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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 26 listopada 2012 r. 
 
5. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie problemowe 

 

W dniu 31 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w W. ogłosił upadłość Jantar sp. z o. o. 

z siedzibą w W., obejmującą likwidację majątku spółki, która prowadziła działalność 

gospodarczą polegającą na świadczeniu usług o charakterze rekreacyjnym.   

Syndyk ustalił, że składnikami majątku upadłego jest m. in. 10 koni przeznaczonych do 

nauki jazdy. Zwierzęta zostały objęte spisem inwentarza jako składniki przedsiębiorstwa 

upadłego. Po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia upadłości, syndyk sprzedał 

przedsiębiorstwo upadłego w całości za 1 000 000 zł. 

W terminie przewidzianym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, zgłoszeń 

wierzytelności dokonały poniższe podmioty: 

1) „Roland and Partnerzy” spółka komandytowa z siedzibą w W. – w kwocie 

głównej 9 700 euro, wierzytelność wymagalna od dnia 21 kwietnia 2011 r. z tytułu 

obsługi prawnej upadłej spółki. Wierzytelność została zgłoszona do kategorii trzeciej 

zaspokojenia. Na dzień 21 kwietnia 2011 r. średni kurs euro według Narodowego 

Banku Polskiego wynosił 3,9787 zł. 

2) Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w W. – w kwocie 51 500 zł z tytułu podatku od 

towarów i usług za listopad 2011 r. Wierzytelność została zgłoszona do kategorii 

pierwszej jako należność publicznoprawna. 

3)  Drom sp. z o. o. z siedzibą w S. – w kwocie głównej 100 000 zł oraz odsetki 

w kwocie 3 277 zł za okres od dnia 20 września 2009 r. do dnia 22 grudnia 2009 r. 

z tytułu dostawy oleju opałowego. Wierzytelność w całości została zgłoszona do 

kategorii czwartej. 

Zgłoszenia wierzytelności spełniały wszystkie wymogi formalne. Istnienie i wysokość 

zgłoszonych wierzytelności została potwierdzona dokumentami oraz oświadczeniem 

upadłego. Wobec powyższych wierzytelności nie toczyło się postępowanie sądowe ani 

administracyjne, wierzytelności nie były zabezpieczone.  

Na podstawie ksiąg upadłego syndyk ustalił, że Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W. 

posiadała także zobowiązanie w kwocie 4 000 zł za listopad 2011 r. wobec Irmina B., 

zatrudnionego na podstawie ustnej umowy o pracę na okres próbny na stanowisku kucharza.  

Ponadto syndyk odnalazł w dokumentacji upadłego dowody potwierdzające istnienie 

wierzytelności Banku w kwocie 2 000 000 zł z tytułu udzielonego upadłej spółce kredytu 

inwestycyjnego, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 października 2011 r. Kredyt ten 

Jantar sp. z o. o. w W. zobowiązała się spłacać w ratach miesięcznych poczynając od dnia 
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2 stycznia 2012 r. Z dokumentów wynikało, że celem zabezpieczenia powyższej 

wierzytelności w dniu 15 listopada 2011 r. w sądzie wieczystoksięgowym został złożony 

wniosek o ustanowienie hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy. Wniosku nie rozpoznano.  

Tydzień po sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, syndyk otrzymał od sędziego–

komisarza odpis pisma Przemysława Ł., który wniósł o uznanie na liście wierzytelności 

kwoty 5 000 zł z tytułu zwrotu konia o imieniu Karino, stanowiącego jego własność. 

W piśmie Przemysław Ł. wskazał, że jako pracownik upadłego zajmujący się końmi, po dniu 

ogłoszenia upadłości Jantar sp. z o. o. w W., z powodu własnych kłopotów finansowych, 

umieścił konia Karino w stajni upadłego, gdzie zwierzę miało zapewnioną opiekę 

i wyżywienie.  

Syndyk ustalił, że po dniu złożenia sędziemu–komisarzowi spisu inwentarza, jeden 

z koni upadłego padł. Kilka dni potem stajenny Przemysław Ł. umieścił w stajni upadłej 

spółki własnego konia o imieniu Karino, który od tamtej pory stale przebywał z końmi 

upadłego i korzystał z opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia i schronienia w stajni. 

O powyższym fakcie pracownicy upadłego nie powiadomili syndyka. Przy sprzedaży 

przedsiębiorstwa okoliczność ta nie została ujawniona, gdyż stan liczebny koni był zgodny ze 

stanem według spisu inwentarza. Koń Przemysława Ł. został sprzedany razem 

z przedsiębiorstwem upadłego i wydany nabywcy. Całkowity koszt utrzymania Karino 

pokryty z funduszów masy upadłości wyniósł 3 000 zł. Wartość rynkowa konia Karino 

wynosiła 5 000 zł.  

Upadłość Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W. prowadzona jest pod sygnaturą akt X GUp 

11/12. 

W dniu ogłoszenia upadłości średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim wynosił 

4,2270 zł.  

 



Zadanie dla zdającego 

 

Jako Magdalena M. zostałaś powołana do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości 

w postępowaniu upadłościowym Jantar sp. z o. o. z siedzibą w W.  

I.  Proszę sporządzić listę wierzytelności dysponując danymi z powyższego zadania 

problemowego.  

II.  Proszę sporządzić odpowiedź na pismo Przemysława Ł., w którym należy ocenić 

czy stanowiło ono zgłoszenie wierzytelności w rozumieniu art. 236 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) 

oraz czy jego żądanie winno zostać uznane na liście wierzytelności. Proszę również – w treści 

pisma – dokonać zakwalifikowania żądania Przemysława Ł. z przedstawieniem jego 

prawnego uzasadnienia. Sporządzając odpowiedź proszę dochować wszelkich wymogów 

formalnych pisma procesowego. 

Datą sporządzenia odpowiedzi na pismo jest data egzaminu. 

Proszę przyjąć, że zgłoszenie wierzytelności i wszystkie czynności tego postępowania 

były dokonane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. 
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