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Nr kodu zdającego………………… 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej 

 

 

EGZAMIN 

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 

 

5 GRUDNIA 2016 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  

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 5 grudnia 2016 r. 

 

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

Postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. sąd restrukturyzacyjny otworzył 

przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - IZOLEX S.A. z siedzibą w W. Propozycje 

układowe złożone przez dłużnika dotyczyły wszystkich zobowiązań i nie przewidywały 

podziału wierzycieli na grupy. 

W terminie dwóch tygodni od otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 

nadzorca sądowy sporządził i złożył sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny oraz 

spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował 15 wierzycieli IZOLEX S.A. z sumą 

wszystkich wierzytelności w łącznej wysokości 930 000 zł. Nadzorca sądowy ustalił, że brak 

jest wierzytelności spornych. Sędzia-komisarz wyznaczył zgromadzenie wierzycieli w celu 

głosowania nad układem na dzień 5 grudnia 2016 r.  

Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. stawił się nadzorca sądowy oraz 

członkowie zarządu IZOLEX S.A. Ponadto stawili się: 

a) Franciszek P. - prokurent samoistny INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W., która 

jest wierzycielem osobistym IZOLEX S.A. z tytułu czynszu najmu za okres od        

20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Na zgromadzeniu wierzycieli Franciszek P. 

przedstawił aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców INWESTYCJE sp. z o.o.,     

potwierdzający jego uprawnienie jako prokurenta do jej jednoosobowej reprezentacji. 

Franciszek P. nie przedstawił odrębnego pełnomocnictwa do głosowania na         

zgromadzeniu wierzycieli. W spisie wierzytelności została umieszczona                 

wierzytelność INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibą w W. w kwocie 175 000 zł; 

b) Andrzej O., który udzielił poręczenia za dług IZOLEX S.A. wobec INWESTYCJE 

sp. z o.o. w wysokości 175 000 zł z tytułu czynszu najmu należnego za okres od      

20 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. W spisie wierzytelności wierzytelność      

Andrzeja O. z tytułu poręczenia została umieszczona w kwocie 175 000 zł.             

Andrzej O. nie zaspokoił INWESTYCJE sp. z o.o.; 

c) Jan Z., będący wierzycielem osobistym IZOLEX S.A., którego wierzytelność            

w wysokości 100 000 zł z tytułu pozostałej do zapłaty części wymagalnego 

wynagrodzenia za roboty budowlane została skutecznie zabezpieczona na 

nieruchomości IZOLEX S.A. hipoteką umowną przed otwarciem przyspieszonego 

postępowania układowego. Suma hipoteki wynosi 110 000 zł, a wartość 

nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tą hipoteką wynosi 50 000 zł. 
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Sporządzając spis wierzytelności nadzorca sądowy ustalił, że wierzytelność Jana Z. 

nie będzie prawdopodobnie zaspokojona w kwocie 50 000 zł z nieruchomości 

stanowiącej przedmiot hipoteki. Suma wierzytelności Jana Z. umieszczona w spisie 

wierzytelności wynosi 100 000 zł. Jan Z. oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie 

w całości jego wierzytelności układem. 

Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. sędzia-komisarz stwierdził 

zwołanie tego zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa i zatwierdził spis wierzytelności, 

który został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Dłużnik 

nie wniósł zastrzeżeń co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.       

Wszyscy wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności zostali zawiadomieni o terminie 

zgromadzenia wierzycieli i doręczono im propozycje układowe wraz ze stosownymi 

informacjami oraz pouczeniami. 

Po przystąpieniu do głosowania nad układem: 

a) Franciszek P. - prokurent INWESTYCJE sp. z o.o., w imieniu tej spółki, oddał głos 

za przyjęciem układu; 

b) Andrzej O. oświadczył, że w jego ocenie, jako wierzyciel, ma również prawo do 

głosowania nad układem. Nie ma jednak możliwości finansowych, aby jako 

poręczyciel wykonać za dłużnika zobowiązanie do zapłaty kwoty 175 000 zł na rzecz 

INWESTYCJE sp. z o.o. i w związku z powyższym żąda zaprotokołowania,             

że głosuje przeciw przyjęciu układu; 

c) wierzyciel Jan Z. ponownie oświadczył, że nie wyraża zgody na objęcie w całości 

jego wierzytelności układem i głosuje przeciw przyjęciu układu. 

Ponadto swoje głosy na piśmie oddało 3 wierzycieli objętych układem i uprawnionych 

do głosowania nad układem, którym przysługiwały odrębne wierzytelności wobec IZOLEX 

S.A., a suma ich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności wynosiła łącznie    

170 000 zł. Wszyscy trzej wierzyciele głosujący na piśmie oddali ważne głosy za przyjęciem 

układu.    

Pozostali wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności, choć byli uprawnieni do 

głosowania nad układem, nie oddali głosów na piśmie i nie stawili się na zgromadzeniu 

wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. Głosowanie odbyło się bez podziału na grupy 

wierzycieli obejmujące poszczególne kategorie interesów. 
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Zadanie dla zdającego 

 

1. Proszę ocenić, czy wierzyciele, którzy stawili się na zgromadzeniu wierzycieli w dniu  

5 grudnia 2016 r. byli uprawnieni do głosowania na tym zgromadzeniu, dokonując tej 

oceny odrębnie dla następujących wierzycieli: 

a) Andrzeja O.; 

b) Jana Z. 

oraz uzasadnić swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, a ponadto: 

c)  proszę ocenić, czy głos oddany przez Franciszka P. - prokurenta INWESTYCJE       

sp. z o.o. z siedzibą w W. w imieniu tej spółki, bez odrębnego pełnomocnictwa do 

głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, był ważny oraz uzasadnić swoje stanowisko 

ze wskazaniem podstawy prawnej. 

2. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy   

w zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. uczestniczyła liczba wierzycieli 

wymagana do zawarcia układu. 

3. Proszę ocenić, uzasadniając swoje stanowisko ze wskazaniem podstawy prawnej, czy na 

zgromadzeniu wierzycieli w dniu 5 grudnia 2016 r. układ został przyjęty.  
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