Szanowni Państwo,

przysługuje Państwu wynagrodzenie i zostali Państwo poinformowani, że pracodawca ogłosił upadłość.
Zgodnie z prawem niemieckim pracownicy zatrudnieni w Niemczech otrzymują tzw. środki z tytułu
upadłości.
Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem. Tutaj dowiecie się Państwo, kiedy można ubiegać się o
środki z tytułu upadłości, jakie są roszczenia o wynagrodzenie i jakie błędy należy uniknąć.
W szczególności znajdą Państwo informacje na temat tego, w jakim zakresie Państwa zaległe roszczenia są
zabezpieczone i co należy wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o wstępne środki z tytułu upadłości.
Dokument ten umożliwia Państwu złożenie wniosku o wypłatę środków pieniężnych z tytułu upadłości w
Agentur der Arbeit bez pomocy adwokata, nawet jeśli znacie Państwo język niemiecki tylko w stopniu
podstawowym. Jeśli chcecie Państwo wnioskować o środki z tytułu upadłości, Państwo powinni uważnie
zapoznać się z tym dokumentem.
Dokument ten jest bezpłatną usługą Kancelarii Adwokackiej Sebastiana Müllera dla wszystkich naszych
polskojęzycznych osób.
Pod jakimi warunkami istnieje roszczenie o wypłatę pieniędzy z tytułu upadłości?
Środki z tytułu upadłości wypłacane są przez Urząd Pracy na wniosek pracowników poszkodowanych przez
upadłość ich pracodawcy. Utrata wynagrodzenia z powodu upadłości jest rekompensowana maksymalnie
przez okres trzech miesięcy.
Strata zarobków musi dotyczyć okresu przed zdarzeniem upadłościowym. Przez " zdarzenie upadłościowe"
należy rozumieć nie tylko rozpoczęcie postępowania upadłościowego, ale również odrzucenie wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku, a nawet ostatnie "zanurzenie" niewypłacalnego
pracodawcy: Zgodnie z § 165 ust. 1 trzeciej księgi kodeksu socjalnego niemieckiego (SGB III) (dawniej: § 183
ust. 1 SGB III), pracownicy są uprawnieni do otrzymania pieniędzy z powodu upadłości, jeżeli byli zatrudnieni
w Niemczech oraz w przypadku
•
•
•

•

rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku pracodawcy,
oddalenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu braku masy upadłościowej
lub
całkowite zakończenie działalności gospodarczej w Niemczech, jeżeli nie złożono wniosku o
rozpoczęcie postępowania upadłościowego, a postępowanie upadłościowe ewidentnie nie może być
rozpatrywane z powodu braku masy upadłościowej,
(niewypłacalność) nadal przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za poprzednie trzy miesiące stosunku
pracy.

Na jakie trzy miesiące przysługuje roszczenie o wypłatę pieniędzy z tytułu upadłości?
W przypadku wystąpienia jednego z trzech zdarzeń upadłościowych, o których mowa w przepisach
prawnych, roszczenie o wypłatę pieniędzy z tytułu upadłości przysługuje "za poprzednie trzy miesiące
stosunku pracy".

PRZYKŁAD: Postępowanie upadłościowe zostaje rozpoczęte wobec majątku pracodawcy w dniu 1 stycznia.
Od września nie wypłacono żadnego wynagrodzenia, tzn. ostatnia wypłata wynagrodzenia odbyła się w
sierpniu. Od tego czasu niektórzy pracownicy zakończyli pracę pod koniec listopada i zarejestrowali się jako
bezrobotni. W przypadku tych pracowników "trzy miesiące zatrudnienia" poprzedzające zdarzenie
upadłościowe to miesiące wrzesień, październik i listopad, ponieważ wszystkie te miesiące poprzedzają
zdarzenie upadłościowe (= rozpoczęcie postępowania upadłościowego). Ale również pracownik, który
przepracował do końca grudnia otrzymuje pieniądze za upadłość, ale za miesiące od października do
grudnia, ponieważ dla niego te miesiące są "poprzednimi trzema miesiącami" upadłości. Pracownik ten
pozostaje na stracie zarobków do września, tzn. ma tylko jedno (w dużej mierze bezwartościowe) roszczenie
o zapłatę przez zarządzającego upadłością.
Jakie są zalety świadczeń z tytułu upadłości w stosunku do zasiłków dla bezrobotnych?
Świadczenie z tytułu upadłości jest lepszym świadczeniem w porównaniu ze świadczeniem dla
bezrobotnych, ponieważ zasadniczo zastępuje pełne wynagrodzenie netto, a nie tylko w wysokości 60
procent - lub 67 procent w przypadku zwiększonej stawki świadczenia.
Jednakże środki z tytułu upadłości pokrywają jedynie część należnego wynagrodzenia netto, jeżeli
miesięczny dochód brutto przekracza granicę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i na wypadek
bezrobocia. Obecnie (2017 r.) jest to 6 350 EUR brutto w Niemczech Zachodnich i 5 700 EUR brutto w
Niemczech Wschodnich. W tym przypadku pieniądze związane z upadłością nie są przyznawane w całości w
wysokości niewypłaconego dochodu netto, lecz jedynie w wysokości częściowej kwoty obliczonej na
podstawie granicy wymiaru składki. § 167 Abs.1 niemieckiego kodeksu socjalnego SGB III (wcześniej: § 185
Abs.1 SGB III) jest krótki i jasny:
"Świadczenie z tytułu upadłości wypłacane są w wysokości wynagrodzenia netto, co następuje w przypadku,
gdy wynagrodzenie brutto ograniczone do granicy wymiaru składki (§ 341 ust. 4) jest pomniejszone o
ustawowe potrącenia.
Kolejną zaletą pieniędzy w przypadku upadłości w stosunku do zasiłku dla bezrobotnych jest fakt, że o
zasiłek w przypadku upadłości mogą się ubiegać również pracownicy, którzy nie mają prawa do zasiłku dla
bezrobotnych.
Wreszcie przyznanie pieniędzy z tytułu upadłości jako wyjątkowe świadczenie urzędu pracy nie ma wpływu
na ewentualne, poza istniejącym prawem do zasiłku dla bezrobotnych. O oba świadczenia można zatem
ubiegać się jeden po drugim.
Które zaległe roszczenia są zabezpieczone środkami pieniężnymi w przypadku upadłości?
Świadczenie z tytułu upadłości obejmuje wszystkie roszczenia o wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi w okresie wypłacania środków pieniężnych w związku z niewypłacalnością, tj. wynagrodzenie
podstawowe, jak również wszelkie zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak prowizje lub podobne, które
mogą być wypłacane.
Z drugiej strony, jednorazowe wypłaty, takie jak premia roczna, tantiema, premia świąteczna, premia
świąteczna lub premia umowna, są kompensowane pro rata temporis wyłącznie pieniędzmi
niewypłacalnymi, tzn. w zakresie, w jakim zostały one uzyskane w okresie obowiązywania pieniądza
niewypłacalnościowego.
PRZYKŁAD: Z powodu niewypłacalności, wynagrodzenia za okres od września do listopada nie są wypłacane.
Postępowanie upadłościowe zostanie rozpoczęte w dniu 1 grudnia. Okres wypłacalności rozpoczyna się
zatem 1 września, a kończy się 30 listopada. Utrata zarobków w listopadzie była szczególnie ciężka,
ponieważ nie wypłacano tu ani wynagrodzenia listopadowego, ani 13 wynagrodzenia - należnego corocznie
w listopadzie zgodnie z umową o pracę lub układem zbiorowym. Mimo że w listopadzie pracownicy stracili
dwa wynagrodzenia, pieniądze z tytułu niewypłacalności pokrywają jedynie część 3/12 utraconej 13. pensji,

ponieważ 13. pensja została "zarobiona" tylko w tym zakresie w ciągu trzech miesięcy od września do
listopada.
Nie są objęte środkami z tytułu upadłości są dalsze odszkodowania i roszczenia dotyczące wynagrodzenia,
które pracownik ma z powodu zakończenia stosunku pracy między pracodawcą lub za okres po zakończeniu
stosunku pracy, jak w szczególności roszczenia dotyczące wypłaty ekwiwalentu urlopowego.
Wreszcie również inne żądania, które nie stanowią wynagrodzenia, nie są zabezpieczone pieniędzmi z tytułu
niewypłacalności. Dotyczy to w szczególności roszczeń o zwrot kosztów. Kto poniósł koszty podróży, opłaty
pocztowe, telefoniczne lub podobne koszty w przypadku niewypłacalnego pracownika, nie może również
domagać się pieniędzy z tytułu upadłości.
Na co powinienem zwrócić uwagę przy ubieganiu się o pieniądze z tytułu upadłości?
Wniosek o wypłatę środków z tytułu upadłości należy złożyć w ustawowym terminie dwóch miesięcy po
zdarzeniu upadłościowym (§ 324 ust. 3 zdanie 1 niemieckiego trzeciego kodeksu socjalnego - SGB). Jeżeli
pracownicy nie dotrzymali tego terminu z przyczyn, za które nie są odpowiedzialni, nadal mogą uzyskać
pieniądze z tytułu niewypłacalności, jeżeli złożą wniosek w ciągu dwóch miesięcy od usunięcia tej
przeszkody. Pracownik jest odpowiedzialny za niedotrzymanie dwumiesięcznego terminu, jeżeli nie starał
się "z należytą starannością" o spełnienie swoich własnych roszczeń.
Przyznanie środków na niewypłacalność wymaga, aby okres wypłaty środków z tytułu upadłości można było
ostatecznie określić, ponieważ wydarzyło się już jedno z trzech zdarzeń upadłościowych podanych w
przepisach ustawowych. Jednak w wyjątkowych przypadkach Agentur für Arbeit może wypłacić zaliczkę na
poczet środków pieniężnych z tytułu upadłości, jeżeli
•
•
•

wnioskowano rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku pracodawcy,
stosunek pracy został rozwiązany oraz
warunki roszczenia o wypłatę środków pieniężnych w przypadku niewypłacalności są spełnione z
wystarczającym prawdopodobieństwem.

Jeżeli spełniony jest pierwszy z tych trzech warunków uzyskania zaliczki na poczet środków pieniężnych na
wypadek niewypłacalności, można z wystarczającym prawdopodobieństwem założyć, że wkrótce nastąpi
zdarzenie niewypłacalności: Wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego prowadzi do rozpoczęcia
postępowania upadłościowego lub wniosek zostanie odrzucony z powodu brak majątku upadłego. W obu
przypadkach wystąpiło zatem zdarzenie związane z niewypłacalnością.
Jeżeli drugi z powyższych warunków jest również spełniony, Agentur für Arbeit może określić dokładny
trzymiesięczny okres rozliczeniowy lub okres wypłaty środków z tytułu niewypłacalności.
Jest mało prawdopodobne, aby środki bezpieczeństwa zostały przerwane z powodu wycofania wniosku.
Kto wnioskuje o wypłatę pieniędzy z tytułu niewypłacalności, powinien wziąć pod uwagę, że traci już w
momencie złożenia wniosku swoje roszczenia o wynagrodzenie zabezpieczone pieniędzmi z tytułu
upadłości, ponieważ na skutek złożenia wniosku zmienia się to na korzyść urzędu pracy (§ 169 zdanie 1
trzecia księga prawa socjalnego (SGB III)).
Chciałbym wnioskować o pieniądze z tytułu upadłości. Jak to zrobić?
Jeśli zamierzacie Państwo złożyć wniosek, należy wypełnić urzędowy formularz. Pragniemy pomóc naszym
polskojęzycznym klientom w pokonywaniu barier językowych i przygotowaliśmy nieoficjalne tłumaczenie
tego formularza na język polski.
Formularz w obu językach znajduje się na następnej stronie.
Proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:

Jest to interaktywny formularz, który należy wypełnić na ekranie. Jeśli wypełniliście Państwo na ekranie
nieoficjalną polską wersję językową, wprowadzone dane zostaną automatycznie przeniesione do oficjalnej
niemieckiej wersji.
Wystarczy wydrukować i podpisać tylko wersję niemiecką. Miejsca, w których należy podpisać niemiecki
formularz urzędowy, są oznaczone tym czerwonym krzyżem:
Należy pamiętać, że tylko wersja niemiecka zostanie zaakceptowana przez urzędy pracy. Polska wersja służy
jedynie usunięciu barier językowych i nie jest akceptowana przez urzędy pracy!
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Sebastian Müller
(Adwokat na terenie Niemiec i właściciel kancelarii prawnej dla polskojęzycznych osób pracujących i
mieszkających w Niemczech)

Internet
www.prawo-niemcy.pl

+++ Nie drukować polskiej wersji +++ Wydrukować i podpisać tylko wersję niemiecką +++
wniosek o wypłatę pieniędzy z tytułu upadłości
(Pracownicy (m/k))
Pieczęć odbioru od Urzędu Pracy

Wpis dokonany przez Urząd Pracy
Agencja / Zespół

Data wniosku / Nz.

Nr klienta. Pieniądze z
tytułu niewypłacalności:

Insg

Uwaga: Urząd Pracy potrzebuje następujących informacji w celu oceny Państwa wniosku o przyznanie
świadczenia z tytułu upadłości (Insg) zgodnie z § 165ff trzecimi księgą niemieckiego kodeksu socjalnego
(SGBIII); Państwa obowiązek współpracy jest określony w § 60 pierwszej księgi niemieckiego kodeksu
socjalnego. Należy zwrócić uwagę na załączone informacje dotyczące sposobu wypełnienia ulotki 10 "
Środki na wypadek upadłości". Informacje, formularze i ulotki dostępne są w urzędzie pracy lub w
Internecie pod adresem www.arbeitsagentur.de
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Dane osobowe
1.

Imię i nazwisko

2.

data urodzenia

obywatelstwo

3.

Numer klienta (zasiłek dla bezrobotnych)

Numer ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalno-rentowe)

4.

Adres (ulica, numer domu)

Dodatek na adres (zamieszkały u osoby)

5.

telefon

6.

Nazwa instytucji finansowej

BIC

Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

e-mail

IBAN

Czy wnioskodawca jest tą samą osobą jak posiadacz konta?

Tak

Nie

Jeśli nie: imię i nazwisko posiadacza konta

Informacje o upadłym pracodawcy
7.

Nazwa i adres (siedziba główna)

Adres biura rozliczania płacy, jeśli różni się od powyższego adresu

8.

Nazwisko i adres dyrektora zarządzającego/właściciela lub w inny sposób odpowiedzialnego za firmę
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+++ Nie drukować polskiej wersji +++ Wydrukować i podpisać tylko wersję niemiecką +++
Nazwa pracodawcy
Nazwisko, imię pracownika

nr. klienta Insg

Informacje o zdarzeniu upadłościowym
9.

Jeśli są znane, proszę określić:
Data rozpoczęcia postępowania upadłościowego
Data odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku
datę całkowitego zakończenia działalności gospodarczej

Uwaga: Jeżeli wniosek ulegnie opóźnieniu o więcej niż 2 miesiące od momentu ogłoszenia upadłości,
należy szczegółowo wyjaśnić na oddzielnym arkuszu przyczyny opóźnienia oraz wskazać w
szczególności, kiedy i w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o zdarzeniu upadłościowym oraz jakie
działania podjęli Państwo w celu wyegzekwowania swoich roszczeń do tego momentu.
Postępowanie wnioskowane w dniu

w sądzie upadłościowym

sygnatura akt:
10. Czy kontynuowali Państwo pracę lub
rozpoczęli pracę
w niewiedzy o wydarzeniu upadłościowym?

Tak

Nie

Tak

Nie

Jeśli tak: ostatni dzień pracy / urlopowy / chorobowy

Kiedy i w jaki sposób dowiedzieliście Państwo się o zdarzeniu upadłościowym? Należy wpisać w języku niemieckim.

Informacje o stosunku pracy
11. Byłam/łem zatrudniona/y
jako (w języku niemieckim)
12. Czy byłyście Państwo w okresie, w którym wnioskujecie Państwo o środki z tytułu upadłości
- wspólnikiem zarządzającym, czy tylko wspólnikiem?
- członkiem zarządu?
- współpracującym krewnym (np. małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, rozwiedzionym
małżonkiem, partnerem życiowym, krewnym, innym członkiem rodziny) upadłego
pracodawcy?
Jeżeli tak: czy stosunek pracy został ustalony na mocy decyzji kasy chorych, czy też - w
ramach postępowania poszukiwawczego zgodnie z § 7a ust. 1 czwartej księgi kodeksu
socjalnego - Izby Rozliczeniowej niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych - rządu
federalnego (Clearingstelle der DRV-Bund)?
Jeśli tak: należy załączyć kopię.
Jeśli nie: należy załączyć odpowiedni arkusz uzupełniający do oceny. Można je uzyskać w Urzędzie
Pracy lub przez Internet (www.arbeitsagentur.de).
13. Czy stosunek pracy z wyżej opisanym pracodawcą został rozwiązany zgodnie z formą pisemną
(§ 623 BGB - niemieckiego kodeksu cywilnego)?
Jeżeli tak:
z powodu wypowiedzenia przez zarządcę masy
upadłościowej lub pracodawcę na dzień
Czy wniesiono pozew przeciwko wypowiedzeniu, czy jest ono zamierzone?
Jeśli tak: w sądzie pracy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

sygn akt

Uwaga: Proszę załączyć kopię pozwu i wyroku.
z powodu własnego
wypowiedzenia na dzień
z powodu

na dzień

Czy po zakończeniu stosunku pracy, o którym mowa powyżej, podjęto ponownie pracę u tego
pracodawcy (nawet Mini-Job)?
Jeśli tak: proszę określić okresy zatrudnienia:
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Nazwa pracodawcy
Nazwisko, imiępracownika

nr. klienta Insg

Informacje o wynagrodzeniu
14. Za który miesiąc po raz pierwszy nie wypłacono wynagrodzenia (nawet częściowo)? Podanie w języku niemieckim

Czy niewypłacenie wynagrodzenia było tłumaczone niemożliwością zapłaty?
15. Czy do Sądu Pracy została wniesiona skarga dotycząca pieniędzy za pracę, o które wnioskowano z
tytułu upadłości?
Jeśli tak: w sądzie pracy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

sygn akt

Uwaga: Proszę załączyć kopię pozwu i wyroku.
16. Czy przekształcili Państwo wynagrodzenie za pracę na rzecz zakładowego systemu emerytalnego
zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach pracowniczych w fundusz emerytalny, fundusz
emerytalny lub ubezpieczenie bezpośrednie?
Uwaga: Konwersja wynagrodzenia na rzecz funduszu pomocniczego lub w ramach bezpośredniego
zobowiązania nie jest uwzględniana w ramach środków z tytułu upadłości.
Jeśli tak: instytucja świadcząca usługi

miesięczna kwota przekształconego wynagrodzenia
Przekształcone składniki wynagrodzenia podlegają (zgodnie z ustawowym przepisem § 165 ust. 2
zdanie 3 niemieckiego kodeksu socjalnego (SGBIII)) obowiązkowi podatkowemu i składkowym w celu
obliczenia środków z tytułu upadłości i w związku z tym należy je dodać do wynagrodzenia brutto
(zobacz w linii A2 na stronie 5).

Informacja o otrzymaniu innych świadczeń socjalnych / nowego stosunku pracy
17. Czy wnioskowaliście lub otrzymywaliście Państwo zasiłek dla bezrobotnych, częściowy zasiłek dla
bezrobotnych, zasiłek przejściowy, Hartz 4, zasiłek chorobowy lub porównywalny zasiłek wyrównawczy
za okres, za który ubiegają się Państwo o świadczenie z tytułu upadłości?
Jeśli tak:
w Urzędzie Pracy
świadcznie

od dnia

w instytucji odpowiedzialnej za świadczenia podstawowe
Grundsicherung (Jobcenter)
Zasiłek dla bezrobotnych II od dnia

numer "BG"

u
świadczenie

od dnia

sygnatura akt

18. Czy nawiązali Państwo nowy stosunek pracy w momencie, w którym ubiegają się Państwo o pieniądze
z tytułu upadłości lub założono własny biznes?
Jeśli tak: od

Nazwa i adres pracodawcy:

Wynagrodzenie netto z tego tytułu wynosi

tygodniowo

miesięcznie

€. Proszę załączyć dowód.
19. Czy pobiera Pani/Pan którąkolwiek z wymienionych poniżej emerytur lub
złożyła Pani / złożył Pan wniosek o jedną z tych emerytur?
Emerytura

z powodu częściowego zmniejszenia
zdolności do pracy zarobkowej

z tytułu niepełnosprawności
zawodowej

dla górników

bei dem Rententräger
ab

Geschäftszeichen
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+++ Nie drukować polskiej wersji +++ Wydrukować i podpisać tylko wersję niemiecką +++
Nazwa pracodawcy
Nazwisko, imiępracownika

nr. klienta Insg

Informacje dotyczące zabezpieczenia społecznego
20. Do jakiej firmy ubezpieczeniowej należeliście Państwo podczas ostatniego zatrudnienia?
Nazwa ubezpieczyciela zdrowotnego
Byłam/łem

ubezpieczona/y
dobrowolnie lub
obowiązkowo
prywatnie ubezpieczona/y
21. Czy w ustawowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym istnieje obowiązek ubezpieczenia?
prywatnie

Jeśli nie: Jestem

dobrowolnie ubezpieczony

Tak

Nie

Tak

Nie

u:

22. Czy płacą Państwo składkę za osoby bezdzietne w ustawowym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym?

Parametry podatku od wynagrodzeń
Liczba kwot wolnych od
podatku ze względu na
posiadanie dzieci

23.klasa podatkowa
24. monatlicher Freibetrag
25.

odliczenie podatku
kościelnego

ważny od
Tak

Nie

26. numer identyfikacji podatkowej

zaliczka
27.

Wnioskuję o odpowiednią zaliczkę na poczet oczekiwanych pieniędzy z tytułu upadłości.
Proszę załączyć następujące dokumenty:

• Ostatnie pełne rozliczenie wynagrodzeń lub równoważne zaświadczenie, a także
• pisemne oświadczenie pracodawcy, (tymczasowego) syndyka masy upadłościowej, osoby odpowiedzialnej za
rozliczenie wynagrodzeń pracodawcy (np. księgowego) lub rady zakładowej, za jaki okres i w jakim zakresie pracodawca
jest Państwu winien wynagrodzenie.
Jestem świadoma/y, że zaliczka zostanie zaliczona na poczet środków z tytułu upadłości i musi zostać zwrócona,
jeżeli świadczenie z tytułu upadłości mi nie przysługuje lub jest mniejsza niż wypłacana zaliczka. W celu uzyskania
informacji na temat warunków przyznania zaliczki należy zapoznać się z arkuszem informacyjnym nr 10 "Środki z tytułu
upadłości".

oświadczenie
Niniejszym zaświadczam, że wszystkie informacje ( łącznie ze stroną 5) zostały dostarczone w pełnej i zgodnej z prawdą formie.
Jestem świadoma/y, że moje roszczenia odszkodowawcze z tytułu pracy, które stanowią podstawę roszczenia z tytułu upadłości,
przechodzą na Urząd Pracy po złożeniu niniejszego wniosku. Otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią ulotki 10 " Środki z
tytułu upadłości" i niezwłocznie poinformuję Urząd Pracy o wszelkich zmianach (np. zmiana adresu, danych bankowych,
rozpoczęcie pracy, wniosek o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń wyrównawczych).

Miejsce, data

+++ Nie podpisywać tutaj ++++
+++ Należy podpisać formularz wniosku w języku niemieckim ++++
Podpis wnioskodawcy
Prawidłowość zmiany/dodatku jest poświadczona:

Podpis osoby przyjmującej wniosek

+++ Nie podpisywać tutaj ++++
+++ Należy podpisać formularz wniosku w języku niemieckim ++++
Podpis wnioskodawcy

Informacje dotyczące roszczeń o wynagrodzenie (patrz następna strona 5):
W poniższych pytaniach od A 1 do A 7 na stronie 5 wniosku należy wskazać nieuregulowane w całości lub w części roszczenia
do wynagrodzenia za pracę z ostatnich trzech miesięcy przed zdarzeniem upadłościowym. Jeżeli stosunek pracy został rozwiązany
przed tą datą, ostatnie trzy miesiące stosunku pracy są brane pod uwagę. W przypadku dalszej pracy (włącznie
z urlopem, chorobą) lub rozpoczęcia pracy w sytuacji nieznajomości upadłości, należy uwzględnić szczególności, które znajdą
Państwo w arkuszu informacyjnym nr 10.
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+++ Nie drukować polskiej wersji +++ Wydrukować i podpisać tylko wersję niemiecką +++
Nazwa pracodawcy
Nazwisko, imiępracownika

nr. klienta Insg

A1 Za jakie okresy czasu domaga się Pan/Pani zaległego wynagrodzenia?

A2 Kwota bieżącego uprawnienia do wynagrodzenia brutto
€

stałą miesięczną w wysokości

miesięcznie różne

Jaka była podstawa obliczeń? (wpisać w języku niemieckim)

Uwaga: W przypadku odpowiedzi na poniższe pytania TAK, proszę wypełnić odpowiednią tabelę.
A3 Czy ubiegają się Państwo o wypłaty nadzwyczajnych świadczeń (powtarzających się lub jednorazowych,
takich jak premia świąteczna, dodatkowe świadczenie urlopowe, prowizja, premie itp.)?
Rodzaj wynagrodzenia

kwota

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

okres rozliczeniowy

A4 Czy uzgodnili Państwo zmiane wypłaty do finansowania zakładowego systemu emerytalnego?
Jeśli tak: Proszę wpisać tylko te okresy rozliczeniowe, za które pracodawca nie płacił już składek.
jednostka, która zapewnia uposażenie emerytalne

kwota

okres rozliczeniowy

A5 Czy przysługuje Państwu dotacja pracodawcy na dobrowolne/prywatne ubezpieczenie
zdrowotne/opieka zdrowotna/rentowe?
ubezpieczenie

kwota

okres rozliczeniowy

A6 Czy pracodawca dokonał jakichkolwiek lub wszystkich płatności na rzecz Państwa lub osób
trzecich (np. wierzyciele , na rzecz którego dokonano zajęcia) w związku z roszczeniami
określonymi w punktach od A2 do A7?
odbiorcy
kwota
okres rozliczeniowy

A7 Czy oddziały na rzecz osób trzecich nie zostały jeszcze wykonane?
odbiorcy

kwota

Miejscowość, data

Formular drucken

okres rozliczeniowy

+++ Nie podpisywać tutaj ++++
+++ Należy podpisać formularz wniosku w języku niemieckim ++++
podpis
Formular speichern
Formular zurücksetzen
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Agentur für Arbeit
Hohepfortestraße 37
39104 Magdeburg

Antrag auf Insolvenzgeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersende ich Ihnen meinen Antrag auf Zahlung von Insolvenzgeld mit der Bitte um
antragsgemäße Bewilligung und Veranlassung der Zahlung auf die im Formular angegebene
Kontoverbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Antrag auf Insolvenzgeld
(Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)
Eintragung erfolgt durch die Agentur für Arbeit
Tag der Antragstellung / Nz.

Kunden-Nr. Insolvenzgeld:

Eingangsstempel der Agentur für Arbeit

Agentur / Team

Insg

Hinweise: Die Agentur für Arbeit benötigt die nachstehenden Angaben für die Beurteilung Ihres
Anspruchs auf Insolvenzgeld (Insg) nach §§ 165 ff Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III); Ihre
Mitwirkungspflicht ergibt sich aus § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch. Beachten Sie bitte die
beiliegenden Ausfüllhinweise des Merkblattes 10 "Insolvenzgeld". Informationen, Vordrucke und
Merkblätter erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit oder auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de.

3

Angaben zur Person
1.

Name, Vorname

2.

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

3.

Kundennummer (Arbeitslosengeld)

Versicherungsnummer (Rentenversicherung)

4.

Anschrift (Straße, Hausnummer)

Anschriftenzusatz (wohnhaft bei)

5.

Telefon

6.

Name des Geldinstitutes

BIC

Postleitzahl, Wohnort

E-Mail

IBAN

Ist die Antragstellerin/der Antragsteller mit der Kontoinhaberin/dem Kontoinhaber identisch?

Ja

Nein

Wenn nein: Name und Vorname
der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Angaben zur zahlungsunfähigen Arbeitgeberin/zum zahlungsunfähigen Arbeitgeber
7.

Name und Anschrift (Hauptsitz)

Anschrift der Lohnabrechnungsstelle, wenn diese von der o.a. Anschrift abweicht

8.

Name und Anschrift Geschäftsführer/in / Inhaber/in oder sonst für die Firma Verantwortliche/n
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Name Arbeitgeber/in
Name, Vorname Arbeitnehmer/in

Kunden-Nr. Insg

Angaben zum Insolvenzereignis
9.

Falls bekannt, bitte angeben:
Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Tag der Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse
Tag der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit
Hinweis: Falls sich die Antragstellung um mehr als 2 Monate seit dem Insolvenzereignis verzögert hat,
bitte auf einem gesonderten Blatt ausführlich die Gründe der Verzögerung darlegen und dabei
insbesondere angeben, wann und wodurch Sie von dem Insolvenzereignis Kenntnis erlangt haben und
was Sie bis zu diesem Zeitpunkt unternommen haben, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Verfahren beantragt am

beim Insolvenzgericht
AZ:

10. Haben Sie in Unkenntnis des Insolvenzereignisses
- weitergearbeitet oder

Ja

Nein

- die Arbeit aufgenommen?

Ja

Nein

- geschäftsführende/r Gesellschafter/in oder nur Gesellschafter/in gewesen?

Ja

Nein

- Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft gewesen?

Ja

Nein

- mitarbeitende/r Angehörige/r (z.B. Ehegattin/Ehegatte, eingetragene/r Lebenspartner/in, geschiedene/r Ehegattin/Ehegatte, Lebensgefährtin/Lebensgefährte, Verwandte/r, sonst. Familienangehörige/r) der zahlungsunfähigen Arbeitgeberin/des zahlungsunfähigen Arbeitgebers gewesen?
Wenn ja: wurde die Beschäftigung mit Bescheid der Krankenkasse oder - im Rahmen eines Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch - der Clearingstelle der DRV-Bund
festgestellt?
Wenn ja: bitte Kopie beifügen.

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Wenn ja: letzter Arbeits-/Urlaubs-/Krankheitstag
Wann und wodurch haben Sie von dem Insolvenzereignis Kenntnis erlangt?

Angaben zum Arbeitsverhältnis
11. Beschäftigt gewesen als
12. Sind Sie in der Zeit, für die Sie Insolvenzgeld beantragen,

Wenn nein: bitte das entsprechende Zusatzblatt zur Beurteilung beifügen. Sie erhalten es bei der
Agentur für Arbeit oder über das Internet (www.arbeitsagentur.de).
13. Ist Ihr Arbeitsverhältnis mit vorgenannter Arbeitgeberin/vorgenanntem Arbeitgeber unter Einhaltung
der Schriftform (§ 623 BGB) gelöst?
Wenn ja:
durch Kündigung der/des Insolvenzverwalterin/
Insolvenzverwalters / Arbeitgeberin/Arbeitgebers zum
Haben Sie gegen die Kündigung Klage erhoben oder beabsichtigen Sie Klage zu erheben?
Wenn ja: beim Arbeitsgericht

Az.

Hinweis: bitte Klageschrift sowie ein bereits ergangenes Urteil in Kopie beifügen.
durch eigene Kündigung zum
durch

zum

Haben Sie nach dem oben genannten Ende des Arbeitsverhältnisses nochmals eine Beschäftigung
(ggf. auch geringfügig) bei dieser Arbeitgeberin/diesem Arbeitgeber aufgenommen?
Wenn ja: bitte Beschäftigungszeiten angeben
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Name Arbeitgeber/in
Name, Vorname Arbeitnehmer/in

Kunden-Nr. Insg

Angaben zum Arbeitsentgelt
14. Für welchen Monat wurde erstmalig kein Arbeitsentgelt gezahlt (auch teilweise)?

Wurde die Nichtzahlung des Arbeitsentgelts mit Zahlungsunfähigkeit begründet?
15. Haben Sie wegen des Arbeitsentgelts, für das Sie Insolvenzgeld beantragen, Klage beim Arbeitsgericht
erhoben?
Wenn ja: beim Arbeitsgericht

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Az.

Hinweis: bitte Klageschrift sowie ein bereits ergangenes Urteil in Kopie beifügen.
16. Haben Sie Arbeitsentgelt zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Betriebsrentengesetzes in den Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung umgewandelt?
Hinweis: Entgeltumwandlungen zugunsten einer Unterstützungskasse bzw. im Rahmen einer Direktzusage werden im Rahmen des Insolvenzgeldes nicht berücksichtigt.
Wenn ja: Versorgungsträger/in
monatlicher Betrag der Entgeltumwandlung
Die umgewandelten Entgeltteile unterliegen (auf Grund der gesetzlichen Regelung des § 165 Abs. 2
Satz 3 SGB III) für die Berechnung des Insolvenzgeldes grundsätzlich der Steuer- und Beitragspflicht und sind daher dem Brutto-Arbeitsentgelt (vgl. Zeile A2 der Seite 5) hinzuzurechnen.

Angaben zum Bezug von anderen Sozialleistungen / zu neuem Arbeitsverhältnis
17. Haben Sie für den Zeitraum, für den Sie Insolvenzgeld beantragen, Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Arbeitslosenbeihilfe, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld oder eine vergleichbare
Entgeltersatzleistung beantragt oder bezogen?
Wenn ja:
bei der Agentur für Arbeit/Geschäftsstelle
Leistung

ab

beim zuständigen Träger der Grundsicherung (Jobcenter)
Arbeitslosengeld II ab

BG-Nummer

bei
Leistung

ab

Geschäftszeichen

18. Sind Sie in der Zeit, für die Sie Insolvenzgeld beantragen, ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen
oder haben Sie eine selbständige Tätigkeit aufgenommen?
Name und Anschrift der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers:

Wenn ja: ab

Das Netto-Arbeitsentgelt/Entgelt hieraus beträgt

wöchentlich

monatlich

€. Bitte Nachweis beifügen.
19. Beziehen Sie eine der unten genannten Renten oder haben Sie eine solche Rente beantragt?
Wenn ja:
Rente

wegen teilweiser Erwerbsminderung

wegen Berufsunfähigkeit

für Bergleute

bei dem Rententräger
ab

Geschäftszeichen
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Name Arbeitgeber/in
Name, Vorname Arbeitnehmer/in

Kunden-Nr. Insg

Angaben zur Sozialversicherung
20. Welcher Krankenkasse haben Sie während Ihrer letzten Beschäftigung angehört?
Name der Krankenkasse
Ich war

pflichtversichert.

freiwillig/privat versichert.

21. Besteht Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung?
Wenn nein: Ich bin

privat

Ja

Nein

Ja

Nein

freiwillig rentenversichert bei:

22. Zahlen Sie in der gesetzlichen Pflegeversicherung den Beitragszuschlag für Kinderlose?

Lohnsteuermerkmale
23. Steuerklasse

Zahl der Kinderfreibeträge

24. monatlicher Freibetrag
25. Kirchensteuerabzug

gültig seit
Ja

Nein

26. Steuer-Identifikationsnummer

Vorschuss
27.

Ich beantrage einen angemessenen Vorschuss auf das zu erwartende Insolvenzgeld.
Bitte folgende Unterlagen beifügen:

• Letzte vollständige Arbeitsentgeltabrechnung oder eine gleichwertige Bescheinigung sowie
• eine schriftliche Erklärung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers, der/des (vorläufigen) Insolvenzverwalterin/Insolvenzverwalters, einer für die Lohnabrechnung der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers zuständigen Person (z.B. Lohnbuchhalter/in) oder des Betriebsrates, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber
Ihnen Arbeitsentgelt schuldet.
Mir ist bekannt, dass der Vorschuss auf das Insolvenzgeld angerechnet wird und zurückgezahlt werden muss,
soweit Insolvenzgeld nicht oder nur in geringerer Höhe zusteht. Die Voraussetzungen für die Gewährung eines
Vorschusses entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 10 "Insolvenzgeld".

Erklärung
Ich versichere, sämtliche Angaben (einschließlich der Seite 5) vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mir ist
bekannt, dass meine Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die den Anspruch auf Insolvenzgeld begründen, mit Stellung dieses
Antrages auf die Bundesagentur für Arbeit übergehen. Etwaige Änderungen (z.B. Adresse, Bankverbindung, Arbeitsaufnahme, Beantragung/Bezug von Arbeitslosengeld oder anderen Entgeltersatzleistungen), die sich auf den Zeitraum beziehen,
für den Insolvenzgeld geltend gemacht wird, werde ich der Agentur für Arbeit unverzüglich mitteilen. Das Merkblatt 10
"Insolvenzgeld" habe ich erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
Die Richtigkeit der Änderung/Ergänzung wird bescheinigt:

Unterschrift Antragsannehmer/-in Agentur/Team

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Hinweise zu den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt (siehe nachfolgende Seite 5):
In den nachfolgenden Fragen A 1 bis A 7 der Seite 5 des Antrages sind die ganz oder teilweise ausstehenden Ansprüche auf
Arbeitsentgelt der letzten drei Monate vor dem Insolvenzereignis anzugeben. Falls das Arbeitsverhältnis vor diesem Zeitpunkt
beendet worden ist, sind die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses maßgebend. Bei Weiterarbeit (auch Urlaub, Krankheit)
oder Arbeitsaufnahme in Unkenntnis des Insolvenzereignisses gelten Besonderheiten, die Sie bitte dem Merkblatt 10 entnehmen.
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Name Arbeitgeber/in
Name, Vorname Arbeitnehmer/in

Kunden-Nr. Insg

A1 Für welche Zeiträume machen Sie ausstehendes Arbeitsentgelt geltend?

A2 Höhe des laufenden Brutto-Arbeitsentgeltsanspruchs
€

monatlich gleichbleibend in Höhe von

monatlich unterschiedlich

Auf welcher Grundlage erfolgte die Berechnung:

Hinweis: Sofern Sie bei den nachfolgenden Fragen mit Ja antworten, füllen Sie bitte die jeweilige Tabelle aus.
A3 Machen Sie für den Insolvenzgeldzeitraum Sonderzahlungen (wiederkehrende oder einmalige
Zuwendungen wie z. B. Weihnachtsgeld, zusätzliches Urlaubsgeld, Provision, Boni o. ä.) und / oder
Sachbezüge (z. B. Dienstwagen, Dienstwohnung) geltend?
Art der Bezüge

Höhe

Ja

Nein

Ja

Nein

Abrechnungszeitraum

A4 Haben Sie Entgeltumwandlung zur Finanzierung betrieblicher Altersvorsorge vereinbart?

Wenn ja: Bitte geben Sie nur die Abrechnungszeiträume an, für die der Arbeitgeber Beiträge nicht mehr abgeführt hat.
Versorgungsträger

Höhe

Abrechnungszeitraum

A5 Haben Sie Anspruch auf einen Arbeitgeber-Beitragszuschuss zur freiwilligen/privaten Kranken-/
Pflege-/Rentenversicherung?
Versicherung

Höhe

Höhe

Höhe

Ja

Nein

Ja

Nein

Abrechnungszeitraum

A7 Sind Abzweigungen an Dritte noch nicht durchgeführt worden?
Empfänger

Nein

Abrechnungszeitraum

A6 Hat Ihr Arbeitgeber auf hier unter A2 bis A7 genannte Ansprüche ganz oder teilweise Zahlungen
an Sie oder Dritte (z. B. Pfändungsgläubiger) geleistet?
Empfänger

Ja

Abrechnungszeitraum

Ort, Datum

Unterschrift

Formular drucken

Formular speichern
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