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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 obowiązującego  

w dniu 4 grudnia 2017 r. 

 

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

 

       Postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w W. otworzył 

postępowanie układowe dłużnika – JAMEX sp. z o.o. z siedzibą w W. Po otwarciu 

postępowania układowego nadzorca sądowy sporządził spis wierzytelności, w którym 

umieścił, między innymi, następujące wymagalne wierzytelności osobiste objęte układem: 

1) wierzytelność główną przysługującą NOTEX S.A. z siedzibą w P. w wysokości  

12 000 zł z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane; 

2) wierzytelność główną przysługującą Zbigniewowi W. – członkowi zarządu JAMEX 

sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia za pracę za lipiec i sierpień 2016 r., należnego mu z tytułu 

pełnienia funkcji członka zarządu tej spółki, w łącznej wysokości 24 000 zł. Zbigniew W. 

wyraził zgodę na objęcie tej wierzytelności układem; 

3) wierzytelność główną przysługującą Andrzejowi O. w wysokości 18 000 zł z tytułu 

pożyczki udzielonej dłużnikowi w dniu 12 października 2015 r. Andrzej O. jest wspólnikiem 

JAMEX sp. z  o.o. dysponującym 5% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 

4) wierzytelność główną w wysokości 6 000 zł przysługującą AREX S.A. z siedzibą            

w O. z tytułu pożyczki udzielonej dłużnikowi w dniu 14 października 2013 r. Pożyczka ta 

została udzielona dłużnikowi przez spółkę AREX S.A., która jest wspólnikiem JAMEX              

sp. z o.o. Spółka AREX dysponuje 15% głosów na zgromadzeniu wspólników dłużnika. 

      Dłużnik nie kwestionował wyżej wymienionych wierzytelności. Wobec braku 

sprzeciwów spis wierzytelności został zatwierdzony przez sędziego-komisarza.  

       Na zgromadzeniu wierzycieli, zwołanym w celu głosowania nad układem, układ został 

przyjęty. Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w W. 

zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu układowym 

JAMEX sp. z o.o. Postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się 8 maja             

2017 r. Prawomocnie zatwierdzony układ przewidywał: 

1) zmniejszenie (redukcję) wysokości zobowiązań (wierzytelności głównych) dłużnika  

o 50%; 

2) umorzenie w całości odsetek; 

3) spłatę zobowiązań, po zmniejszeniu ich wysokości (zredukowanych wierzytelności 

głównych), w sześciu równych ratach miesięcznych (raty układowe) płatnych do 

dwudziestego dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca, po tym 

miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 
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      JAMEX sp. z o.o. w wykonaniu prawomocnie zatwierdzonego układu, w ustalonych 

terminach płatności rat układowych, zapłacił na rzecz każdego z wierzycieli objętych 

układem tylko dwie pierwsze raty układowe. 

      W dniu 26 września 2017 r. z wnioskiem o ogłoszenie upadłości JAMEX sp. z o.o. 

wystąpił wierzyciel osobisty - BETEX S.A. z siedzibą w P. W uzasadnieniu wniosku  

o ogłoszenie upadłości wierzyciel ten wskazał, że jego wierzytelność główna w wysokości 

32 000 zł wynika ze sprzedaży na rzecz dłużnika w dniu 14 czerwca 2017 r. cementu,                      

a roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży stało się wymagalne w dniu 29 czerwca 2017 r. 

Wierzyciel ten wykazał również, że JAMEX sp. z o.o. jest niewypłacalny, ponieważ                   

nie wykonuje układu oraz utracił zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych powstałych po jego zatwierdzeniu. Dłużnik nie kwestionował istnienia                       

i wysokości wierzytelności BETEX S.A.  

      Prawomocnym postanowieniem z dnia 23 października 2017 r. Sąd Rejonowy w W. 

ogłosił upadłość JAMEX sp. z o.o., wyznaczył sędziego-komisarza, zastępcę sędziego-

komisarza, a także syndyka w osobie Franciszka P. oraz wezwał wierzycieli do zgłoszenia 

swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia                

o ogłoszeniu upadłości. W wymaganym terminie  swoje wierzytelności umieszczone w spisie 

wierzytelności, zgłosili sędziemu-komisarzowi Zbigniew W. oraz AREX S.A., a ponadto 

swoją bezsporną wierzytelność w kwocie 32 000 zł zgłosił sędziemu-komisarzowi BETEX 

S.A. z siedzibą w P. Sędzia-komisarz przekazał Franciszkowi P. odpisy zgłoszeń 

wierzytelności. Franciszek P. po objęciu funkcji syndyka zapoznał się z przebiegiem 

postępowania układowego i dokumentami sporządzonymi w toku tego postępowania, a także 

stwierdził zapłatę przez dłużnika tylko dwóch rat układowych. 
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ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO 

 

      Jako Franciszek P. zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu 

upadłościowym dłużnika - JAMEX sp. z o.o. Proszę wskazać, które z wierzytelności 

wymienionych w stanie faktycznym, umieściłbyś na liście wierzytelności sporządzonej             

w postępowaniu upadłościowym JAMEX sp. z o.o., ze wskazaniem wysokości 

wierzytelności oraz właściwej kategorii zaspokojenia. Jeżeli w Twojej ocenie niektóre                

z wymienionych wierzytelności nie podlegałyby umieszczeniu na liście wierzytelności, 

proszę wskazać te wierzytelności i podać przyczyny braku umieszczenia ich na liście 

wierzytelności. Ocen powyższych, ze wskazaniem uzasadnienia stanowiska i odpowiedniej 

podstawy prawnej, proszę dokonać oddzielenie dla wierzytelności głównych przysługujących 

następującym wierzycielom: 

1) NOTEX S.A. z siedzibą w P.; 

2) Zbigniewowi W.; 

3) Andrzejowi O.; 

4) AREX S.A. z siedzibą w O.; 

5) BETEX S.A. z siedzibą w P. 

      Przy udzielaniu odpowiedzi proszę wziąć pod uwagę wierzytelności wskazane w stanie 

faktycznym, tj. wierzytelności główne (bez ich powiększania lub pomniejszania o odsetki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


