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Pouczenie:
1.
2.

Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej
stronie egzemplarza zadania problemowego i na każdej ze stron pracy pisemnej.
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 29 listopada 2021 r.

5.

Przy wykonywaniu zadania problemowego należy oprzeć się wyłącznie
przedstawionym stanie faktycznym, bez przyjmowania dodatkowych założeń.

6.

Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut.

na

ZADANIE PROBLEMOWE

W dniu 21 listopada 2018 r. Jan B., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
P.P.H.U. Janex, zawarł z Funduszem Leasingowym Przetwórca sp. z o. o. jako korzystający
umowę leasingu linii produkcyjnej do produkcji soków owocowych LT-1000 z opcją jej
wykupu w dowolnym czasie trwania umowy lub po zakończeniu okresu leasingu. Umowa
została zawarta w formie pisemnej. Leasing linii produkcyjnej miał trwać do dnia 20 czerwca
2021 r. Jan B. spłacał raty leasingowe zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, nie
zapłacił jednak ostatniej raty leasingowej w kwocie 20 000 zł. W czasie trwania umowy
leasingu ani po jej zakończeniu nie wykupił linii produkcyjnej. W dniu 15 czerwca 2021 r.
Jan B. zawarł z Krystyną A. umowę sprzedaży tej linii produkcyjnej. Wartość linii
produkcyjnej na dzień sprzedaży strony określiły na kwotę 50 000 zł, co odpowiadało cenie
rynkowej.
W dniu 22 grudnia 2020 r. Jan B. zawarł jako kupujący umowę sprzedaży w formie
pisemnej z datą pewną, której przedmiotem były meble biurowe w ilości 15 sztuk. Umowa
zawierała

zastrzeżenie, że do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży właścicielem mebli

pozostaje sprzedający Gravit sp. z o.o. Jan B. nie zapłacił żadnej kwoty na poczet ceny
należnej Gravit sp. z o.o. W dniu 15 czerwca 2021 r. Jan B. zawarł natomiast z Krystyną A.
umowę sprzedaży tych mebli za cenę 120 000 zł, co odpowiadało cenie rynkowej.
Krystyna A. nie uiściła ceny sprzedaży tych rzeczy, znając przy tym stan faktyczny
i prawny dotyczący ruchomości będących przedmiotem wskazanych umów sprzedaży.
Nie zgłosiła żadnych roszczeń z tytułu wad prawnych kupionych rzeczy.
Fundusz Leasingowy Przetwórca sp. z o.o. złożył w dniu 29 czerwca 2021 r. wniosek
o ogłoszenie upadłości Jana B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U.
Janex, gdyż ustalił, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również wymagalne
wierzytelności wobec Jana B. z tytułu składek na jego ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i chorobowe w łącznej kwocie 100 000 zł za okres od stycznia 2017 r. do maja 2021 r.
Wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zostały stwierdzone tytułami
wykonawczymi obejmującymi zaległości za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. na
kwotę 15 000 zł oraz od 1 sierpnia 2018 r. do 15 maja 2021 r. na kwotę 85 000 zł.
W dniu 1 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w L., uwzględniając wniosek Funduszu
Leasingowego Przetwórca sp. z o. o., ogłosił upadłość Jana B. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Janex i wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza K.

EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

2

Na dzień ogłoszenia upadłości Jan B. był właścicielem, między innymi, nieruchomości
lokalowej objętej księgą wieczystą nr WA1W/0000/00065/4 o wartości 80 000 zł, a także
miał oszczędności w kwocie 20 000 zł na rachunku ROR nr 48 0000 1234 5678 9100 1111
8888 w Dobrym Banku S.A.
Na liście wierzytelności syndyk umieścił następujące wierzytelności:
a) Funduszu Leasingowego Przetwórca sp. z o. o. z tytułu niezapłaconej w czerwcu
2021 r. raty leasingowej w kwocie 20 000 zł,
b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na własne ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe upadłego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca
2018 r. w kwocie 15 000 zł oraz od 1 sierpnia 2018 r. do 15 maja 2021 r. w kwocie
85 000 zł.
Sędzia-komisarz zatwierdził tę listę wierzytelności.
W toku postępowania upadłościowego syndyk Grzegorz K. sprzedał nieruchomość
lokalową objętą księgą wieczystą nr WA1W/0000/00065/4 będącą własnością upadłego za
kwotę 80 000 zł. Ogółem fundusze masy upadłości, po zlikwidowaniu wszystkich składników
masy upadłości, obejmują kwotę 100 000 zł.
W postępowaniu upadłościowym nie ma niezaspokojonych kosztów postępowania
i innych zobowiązań masy upadłości, a stan funduszów masy pozwala na sporządzenie planu
podziału.

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO
1) Dokonaj oceny, które ze składników majątkowych wymienionych w stanie faktycznym
podlegały ujęciu w spisie inwentarza lub w spisie należności sporządzanym przez syndyka
w postępowaniu upadłościowym Jana B., a które nie podlegały ujęciu w tych spisach.
Uzasadnij swoje stanowisko, podając podstawę prawną odpowiedzi. Oceny powyższej
dokonaj dla składników majątkowych ujętych w stanie faktycznym zadania problemowego.
2) Wskaż kwoty przypadające poszczególnym wierzycielom na podstawie planu podziału
sporządzonego przez syndyka (bez uwzględniania należnych wierzycielom odsetek), podaj
rodzaj planu podziału, wierzycieli, którzy wezmą udział w planie podziału oraz kategorię
zaspokojenia. Oceny powyższej dokonaj dla wierzycieli, których wierzytelności zostały
uznane na liście wierzytelności.
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