upadłości,	wiedząc	o	istnieniu	podstawy	do	ogłoszenia	upadłości.	
2.	 Potrącenie	 jest	 dopuszczalne,	 jeżeli	 nabywca	 stał	 się	 wierzycielem	 upadłego	 wskutek	 spłacenia	 jego	 długu,	 za	 który	 odpowiadał	
osobiście	albo	określonymi	przedmiotami	majątkowymi,	 i	 jeżeli	nabywca	w	czasie,	gdy	przyjął	odpowiedzialność	za	dług	upadłego,	nie	
wiedział	o	istnieniu	podstaw	do	ogłoszenia	upadłości.	Potrącenie	jest	zawsze	dopuszczalne,	jeżeli	przyjęcie	odpowiedzialności	nastąpiło	na	
rok	przed	dniem	ogłoszenia	upadłości.	
Art.		95.	[Wyłączenie	możliwości	potrącenia	wierzytelności]	Potrącenie	nie	jest	dopuszczalne,	jeżeli	wierzyciel	stał	się	dłużnikiem	upadłego	
po	dniu	ogłoszenia	upadłości.	
Art.		96.	[Oświadczenie	o	potrąceniu]	Wierzyciel,	który	chce	skorzystać	z	prawa	potrącenia,	składa	o	tym	oświadczenie	nie	później	niż	przy	
zgłoszeniu	wierzytelności.	
	
10.	 Informacja	 na	 temat	 stanu	 sprawy	 (jeśli	 co	 do	 wierzytelności	 toczy	 się	 postępowanie	 sądowe,	

administracyjne,	sądowoadministracyjne,	lub	przed	sądem	polubownym):		

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

11.	Oświadczenie	o	sposobie	przekazania	kwot	należnych	wierzycielowi	–	(numer	rachunku	bankowego):	

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

	

	

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

1. odpis	zgłoszenia	wraz	z	odpisem	załączników.	
2.	pełnomocnictwo	 procesowe,	 odpis	 z	 KRS	 	 wierzyciela	 potwierdzający,	 że	 zgłoszenie	 lub	 pełnomocnictwo	
podpisała	osoba	uprawniona	do	reprezentacji	wierzyciela. 


