
Warszawa, dnia 15 listopada 2018 roku 
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie 
X Wydział Gospodarczy  
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  
ul. Czerniakowska 100A 
00-454 Warszawa 

 
 
Dłużnik: „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 111111, z siedzibą przy 
 ul. Wolskiej 1, 00-111 Warszawa – reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego. 
 
Opłata od wniosku: 1.000,00 zł  
(słownie: jeden tysiąc złotych) 

 
 

WNIOSEK DŁUŻNIKA 
o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacyjną majątku dłużnika 

 

Działając w imieniu i na rzecz dłużnika, jako Prezes Zarządu Spółki, na podstawie  

art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344; 

dalej jako p.u.), niniejszym wnoszę o: 

 
1. ogłoszenie upadłości firmy „ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

KRS: 111111 z siedzibą przy ul. Wolskiej 1, 00-111 Warszawa,  obejmującej likwidację 

majątku dłużnika; 

 
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

a. aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 15 listopada 2018 roku  

- na okoliczność: prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika; wpisu dłużnika 

do KRS; reprezentowania Spółki przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego; 

b. …… - na okoliczność: ……; 

c. …… - na okoliczność: ……; 

 
3. zabezpieczenie, na podstawie art. 38 p.u., majątku dłużnika przez: 

a. ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego; 

b. wydanie zakazu wszczynania lub zawieszenie wskazanych w uzasadnieniu niniejszego 

wniosku postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi; 

 
4. niezwłoczne rozpoznanie wniosku. 

 



 
 

UZASADNIENIE 

 
I. PODSTAWA OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 

 
Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „ABC” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z/s przy ul. Wolskiej 1, 00-111 Warszawa, na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 111111. Główny ośrodek podstawowej działalności 

dłużnika znajduje się przy ul. Wolskiej 1, 00-111 Warszawa.  

 
Reprezentantem Spółki jest Prezes Zarządu Jan Kowalski, zam. ul. Wolska 8/88,  

00-111 Warszawa. 

Dowód: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 15 listopada 2018 roku. 

 
Przedmiotem przeważającej działalności dłużnika jest „Sprzedaż hurtowa i detaliczna 

samochodów osobowych i furgonetek” objęta podklasą 45.11.Z PKD – zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD).  

Dowód: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 15 listopada 2018 roku. 

 

II. WARUNKI FORMALNE 

 
Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „ABC” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z/s przy ul. Wolskiej 1, 00-111 Warszawa na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 111111. Reprezentantem Spółki jest Prezes Zarządu Jan 

Kowalski. W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 p.u. dłużnik posiada zdolność 

upadłościową. 

Dowód: aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 15 listopada 2018 roku. 

 
Dłużnik nie jest uczestnikiem podlegającym 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 lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny  

w rozumieniu tej ustawy.  

 



 
 

Dłużnik nie jest również 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. 

 

Jurysdykcję krajową w sprawie o ogłoszenie upadłości głównej posiada sąd polski, 

ponieważ siedziba statutowa dłużnika znajduje się na terytorium Polski, a zatem zgodnie  

z domniemaniem wyrażonym w art. 3 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 

z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160  

z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.) 

główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika w rozumieniu art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia 

w zw. z motywem 13 preambuły tego rozporządzenia, znajduje się na terytorium Polski. 

 
Nie zachodzą podstawy negatywne w postaci powagi rzeczy osądzonej oraz zawisłości 

sprawy, ponieważ ani wcześniej nie były, ani obecnie nie są rozpoznawane żadne wnioski  

o ogłoszenie upadłości dłużnika, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. 

 
Dłużnik posiada zdolność sądową oraz zdolność procesową, zaś w sprawie nie zachodzi 

immunitet sądowy. 

 
Dłużnik złożył oświadczenie o prawdziwości danych, o którym mowa  

w art. 25 p.u. Oświadczenie to stanowi załącznik Nr 1 do przedmiotowego wniosku. 

 
III. NIEWYPŁACALNOŚĆ 

 
Przedmiotowy wniosek należy uznać za uzasadniony, gdyż dłużnik z uwagi na sytuację 

ekonomiczną i brak środków finansowych utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych, natomiast owe opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych 

dłużnika przekracza trzy miesiące. Tym samym, w świetle art. 11 ust. 1 p.u. dłużnika należy uznać 

za niewypłacalnego. Dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec 

podmiotów określonych w spisie wierzycieli, stanowiącym załącznik Nr 2 do przedmiotowego 

wniosku. Zaległe wierzytelności dłużnika wynikają ze zobowiązań dłużnika wobec: 

1. ……………..………………………….…………………………; 

2. ……………..………………………….…………………………; 

3. ……………..………………………….…………………………; 

4. ……………..………………………….………………………… . 

 



 
 

Łączna suma wymagalnych zobowiązań dłużnika na dzień datowania wniosku,  

tj. na dzień złożenia wniosku wynosi …………… zł (słownie: …………………………. złotych). 

Wierzyciele dłużnika żądają spełnienia przysługujących im wierzytelności. Z uwagi na sytuację 

ekonomiczną i brak środków finansowych, dłużnik nie jest w stanie spełnić wyżej wymienionych 

żądań. 

Dowód: ……………… . 

 
W okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku dłużnik dokonywał spłat 

wierzytelności oraz spłat innych długów wskazanych w załączniku Nr 3 Oświadczenie o spłatach 

wierzytelności lub innych długów. 

 
Dłużnik oświadcza, że jednocześnie brak jest podmiotów i osób, które są zobowiązane 

majątkowo wobec niego – załącznik Nr 4 stanowi oświadczenie dotyczące podmiotów i osób, 

które są zobowiązane majątkowo wobec dłużnika. 

 
Wskazać należy, że na dzień datowania wniosku wobec dłużnika wydanych zostało …… 

tytułów wykonawczych wskazanych w wykazie tytułów egzekucyjnych oraz wykonawczych 

wystawionych przeciwko dłużnikowi, stanowiącego załącznik Nr 5.   

  
W chwili obecnej na majątku dłużnika nie są ustanowione żadne zabezpieczenia dokonane 

przez wierzycieli, a także nie toczą się jakiekolwiek postepowania w sprawie dokonania owych 

zabezpieczeń - załącznik Nr 6 stanowi oświadczenie o postępowaniach dotyczących 

ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów rejestrowych i zastawów 

skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub 

rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub 

administracyjnych dotyczących majątku dłużnika. 

 
Aktualny wykaz majątku dłużnika stanowi załącznik Nr 7. Swój majątek dłużnik wycenia 

szacunkowo na łączną kwotę …………… zł (słownie: …………………………. złotych). 

Na wyżej wskazana kwotę składa się:  

1. ……………..………………………….…………………………; 

2. ……………..………………………….…………………………; 

3. ……………..………………………….…………………………; 

4. ……………..………………………….………………………… . 

 



 
 

Brak płynności jest spowodowany czynnikami niezależnymi od dłużnika, w postaci wzrostu 

cen artykułów i surowców niezbędnych do prowadzenia przez dłużnika działalności, znacznym 

spadkiem zapotrzebowania na usługi oferowane przez dłużnika oraz koniecznością 

nieprzerwanego kosztownego utrzymywania urządzeń i lokali służących do prowadzenia 

przedsiębiorstwa. Z uwagi na te okoliczności dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich 

zobowiązań. Aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat  sporządzone dla celów niniejszego 

postępowania stanowią załączniki Nr 8 i Nr 9. 

 
IV. WIELOŚĆ WIERZYCIELI 

 
Dłużnik posiada …… wierzycieli, których wierzytelności stanowią kwotę …………… zł 

(słownie: …………………………. złotych). 

 

V. POSIADANIE MAJĄTKU WYSTARCZAJĄCEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW 
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 
 

Na dzień datowania wniosku o ogłoszenie upadłości na rachunku bankowym dłużnika 

prowadzonym przez ………………… znajdują się środki finansowe w kwocie ……………. zł 

(słownie: …………………………………… złotych) oraz kwota ……………. zł (słownie: 

…………………………………… złotych) w postaci ruchomości znajdujących się w siedzibie 

dłużnika. W związku z powyższym, dłużnik posiada wystarczające środki na zaspokojenie kosztów 

postępowania upadłościowego. 

 
VI. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE WNIOSEK 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
Powyżej wskazane okoliczności i zdarzenia w sposób istotny wpłynęły  

na utracenie płynności finansowej dłużnika. W konsekwencji dłużnika nie wykonuje swoich 

aktualnych i wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

 

Uwzględniając wskazany wyżej stan faktyczny należy uznać, że zachodzą podstawy do 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz że wniosek ten należy uznać za w pełni zasadny. 



 
 

 
Opłatę sądową od wniosku, w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), uiszczono 

na podstawie art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2008 roku o kosztach sądowych  

w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300). Potwierdzenie dokonania opłaty zostało 

dołączone do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Kowalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Oświadczenie o prawdziwości danych. 
2. Spisie wierzycieli. 
3. Oświadczenia o spłatach wierzytelności lub innych długów. 
4. Oświadczenie dłużnika dotyczące podmiotów i osób, które są zobowiązane majątkowo wobec dłużnika. 
5. Wykazie tytułów egzekucyjnych oraz wykonawczych wystawionych przeciwko dłużnikowi. 
6. Informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów rejestrowych i 

zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub rejestrach, jak również 
o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika. 

7. Wykaz majątku dłużnika. 
8. Bilans. 
9. Rachunek zysków i strat. 
10. aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 15 listopada 2018 roku. 
11.  ……………… 
12.  ……………… 

 
Otrzymują: 
Sąd x1 
Wnioskodawca x1 


