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ZADANIE PROBLEMOWE 

 
 
Pouczenie: 
 
1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu 

na pierwszej stronie egzemplarza zadania problemowego i na każdej ze stron 
pracy pisemnej.  

 
2. Każdy zdający otrzymuje jeden egzemplarz zadania problemowego, zawarty 

na 4 stronach.  
 
3. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 pkt.  
 Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się 

uzyskanie co najmniej 20 pkt. 
 
4. Wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego na 

dzień 20 października 2014 r. 
 
5. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut. 
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Zadanie problemowe 

 

W dniu 31 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Bud - Most sp. z o. o. 

 z siedzibą w P. z możliwością zawarcia układu, ustanowił zarząd własny upadłego co do 

całości jego majątku i powołał nadzorcę sądowego. Podstawą działalności gospodarczej 

spółki są usługi budowlane. Upadłość prowadzona jest pod sygnaturą akt X GUp 333/14. 

W toku postępowania upadłościowego wpłynęły zgłoszenia wierzytelności następujących 

podmiotów:  

a) Banku Komercyjnego S.A. z siedzibą w W. w kwocie głównej 400 000 zł z tytułu 

kredytu inwestycyjnego udzielonego i wypłaconego Bud - Most sp. z o. o. z siedzibą w P.  

w styczniu 2012 r., której termin wymagalności przypadł w dniu 5 marca 2014 r. Zgłoszenie 

wierzytelności nie objęło odsetek. Bank wniósł o wypłacenie należności w pierwszej 

kolejności przed wierzycielami, których wierzytelności nie są zabezpieczone rzeczowo, 

przedkładając dokumenty, z których wynikało, że wierzytelność została zabezpieczona 

hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej wyłączną własność Apolonii Z., członka 

zarządu upadłej spółki; 

b) Adama B. w kwocie 6 800 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną  

w styczniu i lutym 2014 r. na podstawie umowy o pracę, z wnioskiem o zaliczenie w całości 

zgłoszonej wierzytelności do kategorii pierwszej zaspokojenia. Wierzytelność stała się 

wymagalna w dniu 10 marca 2014 r. Zgłoszenie wierzytelności nie obejmowało odsetek; 

c) Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. w kwocie głównej 10 000 euro, z tytułu dostawy 

materiałów budowlanych. Wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości i została 

zgłoszona do kategorii trzeciej zaspokojenia. Zgłoszenie wierzytelności nie obejmowało 

odsetek;  

d) Kusaki S.A. z siedzibą w S. w kwocie głównej 280 000 zł wraz z odsetkami  

od dnia 20 września 2010 r. do dnia zapłaty, z tytułu sprzedaży sprzętu budowlanego  

w postaci dwóch koparko – ładowarek teleskopowych. Wierzytelność stała się wymagalna  

w dniu 18 lutego 2010 r. i w całości została zgłoszona do kategorii czwartej zaspokojenia; 

e) Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M. w kwocie głównej 80 000 zł z żądaniem 

uznania na liście odsetek od dnia 13 września 2012 r. Wierzytelność powstała z tytułu 

sprzedaży sprzętu komputerowego i stała się wymagalna w dniu 18 października 2012 r. 

Zgłoszono ją do kategorii trzeciej zaspokojenia. W stosunku do tej wierzytelności toczy się 

obecnie postępowanie o zapłatę przed Sądem Okręgowym w W.  
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 Nadzorca sądowy, dysponując księgami handlowymi upadłego oraz odpisami zgłoszeń 

wierzytelności wyżej wymienionych podmiotów, ustalił, że zgłoszenia wierzytelności 

spełniały wszystkie wymogi formalne. Istnienie i wysokość zgłoszonych wierzytelności oraz 

terminy ich wymagalności  zostały potwierdzone dokumentami. Dodatkowo nadzorca sądowy 

na podstawie ksiąg upadłego ustalił, iż w przypadku:  

a) Adama B. - wierzytelność w kwocie głównej z tytułu wynagrodzenia za pracę 

wynosiła łącznie 8 800 zł;  

b) Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. - wierzytelność w kwocie głównej wynosiła łącznie 

100 000 euro. 

Ponadto nadzorca sądowy ustalił, że średni kurs euro do złotego w Narodowym Banku 

Polskim wynosił na dzień 31 marca 2014 r. - 4,1713 zł, a na dzień sporządzenia listy 

wierzytelności - 4,1887 zł.  

Ustosunkowując się do zgłoszonych wierzytelności, upadły: 

a) uznał w całości wierzytelność Banku Komercyjnego S.A. z siedzibą w W. oraz 

ustanowione zabezpieczenie hipoteczne;  

b) uznał wierzytelność Adama B. w zgłoszonej przez niego kwocie; 

c) w zakresie wierzytelności Tomo sp. z o. o. z siedzibą w W. oraz Kusaki S.A.  

z siedzibą w S. upadły złożył oświadczenie o treści: „odmawiam zajęcia stanowiska  

w sprawie”. 

Upadły odmówił uznania wierzytelności Wenix spółki komandytowej z siedzibą w M., 

wnosząc o odrzucenie tego zgłoszenia na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., ponieważ o tę 

samą wierzytelność pomiędzy tymi samymi stronami zostało już wszczęte postępowanie  

i sprawa jest w toku przed Sądem Okręgowym w W., przed którym wkrótce zapadnie wyrok 

w I instancji. Upadły wniósł ewentualnie o zawieszenie postępowania upadłościowego  

w zakresie zgłoszenia tego wierzyciela do czasu rozstrzygnięcia powództwa wytoczonego 

przez tego wierzyciela przed Sądem Okręgowym w W. 
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Zadanie dla zdającego: 

Został/a Pan/i powołany/powołana przez sąd do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego  

w postępowaniu upadłościowym Bud - Most spółki z o.o. z siedzibą w P. 

Proszę sporządzić listę wierzytelności zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie  

z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012, poz. 1112 ze zm.), 

bez wyliczania kwot odsetek, a jedynie wskazując okresy, za jakie odsetki podlegają uznaniu 

na liście. Proszę uzasadnić swoje stanowisko w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie 

będzie odmienne od treści zgłoszenia i oświadczenia upadłego. Proszę  także odnieść się do 

wniosków upadłego.   

Należy przyjąć, że ogłoszenie upadłości i wszystkie czynności w tym postępowaniu były 

dokonywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. 

 


