WNIOSEK DŁUŻNIKA OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data wpływu:

Pouczenie

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.
1. Sąd, do którego składany jest wniosek
1.1. Nazwa sądu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

1.2. Miejscowość:

Kraków

1.3. Ulica:

Przy Rondzie

1.4. Numer budynku:

7

1.5. Numer lokalu:

-----------------------------

1.6. Kod pocztowy:

31-547
2. Dłużnik

2.1. Imię:

Agnieszka

2.2. Nazwisko:

Szymańska

2.3. PESEL:*

72031502078
Miejsce zamieszkania i adres dłużnika

2.4. Kraj:

Polska

2.5 Miejscowość:

Warszawa

2.6. Ulica:

Narodowa

2.7. Numer domu:

3a

2.8. Numer lokalu:

43

2.9. Kod pocztowy:

05-711

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.)
Adres do doręczeń dłużnika

2.11. Kraj:

Polska

2.12 Miejscowość:

Warszawa

2.13. Ulica:

Rodzinna

2.14. Numer domu:

20

2.15. Numer lokalu:

18

2.16. Kod pocztowy:

02-388
Przedstawiciel ustawowy dłużnika

∗ Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację np.: numer i seria dowodu osobistego, paszportu,
numer identyfikacji podatkowej.

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

2.17. Czy dłużnik działa
przez przedstawiciela
ustawowego ?

◻ TAK (należy wypełnić rubryki 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.)

2.27. Kraj:

-----------------------------

2.28 Miejscowość:

-----------------------------

2.29. Ulica:

-----------------------------

2.30. Numer domu:

-----------------------------

2.31. Numer lokalu:

-----------------------------

2.32. Kod pocztowy:

----------------------------Pełnomocnik dłużnika

2.33. Czy dłużnik ma
pełnomocnika?

⊠ NIE (należy przekreślić rubryki od 2.34. do 2.48.)
◻ TAK (należy wypełnić rubryki od 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

⊠ Tak

3.1. Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości?*

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.

Środki pieniężne w gotówce

Waluta

Kwota

Miejsce, w którym znajduje 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.
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.
5. Spis wierzycieli
Lp.

Imię i nazwisko/nazwa wierzyciela

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

Termin zapłaty

1.

umowa karty kredytowej nr 1234567899874561
zawarta z Karta Bank S.A.

ul. Kredytowa 10,00-241
Warszawa

5400

25.05.2016

2.

Bank Moneta S.A. - umowa karty kredytowej
zawartej na kwotę 1900 zł

ul. Skarbiec 15, 01-203
Warszawa

2500

17.02.2017

3.

Bank Pożyczka S.A. - umowa limitu debetowego
w ROR

ul. Prosta 8, 83-200 Warszawa

2000

01.12.2017

4.

Urząd Patentowy Reczpospolitej Polskiej

ul. Sprawiedliwości 1, 01-100
Warszawa

4000

05.08.2016

5.

Bank Pożyczka S.A. - umowa o kredyt niecelowy

ul. Prosta 8, 83-200 Warszawa

40000

15.06.2017

6. Spis wierzycieli spornych
Lp.

Imię i nazwisko/nazwa
wierzyciela

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

1.
7. Uzasadnienie wniosku

Termin zapłaty

Zaznaczenie, zakresu, w jakim
dłużnik kwestionuje istnienie
wierzytelności

Na podstawie tytułu V ( art.491) części trzeciej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dz. U z 2015 r., poz 233 ze zm.) wnoszę o
ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wnioskodawczyni Agnieszki Szymańskiej.
Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest wspólnikiem osobowym spółek handlowych ani
członkiem organu kapitałowej spółki handlowej.
W 1992r. zawarła związek małżeński, z którego ma jedna córkę. Wraz z mężem prowadziła trzy osobowe gospodarstwa domowe. Po narodzinach
córki w 1993 r. wspólnie z mężem postanowili, że to on będzie utrzymywał rodzinę natomiast, Wnioskodawczyni poświęci się wychowaniu córki.
W 2003 r. Wnioskodawczyni po raz pierwszy zdecydowała się na limit debetowy na kwotę 2000, by mieć zabezpieczenie finansowe na
nieoczekiwane wydatki. Ze spłatą tej kwoty początkowo nie było problemów. Wnioskodawczyni za namową męża w czerwcu 2005 r. założyła
działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Szymańska Red (NIP: 987-281-02-84).
{Dowód: kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 03.05.2005r.}
Działalność ta obejmowała sprzątanie i czyszczenie budynków. Przez cały okres funkcjonowania firmy nad działalnością czuwał mąż
Wnioskodawczyni. Zapewniał, że sprawuje nad wszystkim pieczę, dokonuje wszelkich rozliczeń oraz odbiera korespondencję związaną z
prowadzeniem firmy. Dzięki wiarygodnie brzmiącym zapewnieniom ze strony męża Wnioskodawczyni nigdy nie wnikała w to, w jaki sposób
prosperuje działalność. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do zamknięcia działalności w 2012r. [Dowód decyzja o wykreśleniu z ewidencji
działalności gospodarczej Zarządu Dzielnicy Woli m. st. Warszawy z dnia 17.05.2012r.]
Jeszcze w czasie funkcjonowania firmy Agnieszka Szymańska Red w latach 2008-2009 Wnioskodawczyni zdecydowała się jeszcze na dwa kredytu
oraz kilka kont debetowych na kwoty od 200 do 3500 zł. Do zawarcia wyżej wymienionych umów nie trzeba było wykazywać osiąganych
dochodów. Wszystkie zobowiązania miały być regulowane z pensji męża Wnioskodawczyni. Początkowe raty były spłacane, natomiast kolejne już
nie, o czym Wnioskodawczyni nie wiedziała. Małżonek skrzętnie ukrywał fakt, że sam prywatnie zadłużał się u tzw. lichwiarzy i to im wpłacał
drobne sumy na poczet spłaty zobowiązań.
Jeden z kredytów gotówkowych został powzięty na wyremontowanie i umeblowanie pierwszego mieszkania państwa Szymańskich. Mieszkanie to
było mieszkaniem komunalnym. Po kilku latach przebywania w mieszkaniu przy ul. Remontowej odnalazł się właściciel budynku, który w sposób
nagły i drastyczny podwyższył czynsz do kwoty 1950zł, której wnioskodawczyni wraz z mężem nie byli w stanie regulować. [Dowód: kopia
zawiadomienia o zmianie opłat z dnia 01.05.2012r.]
Z tego powodu Państwo Szymańscy stracili mieszkanie, ponieważ przez kilka miesięcy nie regulowali w całości kwoty nowego czynszu. Z tego też
tytułu Wnioskodawczyni jako jedyna posiada zajęcie komornicze. [Dowód: kopia zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku
chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń z dnia 05.11.2010r. sygn. akt Km 1352/09.]
Wnioskodawczyni wraz z córką zmuszone były szukać schronienia u znajomych. W tym też okresie mąż Wnioskodawczyni odwrócił się od rodziny,
urywając z nią kontakt i pozostawiając samą z całym zadłużeniem. Wnioskodawczyni do spłaty pozostały dwa kredyty gotówkowe i 5 kart
kredytowych/limitów na koncie. Z czasem dodatkowo okazało się również, że działalność gospodarcza założona w 2005 r. nie była prowadzona z
należytą starannością, w wyniku czego powstała zaległość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. [Dowód: kopia odpowiedzi na wniosek o
rozliczenia kwot ZUS I Oddziału w Warszawie z dnia 01.12.2017r. ]
Mąż wnioskodawczyni nie tylko wykorzystał żonę do zakładania różnych firm, które w swym założeniu miały przynosić duże dochody, a tak
naprawdę były tylko przykrywką dla jego nielegalnych interesów. W identyczny sposób potraktował swoją córkę - Weronikę Szymańską. Pani
Weronika Szymańska złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w X Wydziale Gospodarczym wniosek o upadłość
konsumencką, która w konsekwencji została jej przyznana. Z uwagi na powyższe Wnioskodawczyni, podobnie jak córka, chciałaby móc za
pośrednictwem otrzymanej upadłości konsumenckiej uporać się z ciążącymi na niej zadłużeniami.
Zadłużenie jakie posiada Wnioskodawczyni i świadomość jej spłaty wymusiła na niej zamieszkanie u znajomej koleżanki, natomiast córka po
ukończeniu 18 roku życia zamieszkała wraz ze swoim chłopakiem z jego rodzicami. Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Urzędzie patentowym
jako sprzątaczka. Jej miesięczne wynagrodzenie wynosi 2200 zł brutto ( około 1780 zł netto). [Dowód: kopia zaświadczenia o dochodach z dnia
13.11.2017r.]
Posiada zajęcie komornicze w wysokości 300 zł. Z tego też powodu nie jest w stanie regulować powstałych zobowiązań, gdyż podstawowe
miesięczne wydatki związane e egzystencją pokrywane są w całości z pozostałej kwoty wynagrodzenia. [Dowód: kopia dowodu wypłaty
wynagrodzenia oraz dokonywanych potrąceń wystawiona przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze].
Ponadto Wnioskodawczyni miesięcznie dokłada 450 zł do utrzymania domu. Należy rozważać całkowite umorzenie długów, gdyż Wnioskodawca
nie posiada żadnego majątku, a pieniądze które jej pozostają, ledwo wystarczają bieżące utrzymanie. Wnioskodawczyni potrzebuje około 700 zł
na cele konsumpcyjne, około 100 zł na opłacenie telefonu, 70 zł Internet, 110 zł na opłacenie karty miejskiej.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli Wnioskodawczyni na spłatę zobowiązań w kwocie po 200 zł przez okres 35 miesięcy. W pozostałym
zakresie uzasadnione jest, aby zobowiązania zostały umorzone.
Z uwagi na powyższe, w nawiązaniu do art. 10, art.11 oraz art. 491(4) ust. 1 ustawy prawo upadłościowe, wniosek o upadłość zawiera wykazanie
stanu niewypłacalności. Ponadto nie zaszły przesłanki negatywne wymienione w art 491(4) ust. 2-4 prawo upadłościowe, które uniemożliwiałyby
ogłoszenie upadłości, a przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności.
8. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
Lp.

Opis dowodu

Fakt podlegający stwierdzeniu

1.

Wydruk z Biura Informacji Kredytowej z dnia 20.11.2017r.
ref.01234/987456321/8

potwierdzenie istnienia zobowiazań

2.

kopia dowodu wypłaty wynagrodzenia oraz dokonywanych
potrąceń wystawiona przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dowód wypłaty wynagrodzenia oraz dokonywanych potrąceń
wystawiona przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze

3.

kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej z dnia 03.05.2005r.

Potwierzenie fukcjonowania firmy Agnieszka Szymańska Red

4.

Dowód decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności
gospodarczej Zarządu Dzielnicy Woli m. st. Warszawy z dnia
117.05.2012r.

Potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej

5.

kopia zawiadomienia o zmianie opłat z dnia 01.05.2012r.

potwierddzeni zmiany wysokości czynszu

6.

kopia zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności
zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń z
dnia 05.11.2010r. sygn. akt Km 1352/09

potwierdzenie zajęcia komorniczego wynagrodzenia
wnioskodawcy

7.

kopia odpowiedzi na wniosek o rozliczenia kwot ZUS I Oddziału
w Warszawie z dnia 01.12.2017r.

potwierdzenie istnienia zaległości w ZUS

8.

kopia zaświadczenia o dochodach z dnia 13.11.2017r.

potwierdzenie wyskości osiaganych dochodów przez
wnioskodawcę

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

Nazwa dokumentu (załącznika)

1.

Opłata sądowa

2.

Odpis wniosku

3.

Wydruk z Biura Informacji Kredytowej z dnia 20.11.2017r. ref.01234/987456321/8

4.

kopia dowodu wypłaty wynagrodzenia oraz dokonywanych potrąceń wystawiona przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze

5.

kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 03.05.2005r.

6.

Dowód decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Zarządu Dzielnicy Woli m. st. Warszawy z dnia 117.05.2012r.

7.

kopia zawiadomienia o zmianie opłat z dnia 01.05.2012r.

8.

kopia zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń z dnia
05.11.2010r. sygn. akt Km 1352/09

9.

kopia odpowiedzi na wniosek o rozliczenia kwot ZUS I Oddziału w Warszawie z dnia 01.12.2017r.

10.

kopia zaświadczenia o dochodach z dnia 13.11.2017r.
10. Oświadczenie dłużnika

Oświadczam, że jako dłużnik zapoznałem się z treścią art. 4914 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. 49120 ,
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. 4914 ust. 2 i 3 tej ustawy.

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

12. Data

28.01.2019

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).

