Wytyczne do zadania problemowego
na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego
wyznaczony na dzień 29 listopada 2021 r.

Ad 1.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 PrUp, ustalenie składu masy upadłości następuje przez
sporządzenie spisu inwentarza oraz spisu należności. W spisie inwentarza syndyk ujmuje
prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na
rachunkach bankowych. Spis należności sporządza się na podstawie ksiąg upadłego oraz
dokumentów bezspornych.
W spisie inwentarza masy upadłości Jana B. prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą P.P.H.U. Janex powinny zostać ujęte następujące składniki majątkowe:
a) nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr WA1W/0000/00065/4 o wartości
80 000 zł,
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR nr 48 0000 1234 5678 9100 1111
8888 w Dobrym Banku S.A. w kwocie 20 000 zł.
Jan B. nie stał się właścicielem linii produkcyjnej do produkcji soków owocowych
LT-1000, gdyż nie zrealizował opcji wykupu wynikającej z umowy leasingu, wskutek czego
masa upadłości nie objęła prawa własności tej linii produkcyjnej.
Masa upadłości nie objęła także prawa własności 15 sztuk mebli biurowych.
Te składniki majątkowe również nigdy nie weszły do majątku Jana B., ten bowiem nie uiścił
ceny sprzedaży, co stanowiło warunek przejścia prawa własności. Zastrzeżenie własności dla
sprzedającego do momentu uiszczenia ceny zostało zawarte w umowie sporządzonej
w formie pisemnej z datą pewną, przez co zgodnie z art. 101 ust. 1 PrUp w zw. z art. 589
i 590 k.c. jest skuteczne w stosunku do masy upadłości.
Z wyżej wymienionych powodów do masy upadłości nie wejdą również należności
z tytułu sprzedaży ruchomości Krystynie A. Te składniki majątkowe nie były własnością
upadłego w chwili zawarcia umów sprzedaży, zatem, zgodnie z art. 535 k.c. oraz zasadą,
że nikt nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada (nemo plus iuris in alium transferre
potest quam ipse habet, art. 56 k.c), upadły nie mógł skutecznie przenieść własności tych

rzeczy na kupującego i w konsekwencji to, co upadły miałby za nie uzyskać, również nie jest
należnością wchodzącą w skład masy upadłości.
Stosownie do treści art. 169 § 1 k.c. Krystyna A. nie nabyła ruchomości opisanych
w zadaniu, gdyż działała w złej wierze.

Ad 2.
Po zakończeniu likwidacji składników masy upadłości syndyk, zgodnie z przepisem
art. 337 PrUp, sporządza ostateczny plan podziału. Łącznie do podziału przypada suma
100 000 zł.
Wierzyciele, których wierzytelności zostały uznane na liście wierzytelności powinni
zostać zaspokojeni według kategorii zaspokojenia przewidzianych w przepisie art. 342 ust. 1
PrUp. Wierzytelność ZUS z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne upadłego za
okres od 1 sierpnia 2018 r. do 15 maja 2021 r. podlega zaspokojeniu w kwocie 85 000 zł
w kategorii I, stosownie do treści art. 342 ust. 1 pkt 1 PrUp. Pozostała część wierzytelności
ZUS z tytułu składek za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w kwocie 15 000 zł
oraz wierzytelność Funduszu Leasingowego Przetwórca sp. z o. o. w kwocie 20 000 zł
podlegają zaspokojeniu jedynie częściowo w kat. II.
Wierzyciele, których wierzytelności zostały uznane na liście wierzytelności w kat. II
powinni zostać zaspokojeni zgodnie z zasadą stosunkowości (proporcjonalności) wyrażoną
w art. 344 ust. 2 PrUp. Wymaga to ustalenia stosunku, w jakim pozostaje wierzytelność
każdego z wierzycieli kategorii

II, uczestniczących w planie podziału do sumy ich

wierzytelności. Suma wszystkich wierzytelności, ujętych na liście w II kategorii zaspokojenia
wynosi 35 000 zł
Stosując zasadę proporcjonalności, w ostatecznym planie podziału wierzycielom
w kategorii II powinny przypaść następujące sumy:
1.

ZUS w kwocie 6 429 zł (15 000 zł/35 000 zł x 100% = 42,86%; 42,86% x 15 000 zł =
6 429 zł)

2.

Funduszowi Leasingowemu Przetwórca sp. z o. o. w kwocie 8 571 zł (20 000 zł/
35 000 zł x 100% = 57,14%; 57,14% x 15 000 zł = 8 571 zł).

