
ZAŁĄCZNIK NR 3 

uzupełnienie rubryki 4.1 formularza wniosku  

1.1. 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.  nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem, 

KW nr PT1B/00056387/5 

1. 

Hipoteka umowna 

zwykła na sumę 

396.020 zł na rzecz 

PROKURA NS FIZ 

2. 

Hipoteka umowna 

kaucyjna na sumę 

396.020 zł na rzecz 

PROKURA NS FIZ 

3. 

Hipoteka umowna 

zwykła na sumę 

120.000 zł na rzecz 

PROKURA NS FIZ 

4. 

Hipoteka umowna 

kaucyjna na sumę 

120.000 zł na rzecz 

PROKURA NS FIZ 

5. 

Hipoteka 

przymusowa zwykła 

na sumę 10.521,50 zł 

na rzecz Urzędu 

Skarbowego w 

Bełchatowie 

6. 

Hipoteka 

przymusowa na sumę 

24.924,93 zł na rzecz 

1. 

28.05.2005 r. 

 

 

2. 

28.05.2005 r. 

 

 

3. 

10.05.2007 r. 

 

 

4. 

10.05.2007 r. 

 

 

5. 

02.06.2010 r. 

 

 

 

6. 

19.04.2013 r. 

 

 

 

400.000 zł ul. Polna 5, 97-400 

Bełchatów 



Urzędu Skarbowego 

w Bełchatowie 

7. 

Hipoteka 

przymusowa na sumę 

199.905,50 zł na 

rzecz Open Finance 

Wierzytelności 

Detalicznych NS FIZ  

8. 

Hipoteka 

przymusowa na sumę 

172.870,67 zł na 

rzecz Open Finance 

Wierzytelności 

Detalicznych NS FIZ  

7. 

07.03.2017 r. 

 

 

 

 

8. 

18.07.2017 r. 

 

Anna Nowak 
……………………………………………. 

Anna Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

uzupełnienie rubryki 5 formularza wniosku  

Spis wierzycieli 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa 

wierzyciela 

Adres wierzyciela Wysokość wierzytelności Termin zapłaty 

1.  Bank Pekao S.A. 
ul. Grzybowska 53/57, 00-

950 Warszaw 

1. 

105.164,64 zł należność 

główna + 136.289,02 zł 

odsetki + 84 zł koszty 

procesu +36.230,65 zł opłata 

egzekucyjna + 8.333,05 zł 

podatek VAT + 50,80 zł 

wydatki gotówkowe 

 

2. 

433.337,94 zł należność 

główna + 502.616,92 zł 

odsetki + 70,17 zł koszty 

procesu + 101.988,56 zł 

opłata egzekucyjna + 

23.457,37 zł podatek VAT + 

293,51 zł wydatki gotówkowe 

1. 

22.05.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

22.05.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

2.  

Open Finance Wierzytelności 

Detalicznych Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

(pierwotny wierzyciel BNP Paribas 

Bank Polska S.A.) 

ul. Przyokopowa 33, 01-208 

Warszawa 

93.313,25 zł należność 

główna + 27.965,85 zł 

odsetki + 4.387,64 zł koszty 

procesu + 47,96 zł wydatki 

gotówkowe 

13.02.2015 r. 

3.  

BEST III Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

(pierwotny wierzyciel Santander 

Consumer Bank S.A.) 

ul. Morska 59, 81-323 

Gdynia 

5.972,37 zł należność 

główna + 4.300,96 zł odsetki 

+ 857,10 zł koszty procesu + 

1.113,10 zł opłata 

egzekucyjna + 6,05 zł 

wydatki gotówkowe 

18.06.2013 r. 

4.  

HORYZONT Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

(pierwotny wierzyciel GETIN Noble 

Bank S.A.) 

ul. Aleja Jana Pawła II 22, 

00-133 Warszawa 

2.198,29 zł należność 

główna + 9.588,40 zł odsetki 

+ 202,06 zł koszty procesu + 

900 zł koszty zastępstwa w 

egzekucji + 1.198,90 zł 

opłata egzekucyjna + 13,96 

zł wydatki gotówkowe 

24.10.2008 r. 



5.  

PROKURA Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

(pierwotny wierzyciel BNP Paribas 

Bank Polska S.A.) 

ul. Wołowska 8, 51-116 

Wrocław 

20.958,09 zł należność 

główna + 5.732,76 zł odsetki 

+ 143,47 zł koszty procesu + 

2.400 zł koszty zastępstwa w 

procesie + 60 zł koszty 

klauzuli + 4.394,15 zł opłata 

egzekucyjna + 12,10 zł 

wydatki gotówkowe 

30.04.2015 r. 

 

Anna Nowak 
……………………………………………. 

Anna Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

uzupełnienie rubryki 11 formularza wniosku  

Uzasadnienie wniosku 

Cd. 

III. PPZYCZYNY POWSTANIA STANU NIEWYPŁACALNOŚCI 

Jak już powyżej wskazano w okresie od dnia 01.12.2001 r. do dnia 01.03.2010 r. Dłużniczka 

prowadził działalność gospodarczą pod firma TANSREX Przewozy Anna Nowak, mającą za 

przedmiot przewóz drogowy towarów. W okresie tym powstało też posiadane aktualnie 

zadłużenie, która wynika z niżej oznaczonych umów: 

• Bank Pekao S.A.  

1. umowa kredytu mieszkaniowego z dnia 27.03.2005 r. na kwotę 396.000 zł z 

miesięczną ratą spłaty w wysokości 3.538 zł 

2. umowa kredytu z dnia 12.04.2005 r. na kwotę 120.000 zł z miesięczną ratą spłaty w 

wysokości 2.227 zł 

 

• BNP Paribas Bank Polska S.A.  

3. umowa kredytu obrotowego z dnia 29.09.2006 r. w kwocie 200.000 zł z miesięczną 

ratą spłaty w wysokości 1.089 zł 

4. umowa kredytu obrotowego z dnia 18.10.2007 r. w kwocie 70.000 zł 

 

• Santander Consumer Bank S.A. 

5. umowa kredytu z dnia 21.11.2007 r. w kwocie 50.000 zł z miesięczną ratą spłaty w 

wysokości 1.367 zł 

 

• GETIN Noble Bank S.A.  

6. umowa pożyczki z dnia 04.05.2007 r. w kwocie 60.000 zł z miesięczną rata spłaty w 

wysokości 1.260 zł 

Z uwagi na brak dokumentacji źródłowej Dłużniczka nie jest w stanie przedłożyć ww. umów, 

jak i wskazać wszystkie dane związane z ich treścią. Dokumentacja źródłowa, a zwłaszcza 

ww. umowy, zaginęły po zakończeniu działalności na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Kredyt mieszkaniowy oznaczony w pkt 1 został zaciągnięty na zakup aktualnie posiadanego 

mieszkania, celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Dłużniczki i jej rodziny. Natomiast środki 

uzyskane z tytułu kredytu oznaczonego w pkt 2 zostały przeznaczone na remont i wyposażenie 

rzeczonego mieszkania. Środki uzyskane z tytułu pozostałych ww. umów zostały przeznaczone na 

cele związane z prowadzoną działalnością. Z uwagi na znaczny upływ czasie Dłużniczka nie jest 



w stanie wskazać na co dokładnie zostały przeznaczone środki uzyskane z tytułu poszczególnych 

pożyczek/kredytów.  

W chwili zawierania każdej z ww. umów kondycja finansowa Dłużniczki była dobra, a osiągany 

dochód pozwalał na bieżące regulowanie posiadanych zobowiązań oraz utrzymanie rodziny. Ww. 

działalność gospodarcza przynosiła średniomiesięcznie dochód w wysokości ok. 15.000 zł netto. 

Ponadto budżet domowy zasilany był przez męża Dłużnik, który pracował wówczas na umowę o 

pracę za wynagrodzeniem w wysokości ok. 4.000 netto. Należy podkreślić, że zdolność płatnicza 

Dłużniczki była każdorazowo badana przez banki przed zawarciem umowy.  

Do utraty płynności finansowej, która nastąpiła w połowie 2009 r.  przyczynił się spadek 

rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa, spowodowany pogorszeniem koniunktury na rynku 

świadczonych usług, wzrostem konkurencji oraz zatorami płatniczymi. Taki stan rzeczy związany 

był bezpośrednio ze światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się 2008 r. 

Przytoczone powyżej okoliczności towarzyszące zaciąganiu zobowiązań przez Dłużniczkę oraz 

okoliczności stanowiące przyczynę powstania stanu niewypłacalności w sposób jednoznaczny 

wskazują, że aktualna ciężka sytuacja finansowa nie jest następstwem zawinionego działania, czy 

choćby rażącego niedbalstwa. Utrata zdolności do spłaty posiadanych zobowiązań jest bowiem 

następstwem niezależnych i obiektywnych okoliczności, związanych ze zwykłym ryzkiem 

wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Anna Nowak 
……………………………………………. 

Anna Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 6 

uzupełnienie rubryki 12 formularza wniosku 

Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku 

Lp. Opis dowodu Fakt podlegający stwierdzeniu 

6.  Zaświadczenie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w 

Warszawie z dnia 09.03.2020 r. 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej 

7.  Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z 

dnia 27.01.2020 r. (Km 801/15) 

Wysokość posiadanego zadłużenia 

8.  Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z 

dnia 27.01.2020 r. (Km 432/16) 

Wysokość posiadanego zadłużenia 

9.  Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z 

dnia 27.01.2020 r. (Km 851/19) 

Wysokość posiadanego zadłużenia 

10.  Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z 

dnia 27.01.2020 r. (Km 852/16) 

Wysokość posiadanego zadłużenia 

11.  Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z 

dnia 27.01.2020 r. (Km 396/19) 

Wysokość posiadanego zadłużenia 

12.  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 

17.03.2020 r. 

Brak zadłużenia z tytułu składek ZUS 

13.  Zaświadczenie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w 

Warszawie z dnia 19.03.2020 r. 

Brak zadłużenia z tytułu podatków 

 

Anna Nowak 
……………………………………………. 

Anna Nowak 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 

uzupełnienie rubryki 13 formularza wniosku 

Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do wniosku dokumenty) 

Lp. Nazwa dokumentu (załącznika) 

6.  Uzupełnienie rubryki 13 formularza wniosku – załączniki 

7.  Zaświadczenie o zarobkach z dnia 01.04.2020 r. 

8.  Umowa o pracę z dnia 01.08.2014 r. 

9.  Wydruk KW nr PT1B/00056387/5 

14.  Zaświadczenie lekarskie z dnia 29.03.2020 r. 

15.  Wyrok rozwodowy z dnia 20.12.2019 r. 

16.  Zaświadczenie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 09.03.2020 r.  

17.  
Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z dnia 

27.01.2020 r. (Km 801/15) 

18.  
Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z dnia 

27.01.2020 r. (Km 432/16) 

19.  
Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z dnia 

27.01.2020 r. (Km 851/19) 

20.  
Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z dnia 

27.01.2020 r. (Km 852/16) 

21.  
Zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia – Jacka Kosa z dnia 

27.01.2020 r. (Km 396/19) 

22.  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 17.03.2020 r. 

23.  Zaświadczenie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19.03.2020 r.  

24.  Odpis wniosku wraz z załącznikami 

 

Anna Nowak 
……………………………………………. 

Anna Nowak 


