
 

 

 
Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. 

 
Sygn. akt X GUp 999/09 
 

Sędzia Komisarz 
w postępowaniu upadłościowym  

„JAROS” sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
X Wydział Gospodarczy 

dla spraw upadłościowych i naprawczych 
ul. Czerniakowska 100 

00-464 Warszawa 
 
 
 
 

Wierzyciel 
Jan Kowalski  

 ul. Piękna 340 m 25 
00-212 Warszawa 

 
Zgłoszenie wierzytelności 

 
 Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 236 ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze (dalej: p.u.n.), stosownie do postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2009r o ogłoszeniu upadłości 
„JAROS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację jego  majątku 
dłuŜnika, zgłaszam wobec upadłego wierzytelność w łącznej wysokości 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych), w tym: 

• 8.000 zł kwoty głównej wierzytelności oraz  
• 2.000 zł odsetek za zwłokę naliczonych od dnia wymagalności do dnia 

poprzedzającego ogłoszenie upadłości. 
 
Wierzytelność wynika z faktu sprzedaŜy upadłemu towaru na kwotę 8.000 zł i 
braku zapłaty. 
 
Jednocześnie wskazuję, iŜ: 

• wierzytelność winna być uznana w całości w kategorii IV (czwartej) – art. 
342 ust. 1 pkt 4) p.u.n.; 

• z wierzytelnością nie są związane Ŝadne zabezpieczenia; 



 

 

• co do wierzytelności nie toczy się Ŝadne postępowanie sądowe lub 
administracyjne; 

• wierzyciel nie jest wspólnikiem upadłej spółki. 
 

Do zgłoszenia załączam oryginał faktury z dnia 02.02.2009 r., oryginał 
zamówienia towaru z dnia 31.01.2009, oryginał potwierdzenia odbioru z dnia 
02.02.2009 r. oraz drugi egzemplarz zgłoszenia wierzytelności wraz z odpisami 
dołączonych dokumentów. 
 

 
W przypadku, gdy wierzytelność zostanie uwzględniona w planie masy 

upadłości, sumy przypadające z tego tytułu powinny zostać przekazane na 
rachunek w banku: 

 
BANK ……. S.A. 

1234567891011121314151617 
 

Jednocześnie w przypadku zmiany rachunku bankowego zobowiązuję się 
powiadomić o tym fakcie bez dodatkowych wezwań. 

 
 

Podpis  
Jan Kowalski 

 
 

W załączeniu:  
- oryginał faktury z dnia 02.02.2009 r.,  
- oryginał zamówienia towaru z dnia 31.01.2009,  
- oryginał potwierdzenia odbioru z dnia 02.02.2009 r. 
- drugi egzemplarz zgłoszenia wraz z odpisami załączonych dokumentów. 
 
 
 
 

Dodatkowe objaśnienia do zgłoszenia wierzytelności: 
 

 - zgłoszenia naleŜy dokonać w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu 
upadłości – wówczas zgłoszenie nie podlega Ŝadnej opłacie; 
- moŜna dokonać zgłoszenia równieŜ po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania 
wierzytelności, lecz wówczas wierzyciel musi się liczyć z tym, Ŝe poniesie koszty postępowania 
upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po terminie – art. 235 ust. 1 p.u.n. 
- jednakŜe w przypadku zgłoszenia wierzytelności po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza 
ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, takie zgłoszenia sędzia pozostawia w 
aktach bez rozpoznania ( art. 252 ust. 2 p.u.n. ,  



 

 

- do  zgłoszenia naleŜy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów 
uzasadniających zgłoszenie – art. 239 p.u.n.; 
- poświadczenia odpisów dokumentów uzasadniających zgłoszenie moŜe dokonać radca 
prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność; 
wówczas koniecznie trzeba dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu 
lub adwokatowi; 
- gdy zgłoszenia dokonuje spółka prawa handlowego, konieczne jest dołączenie odpisu z 
Krajowego Rejestru Sądowego; 
- gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa. 
 


