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Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych 

EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

3 GRUDNIA 2018 r.

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  
3 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 obowiązującego 
w dniu 3 grudnia 2018 r.

5. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut.
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ZADANIE PROBLEMOWE

  W dniu 11 marca 2015 r. Jan P. zawarł z Bankiem GB S.A. z siedzibą w W. umowę

kredytu  konsumenckiego  na  zakup  samochodu osobowego marki  Opel  Astra  nr  rej.  WW

12345.  Jednocześnie  Bank  zabezpieczył  swoje  roszczenia  z  tytułu  umowy  kredytu  przez

przewłaszczenie tego samochodu na zabezpieczenie.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w W. zasądził od Jana

P. na rzecz jego małoletnich dzieci – Agnieszki P. i Marka P. alimenty po 1 000 zł miesięcznie

na rzecz każdego z nich, płatne do dziesiątego dnia każdego miesiąca poczynając od dnia

1 stycznia 2015 r.

Z  powodu utraty  pracy,  co  nastąpiło  z  dniem 31  grudnia  2016  r.,  Jan  P.  od  dnia

1 czerwca 2017 r. zaprzestał spłacania kredytu, co spowodowało, że Bank w dniu 29 grudnia

2017  r.  wypowiedział  umowę  kredytu  i  postawił  go,  w  kwocie  50  000  zł,  w  stan

natychmiastowej  wymagalności.  Od dnia  10 października  2017 r.  Jan P.  przestał  również

regulować bieżące raty alimentacyjne.  W dniu 19 stycznia  2018 r.  Jan P.  złożył  wniosek

o ogłoszenie swojej upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

i  w  dniu  28  lutego  2018  r.  Sąd  Rejonowy  w W.  ogłosił  jego  upadłość  oraz  wyznaczył

Katarzynę U. na syndyka masy upadłości.

W  dniu  5  marca  2018  r.  Katarzyna  U.  złożyła  do  akt  sprawy  spis  inwentarza,

w  którym  umieściła  wyżej  wymieniony  samochód,  oszacowany  przez  rzeczoznawcę

majątkowego na kwotę 50 000 zł. Oprócz samochodu do masy upadłości nie weszły żadne

inne składniki majątku, jak również z uwagi na brak dochodów Jana P. nie wpływały do niej

żadne środki  pieniężne.  Katarzyna U.  wystąpiła  tego samego dnia  do sędziego-komisarza

z wnioskiem o wypłatę zaliczki  w kwocie 6 600 zł,  argumentując,  że w masie upadłości

brakuje środków na pokrywanie stałych kosztów postępowania w kwocie 200 zł miesięcznie,

a  także  na  pokrycie  bieżących  rat  alimentacyjnych  przypadających  za  okres  po  dacie

ogłoszenia  upadłości.  Przyznana  zaliczka  miała  pokryć  koszty  postępowania

i zobowiązania alimentacyjne przez pierwsze trzy miesiące postępowania upadłościowego.

W dniu 10 kwietnia 2018 r.  syndyk sprzedała wchodzący w skład masy upadłości

samochód  za  kwotę  50  000  zł.  W  dniu  10  maja  2018  r.  syndyk  złożyła  do  akt  listę

wierzytelności,  na  której  umieściła  wierzytelność  Banku  w  kwocie  50  000  zł  oraz

wierzytelności małoletnich dzieci Jana P. w łącznej kwocie 8 000 zł, tj. po 4 000 zł na każde

z  nich.  Postanowieniem  z  dnia  15  czerwca  2018  r.  sędzia-komisarz  zatwierdził  listę

wierzytelności.  Następnie  postanowieniem  z  dnia  18  czerwca  2018  r.  sąd  upadłościowy
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rozpoznał  wniosek  syndyka  z  dnia  4  czerwca  2018  r.  o  przyznanie  wynagrodzenia

ostatecznego i określił je na kwotę 4 200 zł brutto. W dniu 2 lipca 2018 r. syndyk złożyła plan

podziału  środków  pochodzących  ze  zbycia  samochodu  objętego  spisem  inwentarza.

Katarzyna U. pomniejszyła sumę uzyskaną ze zbycia samochodu o kwotę wydatków za okres

po ogłoszeniu upadłości, to jest za pięć miesięcy trwania postępowania upadłościowego.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO

Na podstawie przedstawionego wyżej stanu faktycznego:

1.  Oceń,  czy  w świetle  przepisów ustawy -  Prawo upadłościowe  wniosek złożony przez

Katarzynę  U.  o  wypłatę  zaliczki  na  koszty  postępowania  mógł  zostać  uwzględniony

w całości. Uzasadnij swoje stanowisko i powołaj odpowiednią podstawę prawną.

2. Wskaż wierzyciela lub wierzycieli, którzy powinni zostać umieszczeni w planie podziału

środków pochodzących ze  zbycia  samochodu wchodzącego w skład  masy upadłości  oraz

określ  wierzytelności  podlegające  zaspokojeniu  na  podstawie  tego  planu.  Podaj  podstawę

prawną swojego stanowiska.

3.  Wylicz  kwoty  przypadające  na  rzecz  wierzyciela  lub  wierzycieli  podlegających

zaspokojeniu  z  sumy  pochodzącej  ze  zbycia  samochodu  wchodzącego  w  skład  masy

upadłości. Podaj podstawę prawną i sposób dokonania wyliczeń. 
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