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Miejscowość i Data kiedy to napisałem 

 

Sędzia Komisarz SSR Ireneusz Fojuth 

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

Wydział VI Gospodarczy 

ul. Piekarnicza 10 

80-126 Gdańsk 

 

          Upadły:   

Amber Gold Sp. z o.o.  

w upadłości likwidacyjnej 

ul. Długie Ogrody 8-14 

80-755 Gdańsk 

 

Wierzyciel :  

Imię Nazwisko 

Kod Miejscowość 

Ulica 

 

Sygn. akt VI GUp 23/12 

 

Zgłoszenie wierzytelności 

 

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 20 

września 2012 r. w sprawie sygn. akt VI GU 173/12 o ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku Amber Gold Sp. z o.o., zgodnie z art. 236 ustawy Prawo upadłościowe 

i naprawcze zgłaszam wierzytelność w łącznej kwocie 18 071,25 zł, na którą składają 

się: 

 

1. należność główna w wysokości 18 071,25 zł  

2. odsetki (naliczone do dnia ogłoszenia upadłości, tj. do dnia 19 września 2012 r.): 

 za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości ------ 

 za okres wcześniejszy niż rok przed datą ogłoszenia upadłości  ------ 

3. wierzytelność niepieniężna o wartości: ------ 

4. koszty sądowe i egzekucyjne ------ 

 

Zgłoszona wierzytelność powinna zostać zaliczona do kategorii: 

kat. I - kwota zł ------ 

koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości 

należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, 

kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia 

na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, 

należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których 

wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz 

należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, 

niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą;  

 

kat. II - kwota zł ------ 

przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, 

należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa 

rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do 

pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa 

dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem 

upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i 

kosztami egzekucji;  

 

kat. III - kwota zł ------ 
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podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;  

 

 

kat. IV - kwota zł 18 071,25 zł 

inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za 

ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami 

procesu i egzekucji;  

 

kat.V - kwota zł ------  

odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega 

zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z 

tytułu darowizn i zapisów  

 

 

Kat.  Suma  

Główna  

[zł.]  

Odsetki  

I  

[zł.]  

Odsetki  

II  

[zł.]  

Koszty  

inne  

[zł.]  

Razem  

Kategoria  

[zł.]  

I.  

 

    

II.  

 

    

III.  

 

    

IV.  

 

    

V.  

 

    

Razem  

 

    

 

Zabezpieczenia przywiązane do wierzytelności: (hipoteka, zastaw, prawo 

zatrzymania itp.)  

Stosownie do treści przepisu art. 240 pkt 5 Prawa upadłościowego i 

naprawczego wskazuję, że zgłaszane wierzytelności nie są objęte 

zabezpieczeniem. 

 

Oświadczenie co do ewentualnego zrzeczenia się zabezpieczenia: (w całości lub w 

części)  

Stosownie do treści przepisu art. 240 pkt 5 Prawa upadłościowego i 

naprawczego wskazuję, że zgłaszane wierzytelności nie są objęte 

zabezpieczeniem. 

 

Oświadczenie co do uzależnienia wierzytelności od warunku:  

Stosownie do treści przepisu art. 240 pkt 6 Prawa upadłościowego i 

naprawczego wskazuję, że Upadły jest dłużnikiem osobistym w stosunku do 

zgłaszanych wierzytelności. 

 

Oświadczenie o ewentualnym potrąceniu wzajemnych zobowiązań: (art. 93 i 96 

pr. up. i napr.)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informacja na temat stanu sprawy sądowej: (jeśli co do wierzytelności toczy się 

postępowanie sądowe)  

XX.XX.XXXX roku złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Będzinie, materiały o sygnaturze akt 

Ko XXX/XX. Po Dniu XX.XX.XXXX roku odebrałem pocztą wiadomość z 



Strona 3 z 5 

 

Prokuratury Okręgowej w Katowicach, o przesłaniu materiałów Prokuratury 

Rejonowej w Będzinie, o sygnaturze akt Ko XXX/XX do Prokuratury Okręgowej 

w Gdańsku, celem dołączenia do akt śledztwa prowadzonego przez Tamtejszą 

Prokuraturę pod sygnaturą akt VI Ds XX/XX.  

 

Informacja na temat postępowania egzekucyjnego: (jeśli co do wierzytelności 

prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna - podać kwotę, w jakiej 

wierzyciel został zaspokojony)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Stosownie do treści przepisu art. 240 pkt 8 Prawa upadłościowego i 

naprawczego wskazuję, że nie jestem udziałowcem Upadłej. 

 

Dowody wierzytelności:  

- E-mail od Upadłego wysłany dnia XX kwietnia 2012 roku o temacie 

„Dziękujemy za przesłanie dyspozycji zawarcia umowy” (oryginał załącznik 1) 

 

- E-mail od Upadłego wysłany dnia XX kwietnia 2112 roku o temacie „FW: 

Dyspozycja zawarcia umowy Lokata w Złoto Wyższy Zysk” (oryginał załącznik 

2) 

Załączniki w/w e-maila dołączone w formie plików „PDF”: 

- Dyspozycja zawarcia depozytu towarowego z dnia XX kwietnia 2012 roku 

„dyspozycja_XXXX_XX_XX_XX_XX_XX_XXXXX” (oryginał załącznik 3) 

- Karta klienta z dnia XX kwietnia 2012 roku 

„karta_klienta_XXXX_XX_XX_XX_XX_XX_XXXXX” (oryginał załącznik 4) 

 

- Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia XX kwietnia 2012 roku (oryginał 

załącznik 5) 

 

- E-mail od Upadłego wysłany dnia XX kwietnia 2012 roku o temacie 

„POTWIERDZENIE ZAWARCIA LOKATY” (oryginał załącznik 6) 

Załącznik w/w e-maila dołączony w formie pliku „PDF”: 

- Potwierdzenie Zawarcia Depozytu Towarowego „XXXXX” (oryginał załącznik 

7) 

 

- kopia koperty ze stemplem XX.XX.XXXX (załącznik 8) 

 

- Potwierdzenie zawarcia depozytu towarowego z dnia XX kwietnia 2012 roku 

(odpis sporządzony przez IMIĘ NAZWISKO, notariusza w MIEJSCOWOŚĆ, rep. A 

nr. XXXX/2012) 

 

- Certyfikat nr CXXXXXXX (odpis sporządzony przez IMIĘ NAZWISKO, 

notariusza w MIEJSCOWOŚĆ, rep. A nr. XXXX/2012) 

 

Regulaminy i dokumenty z dnia XX kwietnia 2012r. związane z zawieraną 

umową: 

- „DI.00003.00000005 - Regulamin depozytów towarowych Amber Gold.pdf” 

(oryginał załącznik 11) 

- „SP PI 102 2010 - Ogólne warunki depozytu towarowego lokata w złoto 

WYŻSZY ZYSK.PDF” (oryginał załącznik 12) 

- „SP.PI.101.2010 - Taryfa opłat i prowizji - umowa depozytu towarowego.pdf” 

(oryginał załącznik 13) 

- „SP.PI.111.2010 – Potwierdzenie Zawarcia Depozytu Towarowego.pdf” 

(oryginał załącznik 14) 

 



Strona 4 z 5 

 

Wierzyciel oświadcza, że w przypadku, gdy wierzytelność zostanie uwzględniona w planie 

upadłości, sumy przypadające mu z tego tytułu winny zostać przekazane na rachunek 

wierzyciela w banku: 

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA. 

Numer rachunku: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Wierzyciel zobowiązuje się do zawiadomienia, bez dodatkowych wezwań o każdej zmianie 

rachunku bankowego. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu XX kwietnia 2012r. za pośrednictwem strony internetowej 

www.ambergold.com.pl złożyłem internetową dyspozycji zawarcia umowy 

lokaty (umowa przechowywania), LOKATA W ZŁOTO WYŻSZY ZYSK 13% na 

okres 6 m-cy w kwocie 17 000,00 PLN. Regulaminy i dokumenty z dnia XX 

kwietnia 2012r. związane z zawieraną umową dołączone w załącznikach: 

- „DI.00003.00000005 - Regulamin depozytów towarowych Amber Gold.pdf” 

(oryginał załącznik 11) 

- „SP PI 102 2010 - Ogólne warunki depozytu towarowego lokata w złoto 

WYŻSZY ZYSK.PDF” (oryginał załącznik 12) 

- „SP.PI.101.2010 - Taryfa opłat i prowizji - umowa depozytu towarowego.pdf” 

(oryginał załącznik 13) 

- „SP.PI.111.2010 – Potwierdzenie Zawarcia Depozytu Towarowego.pdf” 

(oryginał załącznik 14) 

Tego samego dnia dostałem maila o temacie „Dziękujemy za przesłanie 

dyspozycji zawarcia umowy” (oryginał załącznik 1), z informacją: 

„dziękujemy za przesłanie internetowej dyspozycji zawarcia umowy lokaty 

(umowa przechowywania). W ciągu jednego dnia roboczego skontaktujemy się 

z Państwem telefonicznie (dzwoniąc na numer podany w formularzu) w celu 

potwierdzenia złożonej dyspozycji. Po pozytywnej weryfikacji, na adres e-mail 

podany w formularzu, zostanie wysłana do Państwa dyspozycja zawarcia 

Umowy Przechowywania oraz opis dalszych kroków procedury.”. 

Dnia XX kwietnia po kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu złożonej 

dyspozycji, otrzymałem kolejnego maila o temacie „FW: Dyspozycja zawarcia 

umowy Lokata w Złoto Wyższy Zysk” (oryginał załącznik 2), z informacją: 

„dziękujemy za założenie LOKATY W INTERNECIE. Aby Lokata zaczęła 

funkcjonować należy dokonać jej opłacenia, na wskazane w dyspozycji konto 

należące do Amber Gold w Banku BGŻ. Wpłaty należy dokonać do dnia XX 

kwietnia 2012 roku. 

Dla przypomnienia podajemy Państwu poniżej warunki lokaty: 

LOKATA W ZŁOTO WYŻSZY ZYSK 13% na okres 6 m-cy w kwocie 17 000,00 PLN. 

Rachunek do opłacenia umowy: 93 2030 0045 1110 0000 0176 4510 

Tytułem: LOKATA W ZŁOTO - OBD/XXXXX/2012 

Po otrzymaniu płatności zostanie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie 

zawarcia lokaty i przesłane drogą elektroniczną jak i listową na adres podany w 

Karcie klienta.” 

Mail ten zawierał również załączniki w postaci dwóch plików pdf „dyspozycja_ 

XXXX_XX_XX_XX_XX_XX_XXXXX” (oryginał załącznik 3) 

„karta_klienta_ XXXX_XX_XX_XX_XX_XX_XXXXX” (oryginał załącznik 4) 

XX kwietnia dokonałem przelewu na podany rachunek bankowy w kwocie 

17000zł (potwierdzenie wykonania przelewu - oryginał załącznik 5) 

XX kwietnia otrzymałem kolejnego maila o temacie „POTWIERDZENIE 

ZAWARCIA LOKATY” (oryginał załącznik 6), z informacją: 

„W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAMY PAŃSTWU POTWIERDZENIE REALIZACJI 

ZAŁOŻENIA LOKATY W INTERNECIE. PONADTO AMBER GOLD 2012-04-17 NADA 

PRZESYŁKĘ POLECONĄ Z ORYGINAŁEM TEGO DOKUMENTU. POTWIERDZENIE 

ZAWARCIA LOKATY ZOSTAJE PRZESŁANE DO PAŃSTWA NA WSKAZANY ADRES 

KORESPONDENCYJNY.” 

http://www.ambergold.com.pl/
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Mail ten zawierał dołączony plik pdf „XXXXX” (oryginał załącznik 7) 

Po XX kwietnia otrzymałem pocztą (kopia koperty ze stemplem 

XX.XX.XXXX – załącznik 8) Potwierdzenie zawarcia depozytu towarowego z dnia 

XX kwietnia 2012 roku (odpis sporządzony przez IMIĘ NAZWISKO, notariusza w 

MIEJSCOWOŚĆ, rep. A nr. XXXX/2012) oraz Certyfikat nr C1013884 (odpis 

sporządzony przez IMIĘ NAZWISKO, notariusza w MIEJSCOWOŚĆ, rep. A nr. 

XXXX/2012). Umowa została zawarta do dnia XX października 2012r. 

Po dniu 13 sierpnia wszystkie moje próby skontaktowania się z Upadłym 

w celu uzyskania jakichkolwiek informacji w sprawie mojej lokaty zakończyły 

się niepowodzeniem. Do dziś ani ja ani Upadły nie wypowiedział zawartej 

umowy. 

 

 

 

 

 

MÓJ PODPIS 

     …………………………………………….  

                     (podpis wierzyciela)  

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. odpis zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami. 
2. dokumenty wymienione w treści pisma. 

 
 
 
Każdą stronę zgłoszenia podpisałem własnoręcznie z datą. 

Każdy załącznik prócz dwóch odpisów sporządzonych przez notariusza podpisałem „Potwierdzam za 
zgodność z oryginałem IMIĘ NAZWISKO DATA” 
 
Wysłałem dwie takie same kopie tego zgłoszenia wszystkie z moimi podpisami oraz jeden zestaw 
wymienionych załączników. 
 


