Białystok dnia..............................
Sąd Rejonowy w Białymstoku
VIII Wydział Gospodarczy
Wnioskodawca:......................................................................................................
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Uzasadnienie
.................................................................................................................................
CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK - INFORMACJA :
I. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony na formularzu urzędowym
powinien zawierać:

-

podanie imienia, nazwiska, miejsce zamieszkania oraz numeru PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie
posiada
numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,

- wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
- wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
- złożenie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników
- złożenie spisu wierzycieli (ze wskazaniem imienia i nazwiska w przypadku
osób fizycznych lub spółek cywilnych) z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności
każdego z nich oraz terminów zapłaty,

- złożenie spisu wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim
dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie
wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

- złożenie listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami
ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

- złożenie oświadczenia przez dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane
w art. 491(4) ust. 2 i 3 p. u. i n. tj. w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowania upadłościowego na podstawie przepisów o
postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony na podstawie art. 491(20) p.u.i n.
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 było uzasadnione względami
słuszności lub względami humanitarnymi,

5) 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 było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Opłata sądowa wynosi 30,00 zł - dowód jej uiszczenia lub naklejone znaki opłaty
sądowej.
II. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer KRS, a w przypadku ich
braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
– imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w
przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego

państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U.
Z 2013 r. poz. 246 i 1036) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system
interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5)
informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
6) wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia
upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W
przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie
tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.
Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel punktu 4 nie stosuje się.
Opłata od wniosku 1000 zł. - dowód jej doręczenia lub naklejone znaki opłaty sądowej

III. W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik do wniosku powinien
dołączyć:
1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni
przed dniem złożenia wniosku;
3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz

terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku
wraz z datami ich ustanowienia;
4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu

miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem

wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek,

zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń
podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych
postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami
polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są

ustanowieni.
Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w punkcie 1, powinien
podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co
do prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Wniosek i załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

IV. W przypadku postępowań restrukturyzacyjnych:
1. wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać:
- imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a
ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
- propozycje układowe;
- wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do
głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za
układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy - również liczby
wierzycieli i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności
przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej grupie.
Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza:
- zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru i
pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnienia do oddania głosu oraz informacją, czy w
stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 116, uszeregowane zgodnie z
kolejnością przyjętą w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu;
- dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu
kart do głosowania z propozycjami układowymi wierzycielom, którzy nie oddali głosu, na adres
wskazany w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w
przeciwnym przypadku na adres zamieszkania wierzyciela znany dłużnikowi;
- sprawozdanie nadzorcy układu.
2. wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać:
- imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a
ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

- propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji
układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom;
- wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
- aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
- bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie
trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
- wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo
siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy
wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu
zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to
wskazanie z jakiego powodu;
- sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz
sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
- wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca
zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności,
terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;
- sumę wierzytelności spornych;
- informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego
państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
zwanych dalej "systemem płatności" oraz "systemem rozrachunku papierów wartościowych", lub
niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej
ustawy, zwany dalej "systemem interoperacyjnym".
W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która może zostać objęta
układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się według tej części wierzytelności, która
prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.
Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dołącza się jego odpis i odpisy
załączników.
3. wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zawierać:
- imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a
ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

- propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji
układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom;
- wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
- wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo
siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy
wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu
zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to
wskazanie z jakiego powodu;
- sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz
sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
- wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca
zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności,
terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;
- sumę wierzytelności spornych;
- informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego
państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i
systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
zwanych dalej "systemem płatności" oraz "systemem rozrachunku papierów wartościowych", lub
niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej
ustawy, zwany dalej "systemem interoperacyjnym".
W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która może zostać objęta
układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się według tej części wierzytelności, która
prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.
Do wniosku dołącza się jego odpis i odpisy załączników.
We wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik uprawdopodabnia zdolność do bieżącego
zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.
Do wniosku o otwarcie postępowania układowego nie dołącza się odpisów propozycji układowych.
Wraz z wnioskiem dłużnik składa na piśmie oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i
załącznikach są prawdziwe i zupełne. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji.
O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego, który dotyczy przedsiębiorstwa
państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy
zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez
telefon, faks lub pocztę elektroniczną, odpowiednio organ założycielski albo ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa, który może złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy.

4. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać:
- imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a
ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
- wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
- wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci
dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań;
- uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania
sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;
- wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo
siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, określeniem, czy
wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu
zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to
wskazanie z jakiego powodu;
- sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz
sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
- wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca
zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności,
terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;
- informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego
państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub
niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.
W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, o której mowa w ust. 1 pkt 6, oznacza się według
tej części wierzytelności, która będzie prawdopodobnie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.
Wraz z wnioskiem dłużnik składa na piśmie oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i
załącznikach są prawdziwe i zupełne. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji.
O złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, który dotyczy przedsiębiorstwa
państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy
zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez
telefon, faks lub pocztę elektroniczną, odpowiednio organ założycielski albo ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa, który może złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy.

Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel, wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a
ponadto w przypadku spółki osobowej - imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
- wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

