
INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM ZGŁASZANIU WIERZYTELNOŚCI 
 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma 
zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis 
dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także 
radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza 
wierzytelność (art. 239 PrUpN). 

 
W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:  

1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce 
zamieszkania albo siedzibę;  

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość 
wierzytelności niepieniężnej;  

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;  
4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;  
5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej 

prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu 
zabezpieczenia;  

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem 
osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega 
zaspokojeniu;  

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub 
administracyjne;  

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - 
ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj (art. 240 PrUpN). 
 

Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany 
przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, zgłoszenie 
wierzytelności nieodpowiadające wymaganiom określonym w art. 239 i 240 lub 
zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu podlega zwrotowi bez 
wzywania do jego uzupełnienia (art. 242 PrUpN). 
 
Koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez 
wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, nawet jeżeli 
opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zgłosił wierzytelność 
po terminie (art.235 ust.1 PrUpN).  
 
Odsetki od wierzytelności pieniężnej nalicza się do dnia ogłoszenia upadłości (art.242 
ust.2 PrUpN) 
 
Wierzytelności odsetkowe powinny zawierać określenie rodzaju odsetek oraz sposobu ich 
naliczania, w przypadku odsetek umownych podstawę i dowody uzasadniające ich 
naliczanie. 
 
Wniosek zgłoszenia wierzytelności musi być podpisany przez wierzyciela uprawnionego 
do reprezentacji lub pełnomocnika ustanowionego w sprawie. Osoby reprezentujące 
podmioty gospodarcze, urzędy, inne instytucje zobowiązane są do złożenia odpisu 
odpowiedniego rejestru potwierdzającego umocowanie do działaniu w imieniu i na rzecz 
wierzyciela. 
 
Wszystkie rubryki zgłoszenia zawierające oświadczenie wierzyciela należy wypełnić 
słownie (nie dotyczy, brak lub wpisać właściwą informacje) 


