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niezbędne dokumenty



Witaj!  

Nazywam się Daria Dampc-Dowbór. Jestem radcą 

prawnym oraz doradcą restrukturyzacyjnym.  

Kancelarię prowadzę w Gdańsku. Jednak 

obsługuję klientów z terenu całego województwa 

pomorskiego.  

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego jest, 

swego rodzaju, potwierdzeniem posiadania 

specjalistycznej wiedzy m.in. zakresu prawa upadłościowego, prawa 

restrukturyzacyjnego, zarządzania i ekonomii.  

Licencja uprawnia mnie m.in. do wykonywania czynności syndyka w 

postępowaniu upadłościowy oraz nadzoru i zarządcy w postępowaniach 

restrukturyzacyjnych.  

Podczas pierwszej rozmowy z klientami często słyszę podobną frazę, iż 

słyszeli, że jestem mecenasem, który zajmuje się upadłościami. Tak 

właśnie jest. Sprawy upadłościowe to główny filar mojej pracy 

zawodowej.  

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym nabyłam ważną cechę z 

punktu widzenia osób rozważających ogłoszenie upadłości, a 

mianowicie: nie oceniam czyjegoś życia i postępowania, nie punktuję. 

Wiem, że w życiu bywa różnie.  

  
Swoją wiedzę i doświadczenie kieruję zarówno do przedsiębiorców, 

byłych przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej.  
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Prowadzę wykłady na uczelni wyższej z zakresu prawa gospodarczego 

oraz zajęcia ćwiczeniowe z zakresu Prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego z aplikantami (przyszłymi radcami prawnymi) przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.  

Mam nadzieję, że znajdziesz tu odpowiedź na nurtujące Cię pytanie.  

O e-booku: „Upadłość 
konsumencka – niezbędne 

dokumenty” 
Z niniejszego e-booka dowiesz się jakie są:  

▪ dane niezbędne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,  
▪ dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  

Publikacja dotyczy wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez 
osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w potocznym 
rozumieniu upadłość konsumencka.  

Zaznaczam, iż publikacja jest skierowana do osób, które chcą ogłosić 
swoją upadłość, do osób które z różnych przyczyn stały się 
niewypłacalne.  

Jeśli masz wątpliwość czy Twoja sytuacja finansowa wskazuje na 
niewypłacalność zachęcam się do lektury mojego wpisu na blogu: 
www.MecenasOdUpadlosci.pl 

Impulsem do stworzenia niniejszej publikacji były rozmowy z klientami 
mojej kancelarii.  

Osoby, który wyrażały chęć ogłoszenia swojej upadłości  
w przeważającej większości zadawały następujące pytania:  
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▪ Jakie będzie potrzebowali informacje?  
▪ Jakie są niezbędne dane do złożenia wniosku o upadłość?  
▪ Jakich dokumentów potrzebujemy?  

W odpowiedzi na powyższe pytania oraz na potrzeby moich obecnych  
i potencjalnych przyszłych klientów postanowiłam stworzyć e-book: 
Upadłość konsumencka – niezbędne dokumenty.  

Serdecznie zachęcam Cię do lektury mojego bloga: 

 www.MecenasOdUpadłości.pl  

Z lektury bloga dowiesz się między innymi: 

1) Jakie są przesłanki do ogłoszenia upadłości - ZOBACZ 

2) Jakie są tryby postępowania upadłościowego - ZOBACZ 

Publikacja dotyczy wniosku składanego przez Dłużnika.  

Stan prawny niniejszej publikacji przewidziany jest na dzień: 24 stycznia 
2022 r.  
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Wniosek  
o ogłoszenie upadłości 

We wniosku o ogłoszenie upadłości musisz zawrzeć następujące dane: 

1) Imię i nazwisko 

2) Miejsce zamieszkania, adres  

3) Numer PESEL 

Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL musisz wskazać inne dane 
umożliwiające Twoją identyfikację.  

Inne dane umożliwiające Twoją identyfikację, to np. numer oraz seria 
Twojego Paszportu, numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo 
numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji 
lub identyfikacji podatkowej. 

4) Numer NIP  

Numer NIP musisz wskazać, jeżeli nadano Ci ten numer w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.  

5) Miejsca, w których znajduje się Twój majątek 

Może być to jedno miejsce, ale może być ich też kilka.  

Miejsce, w którym znajduje się Twój majątek będzie determinowało 
właściwość miejscową Sądu, do którego należy złożyć wniosek o 
ogłoszenie upadłości.  

W Polsce mamy aktualnie 30 sądów upadłościowych.   
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Np. dla miejscowości:   

Gdańsk, Pruszcz Gdański, Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Krynica 
Morska, Malbork, Sopot, Czarna Woda, Skórcz, Starogard Gdański, 
Tczew, Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo 
oraz dla gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, 
Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Kosakowo, Chmielno, Kartuzy, 
Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo, 
Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara 
Kiszewa, Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, 
Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum, Lichnowy, 
Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stare 
Pole, Stegna i Sztutowo, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, 
Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Zblewo, 
Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew, Choczewo, Gniewino, Krokowa, 
Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo 

właściwy jest Sąd upadłościowy w Gdańsku:  

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VI Wydział Gospodarczy  
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk  
w6upad@gdansk-polnoc.sr.gov.pl 
https://gdansk-polnoc.sr.gov.pl/ 

6) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek 
Twój ich uprawdopodobnienie 

To bardzo, bardzo ważny punkt Twojego wniosku. Najważniejszy!  

Zaznaczam, że uprawdopodobnienie to nie to samo co udowodnienie.  

Tu musisz wskazać przynajmniej jednego wierzyciela określić, że Twoje 
długi są już wymagalne.  

Jest to również miejsce, w którym musisz opisać, dlaczego doszło do 
powstania Twojej niewypłacalności.   
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Dołącz umowy z wierzycielami, dokumentacje z sądu, pisma od 
komornika itd., dokumentację medyczną.  

O tym jak istotne jest uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w tym byłego 
przedsiębiorcy pisałam na swoim blogu.  

Zachęcam Cię do lektury wpisu: Przykładowe uzasadnienie wniosku o 
upadłość konsumencką:  
https://www.mecenasodupadlosci.pl/przykladowe-uzasadnienie-
wniosku-o-upadlosc-konsumencka/ 

7) Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową 
wyceną jego składników.  

Tu wskazujesz zarówno ruchomości, jak i nieruchomości oraz prawa 
majątkowe (prawo do alimentów, do emerytury, do renty itd.).  

8) Spis wierzycieli  

W spisie wierzycieli musisz określić ich adresy i wysokości wierzytelności 
każdego z nich oraz terminów zapłaty.  

9) Spis wierzytelności spornych  

Tu określasz wierzytelność sporną oraz dokładnie zaznaczasz zakres  
w jakim kwestionujesz istnienie wierzytelności.  

Pamiętaj! Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie 
stanowi jej uznania.  

10)  Listę zabezpieczeń ustanowionych na Twoim 
majątku 

Tu wskazujesz również datami ich ustanowienia. W szczególności musisz 
wskazać ustanowione hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe.  
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11) Informację o osiągniętych przychodach oraz o 
kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób 
pozostających na Twoim utrzymaniu, w ostatnich 
sześciu miesiącach (6 miesiącach) przed dniem złożenia 
wniosku 

Tu musisz bardzo drobiazgowo opisać swoje przychody oraz koszty jakie 
ponosisz na utrzymanie swoje oraz osób, które są na Twoim utrzymaniu 
(np. dzieci).  

Warto dokładnie przeanalizować i skrupulatnie wypełnić określić swoje 
przychody, jak i koszty.  

12) Informację o czynnościach prawnych dokonanych 
przez Ciebie w ostatnich dwunastu miesiącach (12 
miesiącach) przed dniem złożenia wniosku, których 
przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały  
w spółkach.  

Myślę, że jest to dość jasny punkt i nie wymaga on szerszego 
wyjaśnienia.  

13) Informację o czynnościach prawnych dokonanych 
przez Ciebie w ostatnich dwunastu miesiącach (12 
miesiącach) przed dniem złożenia wniosku, których 
przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne 
prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.  

Kwota 10 000 zł obejmuje wszystkie czynności podejmowane, wobec 
tego samego prawa lub wierzytelności, dokonywane przez Ciebie  
w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. 

14) Twoje oświadczenie o prawdziwości danych 
zawartych we wniosku. 

Pamiętaj! Jeśli dane wskazane we wniosku są niezgodne z prawdą 
będziesz ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek 
podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. 
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Pamiętaj! Od dnia 1 grudnia 2021 r. wniosek składasz za pośrednictwem 
formularza znajdującego się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.  

Od tej zasady przewidziano wyjątek.  

Aby samodzielnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
musisz założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a następnie 
wskazać wymagane dane i załączyć dokumenty dla Sądu.  

Link do Krajowego Rejestru Zadłużonych: https://krz.ms.gov.pl/ 

Poza danymi wskazanymi powyżej niesłychanie istotne jest, aby wniosek 
spełniał kryteria jakie musi spełniać pismo procesowe. Kryteria te 
zostały określone w kodeksie postępowania cywilnego.  

*** 

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
musisz pamiętać, aby:  

1) złożyć wniosek za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego,  
2) wybrać właściwy sąd,  
3) wypełniając wniosek wypełnić wszystkie niezbędne pola,  
4) skrupulatnie określić wierzycieli i wysokość zadłużenia,  
5) przemyśleć i właściwie opisać uzasadnienie swojego wniosku.  

Najważniejsze jednak, abyś znał skutku ogłoszenia upadłości oraz 
przysługujące Ci uprawnienia, jak np. możliwość uzyskania w upadłości 
środków na wynajem mieszkania. O tym więcej dowiesz się we wpisie 
na blogu: Upadłość a mieszkanie.  
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Kancelaria Radcy Prawnego  
Daria Dampc-Dowbór 

Tel: +48 507 758 158 

e-mail: kancelaria@dampc-dowbor.pl 

www.dampc-dowbor.pl 
www.mecenas-od-upadlosci.pl 
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