
 
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ 

NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

P o u c z e n i e 

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek.  

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po 

wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób 

uniemożliwiający dopisywanie. 

3. Do wniosku należy dołączyć jego odpis i odpis załączników. 

4. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, 

należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze 

wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy 

złożyć podpis. 

5. Dodatkowe pouczenia są umieszczone na ostatniej stronie wniosku.  

Data wpływu: 

 

1. Sąd, do którego składany jest wniosek 

1.1. Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy 

1.2. Miejscowość: Warszawa 

1.3. Ulica: Czerniakowska 

1.4. Numer budynku: 100 A 

1.5. Numer lokalu:  

1.6. Kod pocztowy: 00-454 Warszawa 

2. Dłużnik 

2.1. Imię: Janina 

2.2. Nazwisko: Kowalska 

2.3. PESEL 83092500000 

Miejsce zamieszkania i adres dłużnika 

2.4. Kraj: Polska 

2.5. Miejscowość: Warszawa 

2.6. Ulica: Przykładowa 

2.7. Numer domu: 21 

2.8. Numer lokalu: 1 

2.9. Kod pocztowy: 00-446 

2.10.  Czy adres do doręczeń 

jest inny niż adres 

zamieszkania 

dłużnika? 

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.11. do 2.16.) 

 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.11. do 2.16.) 

                                                           
 Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację np.: numer i seria dowodu 

osobistego, paszportu, numer identyfikacji podatkowej.   
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Adres do doręczeń dłużnika 

2.11.  Kraj:  

2.12.  Miejscowość:  

2.13.  Ulica:  

2.14.  Numer domu:  

2.15.  Numer lokalu:  

2.16.  Kod pocztowy:  

Przedstawiciel ustawowy dłużnika 

2.17.  Czy dłużnik działa 

przez przedstawiciela 

ustawowego? 

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.18. do 2.32.) 

 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.18. do 2.32.) 

2.18.  Imię przedstawiciela 

ustawowego: 

 

2.19.  Nazwisko  

przedstawiciela 

ustawowego: 

 

Miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego dłużnika 

2.20.  Kraj:  

2.21.  Miejscowość:  

2.22.  Ulica:  

2.23.  Numer domu:  

2.24.  Numer lokalu:  

2.25.  Kod pocztowy:  

2.26.  Czy adres do doręczeń 

jest inny niż adres 

zamieszkania 

przedstawiciela 

ustawowego? 

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.27. do 2.32.) 

 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.27. do 2.32.) 

Adres do doręczeń przedstawiciela ustawowego dłużnika 

2.27.  Kraj:  

2.28.  Miejscowość:  

2.29.  Ulica:  

2.30.  Numer domu:  

2.31.  Numer lokalu:  

2.32.  Kod pocztowy:  

Pełnomocnik dłużnika 
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2.33.  Czy dłużnik ma 

pełnomocnika? 
 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.34. do 2.48.) 

 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.34. do 2.48.) 

2.34.  Imię pełnomocnika:  

2.35.  Nazwisko 

pełnomocnika: 

 

Miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika dłużnika 

2.36.  Kraj:  

2.37.  Miejscowość:  

2.38.  Ulica:  

2.39.  Numer domu:  

2.40.  Numer lokalu:  

2.41.  Kod pocztowy:  

2.42.  Czy adres do doręczeń 

jest inny niż adres 

zamieszkania 

pełnomocnika 

dłużnika? 

 NIE (należy przekreślić rubryki od 2.43. do 2.48) 

 TAK (należy wypełnić rubryki od 2.43. do 2.48.) 

Adres do doręczeń pełnomocnika dłużnika 

2.43.  Kraj:  

2.44.  Miejscowość:  

2.45.  Ulica:  

2.46.  Numer domu:  

2.47.  Numer lokalu:  

2.48.  Kod pocztowy:  

3. Żądanie wniosku: 

3.1. Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości  TAK 

4. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną 

4.1. Składniki majątku 

Lp. Opis składnika 

majątku 

Informacja czy na 

danym składniku 

majątku 

ustanowiono 

zabezpieczenie 

Data 

ustanowienia 

zabezpieczenia 

Szacunkowa wycena 

składnika majątku 

Miejsce, w którym 

znajduje się składnik 

majątku dłużnika 

1.       

2.       

                                                           
 Należy zakreślić kwadrat.  
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3.       

4.       

5.  Środki pieniężne w 

gotówce 

Waluta Kwota Miejsce, w którym 

znajdują się środki 

pieniężne 

   

   

   

4.2. Należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych 

(środki na rachunkach) 

Lp. Nazwa 
banku/kasy  

Adres siedziby 
banku/kasy 

Waluta 
wierzytelności 

Wysokość 
wierzytelności 

Termin 
zapłaty 

1.       

2.       

4.3. Należności (wierzytelności dłużnika) względem innych podmiotów 

Lp. Imię i nazwisko/ 
Nazwa podmiotu 

Adres zamieszkania/siedziby 
podmiotu  

Waluta 
wierzytelności 

Wysokość 
wierzytelności 

Termin 
zapłaty 

1.       

2.       

5. Spis wierzycieli 

Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

wierzyciela 

Adres wierzyciela Wysokość 

wierzytelności 

Termin zapłaty 

1.  Tenor Sp. z o.o. ul. Polna 23 A, 91-341 Łódź Uzupełnienie w 
załączniku nr 3 

Uzupełnienie w załączniku nr 3 

2.  Germanika Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 03-230 Warszawa Uzupełnienie w 
załączniku nr 3 

22.11.2000 r. 

3.  Bellum Sp. z o.o.. ul. Słowackiego 65, 03-872 Warszawa Uzupełnienie w 
załączniku nr 3 

Uzupełnienie w załączniku nr 3 

4.      

5.      

6. Spis wierzytelności spornych 

Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

wierzyciela 

Adres wierzyciela Wysokość wierzytelności Termin zapłaty Zaznaczenie 

zakresu, 

w jakim 

dłużnik 

kwestionuje 

istnienie 

wierzytelności 

1.       

2.       

3.       
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4.       

7. Uzasadnienie wniosku 

 

I. Zdolność upadłościowa 

Dłużniczka jest osobą fizyczną, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dłużniczka prowadziła działalność 
gospodarczą obejmującą handel hurtowy i detaliczny pod firmą Janina Kowalska FORTYNA w okresie od dnia 12.05.1991 r. 
do dnia 02.05.2004 r. W związku z powyższym Dłużniczka nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami 
działu II tytułu I części pierwszej Pr. up., a co za tym idzie – posiada ona zdolność upadłościową w zakresie tzw. upadłości 
konsumenckiej. 

 

II. Stan niewypłacalności 

Dłużniczka jest niewypłacalna, ponieważ nie wykonuje wymagalnych zobowiązań wobec wszystkich swoich wierzycieli. 
Dłużniczka nie wykonuje swoich zobowiązań względem wierzycieli z powodu braku zdolności do ich regulowania. Stan ten ma 
charakter trwały. Dłużniczka jest osobą wobec której orzeczono częściową niezdolność do pracy. Utrzymuje się ona jedynie z 
renty przyznanej przez ZUS w wysokości 1.147,45 zł i nie osiąga innych dochodów. Posiadany przez Dłużniczkę majątek, na 
który składają się wyłącznie przedmioty i urządzenia codziennego użytku, ma jedynie wartość użytkową. Dłużniczka mieszka 
w lokalu socjalnym i sama w całości pokrywa wszelkie zobowiązania życia codziennego a także dodatkowo znaczne wydatki 
związane z problemami zdrowotnymi. Wszystkie prowadzone dotychczas postępowania egzekucyjne zostały umorzone z 
powodu ich bezskuteczności. Mając na względzie możliwości zarobkowe Dłużniczki i jej sytuacje majątkową, nie ma realnych 
szans na pojawienie się w przyszłości możliwości pełnej spłaty istniejącego zadłużenia.  

 

III. Przyczyny niewypłacalności 

Dłużniczka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, polegającą na zaopatrzaniu w 
towar lokalnych sklepów. Działalność prosperowała bardzo dobrze do czasu dynamicznego rozwoju sklepów wielko 
powierzchniowych, które zaczęły wypierać z rynku małe sklepy. Niekorzystna koniunktura, a także operacja prawego stawu 
biodrowego i związany z tym pobyt Dłużniczki w szpitalu w 2003 r. doprowadziły do zakończenia prowadzenia przez 
Dłużniczkę działalności gospodarczej. Dłużniczka z powodów zdrowotnych nie była bowiem zdolna do dotychczasowej pracy, 
a ponadto nie chciała generować kolejnych zobowiązań i pogłębiać posiadanego już zadłużenia. 

Zobowiązania Dłużniczki powstały w trakcie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej i pochodzą z nieuregulowanych 
faktur. Jak już wskazano powyżej Dłużniczka pośredniczyła w sprzedaży różnego rodzaju artykułów między dystrybutorami a 
małymi przedsiębiorcami – sklepami małopowierzchniowymi. 

Po zamknięciu działalności gospodarczej Dłużniczka nie generowała nowych zobowiązań a wcześniej powstałe starała się 
spłacać – niestety bezskutecznie. Podejmowane były również próby zawarcia ugód mających na celu restrukturyzacje 
zadłużenia, jednakże ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia z wierzycielami z uwagi na stawiane przez nich warunki 
finansowe, którym Dłużniczka nie byłą w stanie sprostać. Wynikało to głównie ze złego stanu zdrowia i braku możliwości 
podjęcia nowej pracy umożliwiającej osiąganie odpowiednio wysokich dochodów. W 2005 r. wydane zostało orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności, a od stycznia 2006 r. Dłużnicze przyznano rentę. 

Przytoczone powyżej okoliczności towarzyszące powstaniu zadłużenia oraz okoliczności stanowiące przyczynę powstania 
stanu niewypłacalności w sposób oczywisty i jednoznaczny wskazują, że obecna sytuacja finansowa Dłużniczki nie jest 
następstwem jej zawinionego działania, czy choćby rażącego niedbalstwa, a co za tym idzie niniejszy wniosek zasługuje na 
uwzględnienie. Stan niewypłacalności zaistniał wprawdzie jeszcze w trakcie prowadzenia przez Dłużniczkę działalności 
gospodarczej, która uchybiła przy tym obowiązkowi złożenia wniosku o upadłość na zasadach ogólnych, jednakże 
okoliczność tam zaistniała w okresie ponad dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia niniejszego wniosku, a co za tym idzie nie 
może stanowić podstawy do jego oddalenia. 

 

IV. Właściwość sądu 

Zgodnie z treścią art. 18 Pr. up. w zw. z art. 19 ust 1 i 1c Pr. up. sądem właściwym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy 
właściwy dla miejsce zwykłego pobytu osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej. Miejsce 
zwykłego pobytu Dłużniczki mieści się w Warszawie. W związku z powyższym właściwym w sprawie jest Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy. 

 

8. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku 

Lp. Opis dowodu Fakt podlegający stwierdzeniu 

1.  wysłuchanie Dłużniczki sytuacja osobista, finansowa i zdrowotna Dłużniczki, powstanie stanu 

niewypłacalności oraz jego przyczyny, istnienie, wysokość i 

wymagalność posiadanych zobowiązań 
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2.  decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności 

gospodarczej z dn. 02.05.2004 

okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Dłużniczkę 

9. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty) 

Lp. Nazwa dokumentu (załącznika) 

1.  dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 30 zł 

2.  odpis niniejszego wniosku i jego załączników 

10. Oświadczenie dłużnika 

Oświadczam, że jako dłużnik zapoznałem się z treścią art. 491
4
 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe: 

„Art. 491
4
. 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie 

zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 

1)   w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie 
to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 

2)   ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491
20

, 

3)   dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 

4)   czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli 

-      chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do 
dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do 
niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub 
przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub 
niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione 
względami słuszności lub względami humanitarnymi” 

i niniejszym oświadczam, że nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art. 491
4
 ust. 2 i 3 tej 

ustawy. 

11. Imię i nazwisko (czytelne) osoby wnoszącej 
wniosek oraz podpis 

12. Data 

Janina Kowalska 22.03.2016 r. 

 

 

POUCZENIA: 

1. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu. 

2. Wniosek powinien być należycie opłacony – opłata wynosi 30 zł.  

3. Niezachowanie warunków formalnych wniosku lub jego nieopłacenie powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w 

terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w terminie uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi. 

4. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wniosek o ogłoszenie upadłości 

rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek 

podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością 

o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich (art. 19 ust.1a ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowego). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub 

zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest jej miejsce zwykłego 

pobytu (art. 19 ust. 1c ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe).  
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Załącznik nr 3 – uzupełnienie rubryki 5 formularza 

5. Spis wierzycieli 

Lp. Imię i 

nazwisko/nazwa 

wierzyciela 

Adres 

wierzyciela 

Wysokość wierzytelności Termin zapłaty 

6.  

Tenor Sp. z o.o. 

(dawniej Atrium Sp. 

z o.o.)  

ul. Polna 23 A, 

91-341 Łódź 

należność główna 139.729,07 zł 

+ odsetki naliczone do dnia 

23.03.2016 r .222.777,74 zł + 

koszty sądowe i egzekucyjne 

54.361,02 zł 

1. 31.05.2001 r. dla kwoty 9.044,38 zł 

2. 03.06.2002r. dla kwoty 29.916,64zł 

3. 11.06.2002r. dla kwoty10.236,69 zł 

4. 14.07.2003r.dla kwoty 12.683,29 zł 

5. 22.03.2003r. dla kwoty 14.457,79zł 

6. 31.03.2003 r. dla kwoty 11.186,57 zł 

7. 09.04.2003 r. dla kwoty 2.640,03 zł 

8. 16.04.2003 r. dla kwoty 5.738,62zł 

9. 22.04.2003 r. dla kwoty 23.569,82zł 

10. 09.05.2003 r. dla kwoty 20.299,12 zł 

11. 23.04.2004 r. dla kwoty 5.874,67zł 

7.  

Germanika Sp. z 

o.o. 

ul. Mickiewicza 2, 

03-230 Warszawa 

należność główna 442.694,21 zł 

+ odsetki naliczone do dnia 

23.03.2016 r. 933.820,86 zł + 

koszty sądowe i egzekucyjne 

23.734,70 zł  

 

 

22.11.2000 r. 

8.  Bellum Sp. z o.o. ul. Słowackiego 

65, 03-872 

Warszawa 

należność główna 139.874 zł 

+ odsetki naliczone do 

23.03.2016 r. 352.361,45 zł 

1. 03.01.2001 r. dla kwoty 100.000 zł 

2. 10.01.2001 r. dla kwoty 39.874 zł 

 

…………………………………………………………. 

Janina Kowalska 
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Załącznik  nr 4 – stanowiący uzupełnienie rubryki 8 formularza. 

8. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku 

Lp. Opis dowodu Fakt podlegający stwierdzeniu 

3.  karta informacyjna leczenia szpitalnego z dn. 

20.02.2003 r. 

stan zdrowia Dłużniczki; przebyty zabieg 

4.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  stan umiarkowanej niepełnosprawności o charakterze trwałym 

5.  decyzja o waloryzacji renty z dn. 02.03.2015 r.  wysokość renty dłużniczki  

6.  wezwanie do zapłaty z dn. 27.11.2002 r. istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec Tenor 

Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

7.  wezwanie do zapłaty z dn. 11.8.2003 r. istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec 

Germanika Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

8.  propozycja ugody  z dnia 24.05.2005 r.. stan niewypłacalności; próba spłaty zobowiązań 

9.  wyrok zaoczny z dn. 13.02.2003 r.  istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec Tenor 

Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

10.  nakaz zapłaty z dnia 09.07.2004 r.  istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec 

Germanika Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

11.  nakaz zapłaty z dnia 15.14.2004 r.  istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec Bellum 

Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

12.  postanowienie z dnia 05.09.2010 r. o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego  

istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec Tenor 

Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

13.  postanowienie z dnia 12.05.2012 r. o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego  

istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec Bellum 

Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

14.  postanowienie z dnia 25.11.2014 r. o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego  

istnienie, wysokość i wymagalność zobowiązania wobec 

Germanika Sp. z o.o., stan niewypłacalności 

 

 

…………………………………………………………. 

Janina Kowalska 
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Załącznik nr 5 – stanowiący uzupełnienie rubryki 9 formularza. 

9. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty) 

Lp. Nazwa dokumentu (załącznika) 

3.  uzupełnienie spisu wierzycieli stanowiącego rubrykę 5 formularza  

4.  uzupełnienie wykazu dowodów stanowiącego rubrykę 8 formularza. 

5.  uzupełnienie listy załączników stanowiącej rubrykę 9 formularza 

6.  decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z dn. 02.05.2004 

15.  karta informacyjna leczenia szpitalnego z dn. 20.02.2003 r. 

16.  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

17.  decyzja o waloryzacji renty z dn. 02.03.2015 r.  

18.  wezwanie do zapłaty z dn. 27.11.2002 r. 

19.  wezwanie do zapłaty z dn. 11.8.2003 r. 

20.  propozycja ugody  z dnia 24.05.2005 r.. 

21.  wyrok zaoczny z dn. 13.02.2003 r.  

22.  nakaz zapłaty z dnia 09.07.2004 r.  

23.  nakaz zapłaty z dnia 15.14.2004 r.  

24.  postanowienie z dnia 05.09.2010 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego  

25.  postanowienie z dnia 12.05.2012 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego  

26.  postanowienie z dnia 25.11.2014 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego  

 

…………………………………………………………. 

Janina Kowalska 

 


