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 w Białymstoku

1.2. Miejscowość:

Białystok

1.3. Ulica:

Mickiewicza

1.4. Numer budynku:

103

1.5. Numer lokalu:

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

1.6. Kod pocztowy:

15-950
2. Dłużnik

2.1. Imię:

Bogusława

2.2. Nazwisko:

Dąbrowska

2.3. PESEL:*

55121201852
Miejsce zamieszkania i adres dłużnika

2.4. Kraj:

Polska

2.5 Miejscowość:

Białystok

2.6. Ulica:

Długa

2.7. Numer domu:

2

2.8. Numer lokalu:

3

2.9. Kod pocztowy:

15-010

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:

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

2.12 Miejscowość:

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

2.13. Ulica:

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

2.14. Numer domu:

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

2.15. Numer lokalu:

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

2.16. Kod pocztowy:

----------------------------Przedstawiciel ustawowy dłużnika

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

2.17. Czy dłużnik działa
przez przedstawiciela
ustawowego ?

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

2.27. Kraj:

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

2.28 Miejscowość:

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

2.29. Ulica:

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

2.30. Numer domu:

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

2.31. Numer lokalu:

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

2.32. Kod pocztowy:

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

◻ TAK (należy wypełnić rubryki od 2.27. do 2.32.)

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

1.

Kilkudziesięcioletni stolik kawowy

Nie ustanowiono

----------

50,00 zł

Miejsce zamieszkania
dłużniczki

2.

Dziesięcioletnia szafa na ubrania

Nie ustanowiono

----------

100,00 zł

Miejsce zamieszkania
dłużniczki

3.

Dwudziestoletnie łóżko

Nie ustanowiono

----------

50,00 zł

Miejsce zamieszkania
dłużniczki

4.

Dziesięcioletnia komoda

Nie ustanowiono

----------

100,00 zł

Miejsce zamieszkania
dłużniczki

5.

Sprzęt AGD i RTV (telewizor,
lodówka, pralka, kuchenka gazowa,
zmywarka)-własność syna dłużniczki
współzamieszkującego z nią

Nie ustanowiono

----------

100,00 zł

Miejsce zamieszkania
dłużniczki

6.

Środki pieniężne w
gotówce

Informacja czy na Data ustanowienia
Szacunkowa
danym składniku
zabezpieczenia wycena składnika
majątku ustanowiono
majątku
zabezpieczenie

Miejsce, w którym
znajduje się składnik
majątku dłużnika

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

1.

----------

----------

Waluta wierzytelności Wysokość wierzytelności
----------

----------

Termin zapłaty
----------

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.

Money Wierzytelności Fundusz Zamknięty
(pierwotny wierzyciel Bank ABC S.A.)

ul. Miła 77, 14-253 Warszawa

14.321,70 zł

05.06.2008

2.

Bank Oszczędności Powszechne S.A.

ul. Francuska 17, 00-554
Warszawa

8.706,32 zł

25.03.2018

3.

Money Wierzytelności Fundusz Zamknięty
(pierwotny wierzyciel Bank Moneta S.A.))

ul. Krótka 10, 22-100
Warszawa

33.965,12 zł

27.02.2013

4.

Rent Polska S.A.

ul. Basenowa 5B, 01-200
Warszawa

4.000,00 zł

27.05.2013

5.

Coin Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w
Warszawie

ul. Klonowa 1, 01-387
Warszawa

808,44 zł

10.02.2012

6. Spis wierzycieli spornych

Lp.

Imię i nazwisko/nazwa
wierzyciela

Adres wierzyciela

Wysokość
wierzytelności

Termin zapłaty

Zaznaczenie, zakresu, w jakim
dłużnik kwestionuje istnienie
wierzytelności

1.

----------

----------

----------

----------

----------

7. Uzasadnienie wniosku
W grudniu br. kończę 60 lat. W 2002 r. rozwiodłam się. Od 2015 r. jestem na świadczeniu przedemerytalnym, ponieważ zostałam zwolniona z
Instytutu Włoskiego z powodu redukcji etatu. W instytucie pracowałam 17 lat na stanowisku szatniarki. Pomimo moich usilnych starań, nie udało
mi się znaleźć pracy z powodu złego stanu zdrowia i wieku. Nikt nie chciał mnie przyjąć do pracy w wieku przedemerytalnym z uwagi na tzw.
\"okres ochronny\". Nie prowadziłam nigdy działalności gospodarczej, nigdy nie byłam karana. [Dowód: Świadectwo pracy z dnia 5 stycznia
2017r.; Zapytanie o udzielenie informacji o sobie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2017r.]
W 1987r. uciekłam z synem od mojego męża, który był alkoholikiem i stosował wobec mnie przemoc fizyczną i psychiczną. Zamieszkaliśmy u
mojej Mamy. Od tego czasu nie utrzymywałam z nim kontaktów. Po moim odejściu były mąż nie łożył na utrzymanie naszego syna, ale dawaliśmy
sobie radę, pracowałam, wspierała mnie Mama. Kamienica, w której mieszkałam wcześniej z byłym mężem w tzw. \"pustostanie\", została
przeznaczona do rozbiórki i m.st. Warszawa wskazało byłemu mężowi nowy lokal. Były mąż wskazał mnie i syna jako osoby współzamieszkujące z
nim, zależało mu na otrzymaniu większego mieszkania. Zostałam wymieniona w umowie najmu, czym nic nie wiedziałam. Po paru latach okazało
się, że mój były mąż bardzo zadłużył mieszkanie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami odnalazł mnie i poinformował, iż muszę spłacać
zadłużenie, ponieważ odpowiadam solidarnie za opłaty czynszowe. Od mojego byłego męża nie mogli nic wyegzekwować, ponieważ pracował \"na
czarno\", aby uniknąć alimentów. Przekonał mnie, abym to ja wzięła kredyt, żeby \"ratować\" mieszkanie, które \"w przyszłości, po wykupieniu,
będzie da naszego syna\". Postanowiłam spłacić zadłużenie jednorazowo, zaciągnęłam na ten cel kredyt w Banku ABC S.A.. Mój były mąż
przysięgał, że będzie spłacać kredyt, czuł się winny. Jego dochody były wówczas wysokie, pracował jako hydraulik i spawacz. Niestety, zaufałam
mu i umówiłam się z nim, że to on będzie regulował raty, ale on nie płacił kredytu. Upomnienia z banku przychodziły na jego adres, o niczym nie
wiedziałam. Wypowiedziana została umowa kredytowa, a ja dowiedziałam się o tym, jak zajęto zostało przez komornika moje wynagrodzenie.
wierzytelność przejął Money Wierzytelności Fundusz Zamknięty.
W owym czasie spłacałam pożyczkę, którą zaciągnęłam w 2005 r., aby pomóc mojej Mamie, która od 1998 r. bardzo ciężko chorowała na raka
piersi, potem były przerzuty na nerki, płuca i kości ( zmarła w 2010r.). Moje zarobki brutto wynosiły wówczas 2880 zł, nie miałam żadnych
problemów ze spłatą \"swojej\" pożyczki, ale po zajęciu mojego wynagrodzenia z powodu niespłaconego przez męża kredytu, nie byłam w stanie
płacić \"swoich rat\". Od tej chwili zaczęły się moje ogromne problemy finansowe. Pomimo to, starałam się spłacać pożyczkę do lipca br.
Aby wybrnąć z długów postanowiłam wziąć kredyt konsolidacyjny. Udałam się do doradcy finansowego, który poprosił mnie o przyniesienie
dokumentów i wpłatę 200 zł, na co zaciągnęłam kolejną pożyczkę. Powiedział, że sprawa \"jest prosta i szybka do załatwienia\". Wyjaśnił mi, że
\"powinnam przestać płacić dotychczasowe raty pożyczek\", ponieważ kredyt konsolidacyjny \"przejmie wszystko i będę miała ratę po 500 zł
miesięcznie\". Po raz kolejny zaufałam niewłaściwej osobie. Informował mnie, że \"kredyt będzie załatwiony na dniach\", ale po paru tygodniach
przestał odbierać telefony, a biuro został zlikwidowane. Wszystkie dokumenty bankowe utraciłam, zostały u tego \"doradcy\". Żaden bank nie
chciał mi udzielić kredytu konsolidacyjnego z jedną, niższą ratą. Nie byłam w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, ale nie brałam już
kolejnych kredytów. Po utracie pracy moje problemy jeszcze się pogłębiły. Po śmieci mamy zostaliśmy z problemem sami, ale syn nie mógł mnie
wesprzeć finansowo, ponieważ jeszcze kształcił się. pobierając zasiłek dla bezrobotnych, starałam się spłacać zadłużenie chociaż po 100 zł
miesięcznie, później po 50 zł. [Dowód: Raport z Biura Informacji Kredytowej, Raport z Biura Informacji Gospodarczej, Raport o konsumencie z
Biura Informacji Gospodarczej, Dokumenty dotyczące zadłużenia wobec poszczególnych wierzycieli].
W 2011 r. zdiagnozowano u mnie zespół Sjogrena, który objawia się silnymi bólami stawów obwodowych i kręgosłupa. Ponadto zdiagnozowano u
mnie chorobę sródmiąszową płuc, guz sródpiersia i nadnercza oraz mięśniaki macicy i torbiel jajnika. Obecnie lekarze prowadzą obserwację w
kierunku tocznia rumieniowatego układowego. Wielokrotnie byłam hospitalizowana. Przyjmuje leki sterydowe i Arechin, który jest bardzo drogi,
bo jest sprowadzany z Niemiec. Orzeczono u mnie umiarkowany stopień niepełnosprawności. [Dowód: Orzeczenie o niepełnosprawności wraz z
dokumentacją medyczną dłużniczki]
W ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia niniejszego wniosku na moje przychody składało się świadczenie przedemerytalne w kwocie 1035
zł (po zajęciu komorniczym) miesięcznie. Jest to mój jedyny przychód. Mieszkam wspólnie z synem w mieszkaniu komunalnym.
W ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia niniejszego wniosku moje koszty utrzymania (które były stałe) wynosiły: leki-ok.100 zł, karta
miejska- 49 zł, energia elektryczna- ok. 200 zł, gaz- 20 zł, czynsz za mieszkanie- 640 zł, komornik- 50 zł, środki czystości- 50 zł. Bez finansowego
wsparcia mojego syna nie dałabym sobie rady, (opłaca on większą cześć rachunków za mieszkanie i media.) Nie posiadam żadnego majątku ani
oszczędności, nie jestem w stanie spłacić zadłużenia, które rośnie \"lawinowo\" i dlatego proszę o umorzenie zadłużenia bez planu spłaty. [Dowód:
Pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, paragony z apteki TABLETKA, paragony z KOMUNIKACJA MIEJSKA S.A., faktury od ENERGIA S.A.,
faktury od TWÓJ GAZ, zawiadomienie wspólnoty mieszkaniowej, paragon z drogerii BIEL].
Oświadczam, że w okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego wniosku nie dokonywałam czynności, których przedmiotem były
nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
Oświadczam, że w okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego wniosku nie dokonywałam czynnościach prawnych, których przedmiotem były
ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne.
Zgodnie z art. 491[25] ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe oświadczam, iż nie wyrażam zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na
zgromadzeniu wierzycieli.
8. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku
Lp.

Opis dowodu

Fakt podlegający stwierdzeniu

1.

Świadectwo pracy z dnia 5 stycznia 2017r

potwierdzenie likwidacji stanowiska pracy

2.

Zapytanie o udzielenie informacji o sobie Ministerstwa
Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2017r.

potwierdzenie niekaralności dłużniczki

3.

Raport z Biura Informacji Kredytowej

potwierdzenie historii kredytowej dłużniczki

4.

Raport z Biura Informacji Gospodarczej

Potwierdzenie zadłużenia wobec Money Wierzytelności Fundusz
Zamknięty

5.

Raport o konsumencie z Biura Informacji Gospodarczej

Potwierdzenie braku wpisu w tej bazie danych dłużników

6.

Dokumenty dotyczące zadłużenia wobec poszczególnych
wierzycieli

potwierdzenie zadłużenia wobec wierzycieli

7.

Orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentacją
medyczną dłużniczki

potwierdzenie stanu zdrowia i niepełnosprawności dłużniczki

8.

Pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

potwierdzenie uzyskiwanych przez dłużniczkę dochodów

9.

paragony z apteki TABLETKA

potwierdzenie poniesionych opłat za leki

10.

paragony z KOMUNIKACJA MIEJSKA S.A.

potwierdzenie poniesionych opłat na kartę miejską

11.

faktury od ENERGIA S.A.

potwierdzenie poniesionych opłat za energię elektryczną

12.

faktury od TWÓJ GAZ

potwierdzenie poniesionych opłat za gaz

13.

zawiadomienie wspólnoty mieszkaniowej

potwierdzenie wysokości czynszu

14.

paragon z drogerii BIEL

potwierdzenie poniesionych opłat na środki czystości

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

Nazwa dokumentu (załącznika)

1.

Opłata sądowa

2.

Odpis wniosku

3.

Świadectwo pracy z dnia 5 stycznia 2017r

4.

Zapytanie o udzielenie informacji o sobie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2017r.

5.

Raport z Biura Informacji Kredytowej

6.

Raport z Biura Informacji Gospodarczej

7.

Raport o konsumencie z Biura Informacji Gospodarczej

8.

Dokumenty dotyczące zadłużenia wobec poszczególnych wierzycieli

9.

Orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną dłużniczki

10.

Pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

11.

paragony z apteki TABLETKA

12.

paragony z KOMUNIKACJA MIEJSKA S.A.

13.

faktury od ENERGIA S.A.

14.

faktury od TWÓJ GAZ

15.

zawiadomienie wspólnoty mieszkaniowej

16.

paragon z drogerii BIEL
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.”
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i niniejszym oświadczam, że nie zachodzą względem mojej osoby okoliczności wymienione w art. 491 ust. 2 i 3 tej ustawy.

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

12. Data

27.04.2020

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).

