
Informacje dotyczące dokonania prawidłowego zgłoszenia wierzytelności 
W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze 
według aktualnego stanu prawnego. 
Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać: 

1. imiona i nazwiska lub pełną nazwę firmy wierzyciela (w przypadku spółek cywilnych imiona i 
nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej będącej wierzycielem), 

2. miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych) lub adres 
siedziby wierzyciela, 

3. udokumentowanie stosownymi dokumentami, iż osoby podpisujące zgłoszenie wierzytelności 
upoważnione są do reprezentacji wierzyciela,  

4. zindywidualizowanie wierzytelności poprzez wskazanie wierzytelności wraz z należnościami 
ubocznymi (np. odsetkami oraz kosztami postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego, 
egzekucyjnego) oraz wartości wierzytelności niepieniężnej,  

5. załączenie w oryginale lub w uwierzytelnionym przez notariusza odpisie dokumentów 
usprawiedliwiających zgłoszenie, przy czym uwierzytelnionym odpisem nie jest kserokopia 
dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata chyba , 
że jest on pełnomocnikiem wierzyciela na podstawie prawidłowo udzielonego mu pełnomocnictwa 
dołączonego do zgłoszenia,  

6. wymienienie dowodów wierzytelności (w przypadku dokumentów należy załączyć je w oryginale 
lub w uwierzytelnionym odpisie),  

7. podanie kategorii, do której wierzytelność ma być zaliczona zgodnie z art. 342 Prawa 
upadłościowego i naprawczego 

a) kategoria 1 - 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 
sadowego lub dokonanych za jego zgoda; 

b) kategoria 2 - 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; 

c) kategoria 3 - podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 

d) kategoria 4 - inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z 
odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości (16.03.2014r. – 15.03.2015r.), z 
odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji; 

e) kategoria 5 - odsetki, które nie należą do wyższych kategorii (do 15.03.2014r.) w kolejności, w 
jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz 
należności z tytułu darowizn i zapisów. 

8. wskazanie, czy istnieje zabezpieczenie związane z wierzytelnością, a jeżeli tak to należy wymienić 
zabezpieczenia związane z wierzytelnością wraz z ewentualną informacją o ograniczeniu 
odpowiedzialności upadłego dłużnika do określonej wartości, 

9. dokonanie na piśmie zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach (oba stanowiące oryginały 
zgłoszenia)  i załączenie, oprócz w/w dokumentów uzasadniających zgłoszenie stanowiących 
załączniki w wyżej określonej formie (o których mowa w pkt 3,5 i 6),  odpisów tych dokumentów 
(w formie kserokopii). 

 


