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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 obowiązującego  

w dniu 28 listopada 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 N. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej pod firmą 

Gospodarstwo Rolne Jan N. z siedzibą w Nowej Wsi. Jan N. wraz z żoną Anną N.  

są współwłaścicielami gruntów rolnych, na których Jan N. prowadzi swoje przedsiębiorstwo. 

Między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej.  

Jan N. zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym Pawłem W. umowę o sprawowanie nadzoru 

nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu.  

Jan N. określił dzień układowy na dzień 30 września 2022 r.  

Obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego 

nadzorca układu Paweł W. dokonał 5 października 2022 r. 

 Na dzień układowy dłużnik miał następujących wierzycieli: 

1. Agencję Modernizacji Rolnictwa z wierzytelnością w kwocie 15 000 zł z tytułu umowy 

pożyczki, za którą Jan N. odpowiada solidarnie z żoną Anną N.; 

2. Dobry Bank S.A. z siedzibą w K. z wierzytelnością w kwocie 10 000 zł z tytułu 

udzielonego Janowi N. kredytu obrotowego; 

3. MB Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. z wierzytelnością w kwocie 150 000 zł z tytułu zawartej  

z dłużnikiem umowy zlecenia na doradztwo w zakresie pozyskania finansowania; 

4. Cezarego F. (brat Anny N.) z wierzytelnością w kwocie 250 000 zł z tytułu umowy 

pożyczki udzielonej Janowi N.;  

5. Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w M. z wierzytelnością w kwocie 680 000 zł  

z tytułu umowy kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości – gruntów rolnych, 

zaciągniętego przez Jana N. solidarnie z żoną Anną N., który to kredyt zabezpieczony 

został hipoteką na nieruchomościach stanowiących współwłasność dłużnika i jego żony. 

Wartość nieruchomości na dzień układowy oszacowana została na kwotę 800 000 zł; 

6. Annę N. (żona dłużnika) z wierzytelnością warunkową w kwocie 695 000 zł z tytułu 

zobowiązań, za które odpowiada solidarnie z mężem Janem N. 

 

Nadzorca układu ustalił, że brak jest wierzytelności spornych i sporządził spis wierzycieli 

obejmujący wszystkie wierzytelności wyżej wymienionych wierzycieli. Sporządził także plan 

restrukturyzacyjny i zwołał na dzień 5 listopada 2022 r. zgromadzenie wierzycieli  

w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wszyscy wierzyciele, umieszczeni  
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w spisie wierzycieli, zostali prawidłowo powiadomieni i doręczono im propozycje układowe. 

Propozycję te przewidywały podział wierzycieli objętych układem na dwie grupy (kategorie 

interesu): 

- grupa I wierzycieli, których suma wierzytelności nie przekracza 20 000 zł, 

- grupa II wierzycieli, których suma wierzytelności jest większa niż 20 000 zł. 

Wierzyciele z I grupy zostaną zaspokojeni w całości w 20 miesięcznych ratach. Wierzyciele z II 

grupy zaspokojeni zostaną w 50% w 40 miesięcznych ratach. 

Anna N. do dnia zgromadzenia wierzycieli nie spłaciła żadnego z zobowiązań, za które 

odpowiada solidarnie z mężem Janem N.  

Do dnia zgromadzenia wierzycieli, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

wierzyciele oddali następująco wypełnione karty do głosowania: 

1. Agencja Modernizacji Rolnictwa - przeciw układowi, karta nie została podpisana; 

2. Dobry Bank S.A., z siedzibą w K. - za układem, karta została podpisana przez prezesa 

jednoosobowego zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w załączonym 

aktualnym odpisie KRS; 

3. MB Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. - za układem, karta została podpisana przez radcę prawnego, 

do karty dołączono pełnomocnictwo dla radcy prawnego do głosowania w imieniu 

wierzyciela udzielone przez wszystkich członków zarządu zgodnie ze sposobem 

reprezentacji ujawnionym w załączonym aktualnym odpisie KRS; 

4. Cezary F. - za układem, karta została podpisana przez tego wierzyciela; 

5. Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w M. - przeciw układowi, karta została podpisana przez 

upoważnionego pracownika banku zgodnie z zasadami reprezentacji, co wykazano 

dołączonym dokumentem. Bank ten nie składał w postępowaniu żadnych innych 

oświadczeń. 

6. Anna N. – za układem, karta została podpisana przez tę wierzycielkę. 

 

 

 

 

 

 



4   EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO       

ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO 

 

1. Wymień opisane w stanie faktycznym wierzytelności, ze wskazaniem ich wysokości, które  

z mocy prawa są objęte układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika. Jeżeli 

niektóre z wymienionych wierzytelności nie są – w całości lub w części – objęte układem, 

wskaż te wierzytelności. Podaj uzasadnienie stanowiska i odpowiednią podstawę prawną. 

Udzielając odpowiedzi należy wziąć pod uwagę kwoty wskazane w treści zadania, bez 

uwzględniania (obliczania) ewentualnych odsetek od tych kwot. 

2. Wymień, którzy wierzyciele są uprawnieni do głosowania i z jaką sumą oraz wskaż, czy są 

wierzyciele pozbawieni prawa głosu i wyjaśnij dlaczego, wskazując podstawy prawne 

uprawnienia do głosowania albo pozbawienia prawa głosu. 

3. Ustal, czy na zgromadzeniu wierzycieli było kworum do podjęcia uchwały o przyjęciu 

układu. Wskaż, którzy z wierzycieli uprawnionych do głosowania oddali ważne głosy,  

a którzy oddali głosy nieważne. Uzasadnij stanowisko co do kworum oraz co do oceny 

ważności głosów, ze wskazaniem podstaw prawnych. 

4. Oceń, czy doszło do przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli układ został 

przyjęty, to podaj wynik głosowania, jaki powinien zostać zawarty we wniosku dłużnika  

o zatwierdzenie układu. Podaj podstawy prawne w zakresie przyjęcia układu i treści 

wniosku. 

 


