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Demo, dn. 02 marca 2020 r.
Firma Kowalczyk
ul. Wadowicka
12-345 Warszawa

Doradca restrukturyzacyjny Demo Demo ( nr licencji 125), Demo, 11-111 Demo
wyznaczony w postępowaniu wobec upadłego: Jan Kowalski w upadłości (konsumencka),
zamieszkały ul. Jagodowa, 12-345 Kraków, PESEL 73010200000
Sygn. akt: 123456789
WEZWANIE DO ZAJĘCIA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Informuję, że na podstawie postanowienia z dnia 03 lutego 2020 roku wydanego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt 234567891, została ogłoszona upadłość Dłużnika
Jan Kowalski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Występując jako wyznaczony Syndyk masy upadłości w tym postępowaniu upadłościowym, informuję, że zgodnie z
art. 75 ustawy Prawo Upadłościowe (p.u.) z dniem ogłoszenia upadłości, upadły traci prawo zarządu oraz
możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Zgodnie z art. 61 i 62 p.u. w
skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego, który
służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Dotyczy to również świadczeń z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń
okresowych typu emerytalnych lub rentowych.
Zgodnie z art. 63 pkt 1 p.u. ograniczenie zajęcia świadczeń na rzecz Upadłego ogranicza się w ten sam sposób jak
z tytułu egzekucji ze świadczeń pieniężnych, poprzez ustalenie kwot wolnych od egzekucji, które pozostawia się do
dyspozycji Upadłego oraz kwot możliwych do zajęcia egzekucyjnego, które to zasilają fundusze masy upadłości.
W związku z powyższym, wzywam do wskazania comiesięcznej kwoty wolnej od zajęcia egzekucyjnego i
przekazanie jej na rzecz Upadłego oraz kwoty będącej przedmiotem zajęcia egzekucyjnego i przekazania
każdorazowo zajętej kwoty na rachunek bankowy masy upadłości rachunek bankowy nr 12 3456 7890 1234 5678
9012 3456.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 78 p.u. spełnienie świadczenia na rzecz upadłego dokonane po
obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w MSiG nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości
– dotyczy to wypłaconego świadczenia od początku okresu zatrudnienia począwszy od daty ogłoszenia upadłości.
Jednocześnie wzywam do wskazania kwot wypłaconego wynagrodzenia Upadłemu w terminie 7 dni od otrzymania
niniejszego wezwania.
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