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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  

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 16 maja 2022 r. 

 

5. Przy wykonywaniu zadania problemowego należy oprzeć się wyłącznie na 

przedstawionym stanie faktycznym, bez przyjmowania dodatkowych założeń. 

 

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

Jan K. złożył w dniu 2 stycznia 2022 r. wniosek o ogłoszenie swojej upadłości jako 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postanowieniem z dnia                

20 stycznia 2022 r. sąd uwzględnił wniosek, ogłosił upadłość Jana K. w trybie art. 4911 ust. 1  

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. 

zm.) i wyznaczył syndyka w osobie Zenona W. 

W toku postępowania upadłościowego następujący wierzyciele zgłosili syndykowi 

swoje wierzytelności: 

1) Sipma Bank S.A. w L. w kwocie 50 000 zł z tytułu kredytu, przy czym 

wierzytelność ta została zabezpieczona hipoteką w kwocie 100 000 zł, ustanowioną 

na nieruchomości lokalowej położonej w L., której właścicielem jest upadły, dla 

której Sąd Rejonowy w L. prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1L/00000076/9; 

środki z tytułu kredytu zostały przekazane Janowi K. w dniu 16 stycznia 2020 r.; 

2) Celina K. w kwocie 60 000 zł z tytułu pożyczki, środki z umowy zostały 

przekazane Janowi K. w dniu 15 lutego 2021 r.; 

3) Zonga Sp. z o. o. w L. w kwocie 90 000 zł z tytułu pożyczki, środki z umowy 

zostały przekazane Janowi K. w dniu 15 listopada 2021 r.; 

4) Jastrząb  Sp. z o. o. w W. w kwocie 10 000 zł z tytułu pożyczki, jednak do dnia                          

20 stycznia 2022 r. Jan K. nie otrzymał środków z tej umowy. 

Zgłoszenia wierzytelności nie miały braków formalnych i zostały przyjęte przez 

syndyka. 

Na dzień ogłoszenia upadłości Jan K. miał oszczędności w kwocie 60 000 zł oraz był 

właścicielem nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą nr LE1L/00000076/9             

o wartości 100 000 zł, której nie wykorzystywał na zaspokojenie własnych potrzeb 

mieszkaniowych. W dziale IV księgi wieczystej, prowadzonej dla  tej  nieruchomości  

wpisana została hipoteka na rzecz Sipma Banku S. A. w L. w kwocie 100 000 zł, na 

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu udzielonego przez ten Bank.  

Syndyk Zenon W. sprzedał nieruchomość lokalową, będącą własnością upadłego, za 

kwotę 100 000 zł i objął masą upadłości kwotę 60 000 zł zdeponowaną na rachunku 

oszczędnościowym Jana K. Wynagrodzenie upadłego, w części podlegającej zajęciu, za okres 
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od dnia ogłoszenia upadłości zostało w całości przeznaczone na koszty postępowania 

upadłościowego. 

W postępowaniu upadłościowym nie ma niezaspokojonych kosztów postępowania ani 

innych zobowiązań masy upadłości, a stan funduszy masy pozwala na sporządzenie planu 

spłat.  

 

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO 

Sporządź projekt planu spłaty wierzycieli Jana K. (bez uwzględniania należnych 

wierzycielom odsetek), przy założeniu, że: 

-     upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności i istotnie nie zwiększył jej    

stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 

- możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób 

pozostających na jego utrzymaniu, ich potrzeby mieszkaniowe pozwalają upadłemu 

spłacać swoich wierzycieli w ratach w łącznej kwocie po 1 000 zł miesięcznie; 

- plan spłaty zostanie ustalony na najdłuższy dopuszczalny przepisami okres                        

z zastosowaniem rat miesięcznych. 

Sporządzając projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem, określ:  

a) wierzycieli uczestniczących w planie spłaty oraz tych, którzy nie będą w nim 

uczestniczyć, podając przyczyny ich pominięcia; 

b) wysokość  każdej z rat i ich liczbę;  

c) wysokość sum przypadających każdemu z wierzycieli w poszczególnych ratach 

oraz ogółem – przez cały okres spłaty, ze wskazaniem sposobu wyliczenia tych 

sum; 

d) okres, na jaki został ustalony projekt planu spłaty; 

e) jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości 

ma zostać umorzona po wykonaniu projektowanego planu spłaty wierzycieli.  

 

 

 

 


