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ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu 
/wypełnia sąd/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pouczenie 

1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w 
postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie 
jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w 
postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-
komisarzowi swoją wierzytelność. 

2). Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje 
wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była 
zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 
zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w 
księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel 
nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście 
wierzytelności z urzędu. 

3). Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wierzytelności 
zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem 
rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na 
rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły 
nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w 
postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z 
przedmiotu zabezpieczenia 

4). Powyższe postanowienia dotyczące 
wierzytelności stosuje się do innych 
należności podlegających zaspokojeniu z 
masy upadłości. 

5). Nie wymagają zgłoszenia 
należności ze stosunku pracy. 
Należności z tego tytułu umieszcza się 
na liście wierzytelności z urzędu. 

1.1 Sygn. akt 1.2 Dłużnik 

 
 

 
2. Łączna kwota zgłoszonej wierzytelności 

(kwota w złotych) 
3. Sąd, do którego kierowane jest zgłoszenie 

wierzytelności 

2.1. cyframi 2.2. słownie 

  

 
 
 
 
 
 
 

4. Imię i nazwisko (nazwa bądź firma 
wierzyciela) 

8. Pełnomocnik wierzyciela zgłaszający 
wierzytelność 

 

 

 

5. Miejsce zamieszkania (siedziba) 

 

 

 

 

6. e-mail wierzyciela 9. e-mail pełnomocnika 

 

 
 

7. tel. wierzyciela 10. tel. pełnomocnika 
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11. Niniejszym, na podstawie art. 239 i 240 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 
naprawcze (Dz.U.2009.175.1361 t.j. ze zmianami) – dalej: p.u.i.n. – zgłaszam wierzytelność w łącznej 
kwocie wskazanej w punkcie 2.1. – cyframi, 2.2 – słownie. Na wierzytelność powyższą składają się: 

Lp. 
11.1 Określenie 
wierzytelności 

11.2 Kwota 
(w złotych) 

11.3 Opis wierzytelności – określenie 
dowodu jej istnienia 

11.4 Nr 
załącznika 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     
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12. Podaję, iż wierzytelność ma być zaliczona do następującej kategorii: 

12.1 Określenie 
kategorii 

12.2 Opis kategorii 
12.3 Wskazanie kwot z 

kolumny 11.2 

Kategoria I 

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 

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 
Podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z 
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z 
odsetkami i kosztami egzekucji 

 

Kategoria IV 

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 

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 

 

13. Opis dodatkowy 
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14. Wskazuję, iż wierzytelność jest zabezpieczona w sposób następujący: 

 

15. Oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona 
z przedmiotu zabezpieczenia. 

 

16. Zgłaszam wierzytelność, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym a 
wierzytelność podlega zaspokojeniu z następującego przedmiotu zabezpieczenia: 

 

17. Stan sprawy sądowej, administracyjnej 

Lp. 
17.1 Sygnatura 

akt 
17.2 Opis stanu sprawy 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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18. Jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość 
posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj 

 

19. Do niniejszego zgłoszenia wierzytelności załączam (spis załączników) 

 

20. Imię 21. Nazwisko 22. Podpis 

  
 

 
 
 

 
 

UWAGA! 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach – na adres sądu 
wskazany w poz. 3. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie 
poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może 
dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza 
wierzytelność. 
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