
Zadanie nr 1 (plan podziału) 
 
Postanowieniem z dnia 1.02.2016 r. Sąd ogłosił upadłość Bożydara Stefańczuka oraz 
wyznaczył syndyka w osobie Adama Kowalskiego. W toczącym się postępowaniu 
upadłościowym złożona przez syndyka lista wierzytelności została zatwierdzona przez 
sędziego-komisarza. Syndyk po zlikwidowaniu w dniu 15.09.2016 r. ostatniego składnika 
masy upadłości zamierzał w październiku 2016 r. sporządzić ostateczny planu podziału. W 
toku postępowania syndyk wystąpił o ustalenie wynagrodzenia wstępnego, aczkolwiek do 
dnia 15.09.2016 r. Sąd tego wniosku jeszcze nie rozpoznał. 
Syndyk w dniu 1.10.2016 r. dokonał następujących ustaleń.  

 Na zatwierdzonej liście wierzytelności w kategorii I nie zostały uznane żadne 
wierzytelności. W kategorii II uznano: ZUS w kwocie 28 200 zł, Skarb Państwa 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie w kwocie 12 000 zł, EXA S.A. w kwocie 
100 000 zł. 

 W okresie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia 30.09.2016 r. syndyk kontynuował 
działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług serwisowych na liniach 
elektroenergetycznych napowietrznych. 

o Przychody z tytułu tej działalności wyniosły ostatecznie 160 000 zł 
o Koszty tej działalności wyniosły ostatecznie 200 000 zł w tym: 

 Wynagrodzenie pracowników 150 000 zł; 
 Inne koszty 50 000 zł; 

 do dnia 31.08.2016 r. na bieżąco były zaspokajane koszty tej działalności, 

 brak będzie dalszych wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej; 

 wysokość (niezaspokojonych) wymagalnych we wrześniu i październiku 2016 
zobowiązań wyniesie 42 000 zł w tym: 

o 10 000 zł - koszty postępowania upadłościowego;  
o 32 000 zł - koszt rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi 

w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości (zobowiązania wobec: Stefana 
Kuca, Zenona Purchy, Józefa Jastrzębia, Wiesława Citki w łącznych kwotach 
po 8 000 zł.) 

 dysponuje środkami pieniężnymi w kwocie 45 000; 

 przewidywane przez syndyka koszty postępowania upadłościowego za miesiące 
listopad – grudzień 2016 r. (do dnia zakończenia tego postępowania wyniosą 6 000 zł 
- plus wynagrodzenie syndyka w kwocie jeszcze nie ustalonej). 

 
Zadanie dla zdającego 
 
Jako Adam Kowalski zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. 
postępowaniu upadłościowym. 
1. Proszę sporządzić plan podziału (ewentualnie uzasadnić stanowisko, że składanie 

planu podziału w chwili obecnej jest niezasadne i należy podjęć inne czynności, 
jakie?); 

2. W przypadku sporządzania planu podziału proszę wskazać inne czynności, które 
powinny zostać podjęte przez syndyka wraz ze składaniem tego planu. 

3. W razie potrzeby proszę przyjąć dodatkowe założenia (nie pozostające w sprzeczności 
z treścią przedstawionego stanu faktycznego). 

 
 
Zadanie nr 2 (plan spłaty) 

 



Postanowieniem z dnia 1.02.2016 r. Sąd ogłosił upadłość Mateusza Stefańskiego oraz 
wyznaczył syndyka w osobie Adama Kowalskiego. W toczącym się postępowaniu 
upadłościowym złożona przez syndyka lista wierzytelności została zatwierdzona przez 
sędziego-komisarza.  

Na zatwierdzonej liście wierzytelności uznano wierzytelności następujących 
podmiotów:  

 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 10 240,74 zł  

 
Sekura sp. z o.o. z w Warszawie 19 924,11 zł  

 
"Koleje - KM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 479,41 zł  

 
SKOK z siedzibą w Warszawie   5 000,00 

 
RAZEM 35 644,26 zł  

Syndyk Adam Kowalski po zlikwidowaniu ostatniego składnika masy upadłości sporządził i 
wykonał ostateczny planu podziału. Każdemu z uczestników przypadła z podziału następująca 
suma: 

 

Wierzyciel Kwota 

 

 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 2 298,43 zł 
 

 

Sekura sp. z o.o. z w Warszawie 4 471,77 zł 
 

 

"Koleje - KM" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 107,60 zł 
 

 

SKOK z siedzibą w Warszawie  1 122,20 zł 
 

 

Razem 8 000,00 zł  
 Koszty postępowania upadłościowego (w tym wynagrodzenie ostateczne syndyka) zostały w 

całości pokryte z funduszów masy upadłości. 
Upadły wnioskiem z dnia 23.12.2016 r. zwrócił się o umorzenie zobowiązań, bez ustalania planu 
spłaty. Podniósł, iż nie jest zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty 
wierzycieli. Wskazał, że ma 30 lat, jest żonaty, ma jedno dziecko, urodzone w grudniu 2016 r. Mieszka 
w mieszkaniu należącym do babci jego żony. Utrzymuje się z prac dorywczych oraz pomocy rodziny. 
Podejmował próby zdobycia wykształcenia średniego, jednakże nie ukończył ani technikum ani 
liceum uzupełniającego. Przed ogłoszeniem upadłości pracował m. in. na stacji paliw, przy produkcji 
części mebli oraz w poligrafii. Nie ma problemów ze zdrowiem. Bezrobotnym pozostaje od 2014 roku. 
Żona upadłego przed zawarciem związku małżeńskiego w sierpniu 2016 r. była zarejestrowana jako 
osoba bezrobotna. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.  

Sąd wezwał syndyka (doręczając mu odpis powyższego wniosku) do zajęcia stanowiska w 
terminie 14 dni. 

 
 

Zadanie dla zdającego 
 
Jako Adam Kowalski zostałeś powołany do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości w ww. 
postępowaniu upadłościowym. 
1. Proszę zająć stanowisko w przedmiocie wniosku o umorzenie zobowiązań w którym: 

a.  należy odnieść się do argumentów przedstawionych przez upadłego,  
b. wskazać, czy wniosek zasługuje na uwzględnienie, czy też nie; 
c. jeżeli nie, proszę wskazać jak powinien wyglądać plan spłaty wierzycieli upadłego 

oraz uzasadnić swoje stanowisko; 
2. W razie potrzeby proszę przyjąć dodatkowe założenia (nie pozostające w sprzeczności 

z treścią przedstawionego stanu faktycznego). 


