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Wrocław, dnia 05 maja 2018 r. 

 

 

 

Sędzia-komisarz SSR Andrzej Młynarz 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

Wydział VIII Gospodarczy 

ds. Upadłościowych i Naprawczych 

ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław 

 

 

Sygn. akt VIII GUp 114/17 

Skarżący/Upadły:   Jan Kowalski, zam. ul. Klonowa 23/6, 53-505 Wrocław,  

PESEL: 76092502716 

Wierzyciel:   PKO BP S.A. z/s w Warszawie (02-515) przy ul. Puławska 15 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 58.567 zł 

 

 

SPRZECIW 

Upadłego co do uznania wierzytelności 

 

Działając na podstawie przepisów art. 256 ust. 2 Pr. up. wnoszę sprzeciw co do uznania 

na liście wierzytelności przekazanej sędziemu-komisarzowi w dniu 20 marca 2018 r., 

opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 kwietnia 2018 r., 

wierzytelności zgłoszonej w dniu 23 stycznia 2018 r. przez PKO BP S.A. w kwocie  

58.566,45 zł (poz. 7). 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią zgłoszenia wierzytelności dokonanego przez PKO BP S.A. w dniu  

23 stycznia 2018 r. skarżona wierzytelność wynika z umowy kredytu nr PK/00076954/2011  

z dnia 02 czerwca 2011 r. na kwotę 100.000 zł, zawartej przeze mnie wspólnie z moją ówczesną 

partnerką – Anną Pawlak. W związku z wypowiedzeniem przez PKO BP S.A. ww. umowy 

zgłoszona wierzytelność stała się wymagalna z dniem 24 listopada 2017 r. i rzeczywiście 

istniała w dacie składania przeze mnie wniosku o ogłoszenie upadłości. Niemniej, jak już 

wskazywałem w oświadczeniu składanym syndykowi, wierzytelność ta została w całości 

spłacona przez ww. współkredytobiorcę. Nastąpiło to w dniu 11 stycznia 2018 r. na dowód 

czego w załączeniu przedkładam potwierdzenie przelewu dokonanego przez Annę Pawlak. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności należy uznać, że skarżona 

wierzytelność już nie istnieje, a co za tym idzie nie powinna być uznana na liście 

wierzytelności.  

 

Jan Kowalski 

 

Załączniki: 

1. potwierdzenie przelewu z dnia 11 stycznia 2018 r.; 

2. dowód uiszczenia opłaty sądowej od sprzeciwu; 

3. odpis sprzeciwu. 
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