
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 2206

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Wzór:

1)  spisu wierzytelności jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)  spisu wierzytelności spornych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1259, 1513, 1830 i 1844.
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POUCZENIA: 
1. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych 

ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest 
elektronicznie – należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Informacje odnoszące się do poszczególnych wierzycieli umieszcza się na odrębnych ponumerowanych kartach, 
zgodnie z wzorem na str. 2. 
 

                                                           
∗ Należy zakreślić właściwy kwadrat. 
∗∗ W przypadku nadzorcy/zarządcy działającego w formie spółki należy podać numery licencji wspólników ponoszących 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członków zarządu 
reprezentujących spółkę. 

SPIS WIERZYTELNOŚCI 
Uzupełnienie spisu wierzytelności∗  TAK  NIE 

Sygnatura sprawy Sędzia - komisarz Oznaczenie sądu 

   

Dłużnik (imię i nazwisko /nazwa) 

 

Nadzorca/Zarządca (imię i nazwisko / nazwa, ze wskazaniem numeru 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku braku numeru KRS 
inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację) 

 

Numer licencji  doradcy  
restrukturyzacyjnego ∗∗ 

 

A. Suma wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności 

 

B. Czy w spisie wierzytelności jest uwzględniony podział na grupy wierzycieli?* 

 TAK  NIE 

C. Suma wierzytelności z podziałem na grupy wierzycieli 

Numer 
grupy 

Suma Opis grupy 

   

   

   

   

   

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 grudnia 2015 r.(poz. 2206)

Załącznik nr 1

WZÓR
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∗Należy zakreślić właściwy kwadrat. 

Lp. 1. Wierzyciel 
(imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich 

identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres) 
  

 
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu  

3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem  

4. Informacja o istnieniu i rodzaju 
zabezpieczenia wierzytelności∗ 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

5. Informacja, czy wierzytelność 
jest uzależniona od warunku* 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

6. Informacja, czy wierzycielowi 
przysługuje prawo potrącenia* 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

7. Informacja, czy wierzyciel 
wyraził zgodę na objęcie 
wierzytelności układem* 

 TAK 
 NIE 

7.1. Suma wierzytelności objętych układem za 
zgodą wierzyciela 

 

8. Numer grupy wierzycieli, do której należy wierzyciel  

9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa 
restrukturyzacyjnego* 
9.1.  
art. 80 ust. 3 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

9.2. 
art. 109 ust. 1 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

9.3. 
art. 116 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

10. Uzasadnienie 
 

11. Oświadczenie dłużnika 
11.1. Uznanie 
wierzytelności* 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  
 

11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 
116 Prawa restrukturyzacyjnego* 
11.3. 
art. 80 ust. 3 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.4. 
art. 109 ust. 1 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.5.  
art. 116 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.6. Podpis 
dłużnika 

 

11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia 
oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa 
restrukturyzacyjnego 

 

DATA i PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY  
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POUCZENIA: 
1. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych 

ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest 
elektronicznie – należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.  

2. Informacje odnoszące się do poszczególnych wierzycieli umieszcza się na odrębnych ponumerowanych kartach, 
zgodnie z wzorem na str. 2. 

 

                                                           
∗ Należy zakreślić właściwy kwadrat. 
∗∗ W przypadku nadzorcy/zarządcy działającego w formie spółki należy podać numery licencji wspólników ponoszących 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członków zarządu 
reprezentujących spółkę. 

SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH 
Uzupełnienie spisu wierzytelności∗  TAK  NIE 

Sygnatura sprawy Sędzia - komisarz Oznaczenie sądu 

   

Dłużnik (imię i nazwisko /nazwa) 

 

Nadzorca/Zarządca (imię i nazwisko/nazwa, ze wskazaniem numeru 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku braku numeru KRS 
- inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację) 

 

Numer licencji doradcy 
restrukturyzacyjnego∗∗ 

 

A. Suma wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności 

 

B. Czy w spisie wierzytelności jest uwzględniony podział na grupy wierzycieli?* 

 TAK  NIE 

C. Suma wierzytelności z podziałem na grupy wierzycieli 

Numer 
grupy 

Suma Opis grupy 

   

   

   

   

   

Załącznik nr 2

WZÓR
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∗Należy zakreślić właściwy kwadrat. 

Lp. 1. Wierzyciel 
(imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające ich 

identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedziba, adres) 
  

 
2. Suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu  

3. Określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem∗  

4. Informacja o istnieniu i rodzaju 
zabezpieczenia wierzytelności 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

5. Informacja, czy wierzytelność 
jest uzależniona od warunku 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

6. Informacja, czy wierzycielowi 
przysługuje prawo potrącenia 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

7. Informacja, czy wierzyciel 
wyraził zgodę na objęcie 
wierzytelności układem 

 TAK 
 NIE 

7.1. Suma wierzytelności objętych układem za 
zgodą wierzyciela 

 

8. Numer grupy wierzycieli, do której należy wierzyciel  

9. Informacja, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa 
restrukturyzacyjnego* 
9.1.  
art. 80 ust. 3 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

9.2. 
art. 109 ust. 1 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

9.3. 
art. 116 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

10. Uzasadnienie podstawy sporu 
 

11. Oświadczenie dłużnika 
11.1. Uznanie 
wierzytelności* 

 TAK 
 NIE 
 

Uwagi  

11.2. Oświadczenie dłużnika, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 
116 Prawa restrukturyzacyjnego* 
11.3. 
art. 80 ust. 3 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.4. 
art. 109 ust. 1 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.5.  
art. 116 

 TAK 
 NIE 

Uwagi  

11.6. Podpis 
dłużnika 

 

11.7. Informacja nadzorcy/zarządcy w przypadku niezłożenia 
oświadczenia przed dłużnika w trybie art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa 
restrukturyzacyjnego 

 

DATA i PODPIS NADZORCY/ZARZĄDCY  




