
Warszawa, dnia 09.07.2012r. 

 

Sędzia-komisarz SSR Jan Nowak 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
X Wydział Gospodarczy 
dla spraw upadłościowych i naprawczych 
ul. Czerniakowska 100 
00-464 Warszawa 

 

Sygnatura akt: X GUp 222/12 

 

Wierzyciel:  
Jan Kowalski 
ul. Ratuszowa 2/10 
02-558 Warszawa 
 
 
Upadły: 
Superpodróż Sp z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 60/60 
00-698 Warszawa 

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 

 
W związku z ogłoszoną postanowieniem z dn. 01.06.2012r. upadłością dłużnika Superpodróż Sp z 
o.o. na podstawie art. 239 i 240 prawa upadłościowego i naprawczego zgłaszam do masy upadłości 
przysługującą mi wierzytelność w kwocie łącznej 5000 PLN (pięć tysięcy złotych zero groszy), na 
którą składają się: 

• należność główna – 4800 PLN (cztery tysiące osiemset złotych zero groszy) , 
• odsetki – 200 PLN, liczone od dnia wymagalności do dnia poprzedzającego ogłoszenie 

upadłości, 

 

Dowody istnienia wierzytelności: 

• umowa o imprezę turystyczną  
• pismo Superpodróż Sp z o.o. z dn. 5.05.2012r. 
• oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 



Wierzytelność zgodnie z art. 342(1) prawa upadłościowego i naprawczego podlega zaspokojeniu w 
całości w kategorii IV.  

Wierzytelność nie jest zabezpieczona w żaden sposób. 

 

Uzasadnienie:  

W dniu 04.01.2012r. zawarłem z Superpodróż Sp z o.o. umowę o imprezę turystyczną, nr rezerwacji 
101/2012. Impreza odbywać się miała w Egipcie w terminie 01.06.2012r. – 14.06.2012r.  W dniu 
5.05.2012r. otrzymałem pismo Superpodróż Sp z o.o. z informacją o zmianie istotnych warunków 
umowy (skrócenie o połowę długości imprezy). Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt  2) ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z 
późn. zm. odstąpiłem od umowy i zażądałem zwrotu wpłaconych pieniędzy. Do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem zwrotu wpłaconych środków. 

 

W przypadku uwzględnienia wierzytelności w planie masy upadłościowej w kategorii IV wszelkie 
wpłaty kierować należy na poniższy numer rachunku bankowego 

 

Bank  xxxxxxx S.A.  

32323232323232323232323235  

 

         Jan Kowalski 

 

 

Załączniki: 

1. oryginały dokumentów uzasadniających zgłoszenie, 

2. odpis zgłoszenia wraz z załącznikami. 

 


