
Wytyczne do zadania problemowego

na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

 wyznaczony na dzień 3 grudnia 2018 r.

1. Zobowiązania alimentacyjne przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości nie stanowią

kosztów postępowania upadłościowego.  W konsekwencji  z  zaliczki  wypłacanej  ze Skarbu

Państwa  syndyk nie  może  pokrywać  zobowiązań  alimentacyjnych  upadłego,  w tym więc

zakresie wniosek syndyka nie może być w całości uwzględniony.

               Zgodnie z art. 4917 ust. 1 pu, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza

na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów

na  ich  pokrycie,  koszty  te  pokrywa  tymczasowo  Skarb  Państwa.  Jednocześnie,  zgodnie

z art. 4917 ust. 3 pu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz przyznaje

syndykowi  zaliczkę  na  pokrycie  kosztów  postępowania  oraz  zarządza  jej  niezwłoczną

wypłatę ze środków Skarbu Państwa.

Wedle art. 230 ust. 1 pu, do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio

związane  z  zabezpieczeniem,  zarządem  i  likwidacją  masy  upadłości,  w  szczególności

wynagrodzenie  syndyka  oraz  jego  zastępcy,  wynagrodzenia  osób  zatrudnionych  przez

syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych

osób,  wynagrodzenie  i  wydatki  członków  rady  wierzycieli,  wydatki  związane  ze

zgromadzeniem  wierzycieli,  koszty  archiwizacji  dokumentów  upadłego,  korespondencji,

ogłoszeń,  podatki  i  inne  daniny  publiczne  związane  z  likwidacją  masy  upadłości.

Natomiast stosownie do art. 230 ust. 2 pu do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się

wszystkie  niewymienione  w ust.  1  zobowiązania  masy upadłości  powstałe  po  ogłoszeniu

upadłości.

2. W planie podziału środków pochodzących ze zbycia samochodu, umieszczeniu podlegać

będzie wyłącznie wierzytelność Banku GB S.A. z siedzibą w W. w kwocie 50 000 zł z uwagi

na fakt, że została zabezpieczona przez przewłaszczenie.

Zgodnie  z  art.  701 pu,  przepisów  o  wyłączeniu  z  masy  upadłości  nie  stosuje  się

do  rzeczy,  wierzytelności  i  innych  praw  majątkowych  przeniesionych  przez  upadłego

na  wierzyciela  w  celu  zabezpieczenia  wierzytelności.  Do  przedmiotów  tych  oraz  do

zabezpieczonej  w  ten  sposób  wierzytelności  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy

dotyczące zastawu  i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Zgodnie z art. 336 ust. 1 pu,

sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem,

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także prawami oraz
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prawami  osobistymi  i  roszczeniami  ujawnionymi  przez  wpis  do  księgi  wieczystej  lub

nieujawnionymi  w  ten  sposób,  lecz  zgłoszonymi  sędziemu-komisarzowi  w  terminie

określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 pu, przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli, których

wierzytelności były zabezpieczone na tych rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów

ustawy. Kwoty pozostałe po zaspokojeniu tych wierzytelności wchodzą do funduszów masy

upadłości.  Stosownie  do  art.  336  ust.  2  pu  przepisy  o  zaspokojeniu  wierzytelności

zabezpieczonej  zastawem  stosuje  się  odpowiednio  do  zaspokojenia  wierzytelności

zabezpieczonych przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy, wierzytelności

i innego prawa.

3. Samochód był jedynym składnikiem masy upadłości co powoduje, że możliwe jest odjęcie

z sumy uzyskanej ze sprzedaży do 10% tej sumy – w tym przypadku maksymalnie kwoty

5 000 zł.  Tymczasem koszty postępowania do dnia sporządzenia planu podziału wyniosły

5 200 zł (5 miesięcy x 200 zł – koszty stałe i 4 200 zł – wynagrodzenie syndyka).

 Na  rzecz  Banku  przypadnie  zatem  kwota  45  000  zł  (50 000  zł  –  5 000  zł).

Zobowiązania  alimentacyjne  za  czas  po  ogłoszeniu  upadłości  oraz  część  kosztów

postępowania upadłościowego nie zostaną zaś zaspokojone z sumy pochodzącej ze sprzedaży

samochodu.

Zgodnie  z  art.  345  ust.  1  pu,  jeżeli  przepis  szczególny  nie  stanowi  inaczej,

wierzytelności  zabezpieczone  hipoteką,  zastawem,  zastawem  rejestrowym,  zastawem

skarbowym i  hipoteką  morską,  a  także  wygasające według przepisów ustawy prawa oraz

skutki  ujawnienia  praw  i  roszczeń  osobistych  ciążące  na  nieruchomości,  użytkowaniu

wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym

do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego

przedmiotu,  pomniejszonej  o  koszty  likwidacji  tego  przedmiotu  oraz  inne  koszty

postępowania  upadłościowego  w  wysokości  nieprzekraczającej  dziesiątej  części  sumy

uzyskanej  z  likwidacji,  nie  więcej  jednak,  niż  o  taką  część  kosztów  postępowania

upadłościowego,  która  wynika  ze  stosunku wartości  obciążonego  przedmiotu  do  wartości

całej masy upadłości.  
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