
_______________, _______________
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w ________________
(według miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika)

Wydział _______________________
(właściwy wydział ds. upadłościowych)

____________________________
(adres sądu)

Wnioskodawca: ______________________________________ (imię i nazwisko dłużnika
albo jego nazwa 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 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; NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer)

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Działając w imieniu Wnioskodawcy, wnoszę o:
- ogłoszenie upadłości Wnioskodawcy;
- dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu wniosku, na okoliczności tam

wskazane.

UZASADNIENIE
Wnioskodawca-dłużnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na
____________________. Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w
______________________________.
dowód: _____________________________________________________ ;

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek z uwagi na wystąpienie następujących okoliczności
powodujących powstanie podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__.
dowód: ______________________________________________________;



Wnioskodawca-dłużnik oświadcza, że ___________ (jest lub nie 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 roku o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system
interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.

Wnioskodawca-dłużnik oświadcza, że ____________ (jest lub nie jest) spółką publiczną w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, wniosek należy uznać za zasadny.

Za Wnioskodawcę:
________________________

Załączniki:
- odpis KRS Wnioskodawcy;
- dowody;
- aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
- bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień nie późniejszy niż
trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
- 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;
- oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu
miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
- spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z
określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
- wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
- informacja 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;
- informacja o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów,
jeżeli są ustanowieni;
- informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: dłużnik zatrudniał
średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych
50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro;
- dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku;



- dowód uiszczenia zaliczki na wydatki;
- odpis wniosku wraz z odpisami załączników.


