
Ćwiczenia z prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego  
Cześć I - 2017 
 
TEMAT 
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; 

 
 
Problemy do rozstrzygnięcia: 

 
I.  Analiza kazusu i rozstrzygnięcie zawartych w nim problemów;   

 
1. Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości?, 

a) problem prokurenta, 

b) wierzyciel rzeczowy nie będący wierzycielem osobistym, 

2. Podstawy ogłoszenia upadłości  

1) niewypłacalność 

2) negatywne przesłanki  

3. Właściwość sądu, 

4. Żądania wniosku 

- ogłoszenia upadłości, 

- zabezpieczenia, 

- zwrotu kosztów, 

- inne 

5. Koszty postępowania  

6. Uzasadnienie wniosku 

7. Załączniki do wniosku i problem ich barków, 

8. Zwrot wniosku i zaskarżenie, 

9. Jakie działania można podjąć w celu zapobieżenia upadłości 

 

 

II. Sporządzanie projektów wniosku o ogłoszenie upadłości; 

1) wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika prowadzącego działalność 

gospodarczą, 

2) wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 

3) uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, 

4) wniosek o ogłoszenie upadłości z wnioskiem „pre-pack” 

Na ćwiczenia proszę przynieść; 

1. Tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe Dz. U. Nr 60 poz. 535  

tekst jednolity z  5 lutego 2015 r. (Dz. U.  poz. 233), 

2. Tekst ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 

978) 

3. Wzór formularza „Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

4. Treść kazusa jaki został przygotowany na zajęcia przez prowadzącego  
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Kazus na ćw. 

TEMAT; 
Wniosek o ogłoszenie upadłości; 
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
 

Spółka Polskie Składy Glazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zwana dalej „Spółka” w celu 

zabezpieczenia umowy pożyczki udzielonej przez Marka Kwaka w dniu 2 sierpnia 2015r. w 

kwocie 200.000 zł , a której termin zwrotu wraz z odsetkami ustalono na 2 lutego 2018r. 

spółce zależnej Skład Glazurniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ustanowiła hipotekę 

umowną na kwotę 250.000 zł tytułem zabezpieczenia na stanowiącej jej własność 

nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomski 12 stanowiącej 

niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 101/11 wpisanej do KW SR w 

Bytomiu pod nr KW  K1B/000001234/8. 

Spółka Polskie Składy Glazury Sp. z o.o. od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą 

produkując w zakładzie w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 6 porcelanowe wyroby 

łazienkowe tj. muszle, umywalki, brodziki i sprzedawała je głównie na rynku krajowym. Od 

połowy 2016 produkcja sedesów stała się nierentowna w związku importem z Chin.  

W związku z powyższym  stale narastała strata wynikająca z wyższych kosztów produkcji 

nad przychodami ze sprzedaży, a sprawozdanie finansowe za rok 2016 wykazały nadwyżkę 

zobowiązań nad aktywami. Aby zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie wspólnicy Spółki Jan 

Ćwiek i Marek Mucha w 15  stycznia 2017r.  zawarli ze Spółką umowy pożyczki i pożyczyli 

po 500.000 zł złotych , każdy z nich.  

W dniu 12 czerwca 2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. wypowiedział Spółce kredyt i 

zażądał natychmiastowej spłaty kwoty 2.000.000 zł wraz z odsetkami 23 % w skali roku do 

dnia spłaty, a w dniu 25 czerwca 2017  Bank dokonał zajęcia rachunku bankowego Spółki w  

Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 

Zarząd Spółki Polskie Składy Glazury Sp. z o.o. w osobach Jana Ćwieka i Marka Muchy  w 

dniu 30 czerwca 2017 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Polskie Składy 

Glazury Sp. z o.o. złożył rezygnację  ustanawiając wcześniej tj. 14 czerwca 2017 r. 

prokurenta samoistnego Jana Kurka. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 

30 czerwca 2017r. nie wybrano zarządu i ogłoszono przerwę w zgromadzeniu do 30 lipca 

2017r. 

W dniu 1 lipca 2017r. Marek Kwak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W dniu 8 lipca 2017r stan aktywów i pasywów Spółki Polskie Składy Glazury Sp. z o.o. 

wygląda następująco. 

 

Majątek Spółki Polskie Składy Glazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowią ; 

1) Nieruchomość wpisana do KW SR w Katowicach pod nr KW  K1K/000002222/82 

położona w Katowicach przy ul. Porcelanowej 6 zabudowana halą produkcyjną i halą 

magazynową, wraz z linią produkcyjną porcelanowej armatury łazienkowej o łącznej 

wartości szacunkowej 3.000.000,- zł   

2) nieruchomości położona w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomski 12 wpisana do KW 

SR w Bytomiu pod nr KW  K1B/000001234/8 o wartości szacunkowej  300.000,- zł , 

3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1000,- zł , każdy w Spółce działającej pod firmą 

Skład Glazurniczy sp. z o.o. , które  stanowią 100 % kapitału zakładowego, 

4) zapasy magazynowe - wyroby glazurnicze tj. płytki znajdujące się na  składzie w 

Bytomiu prowadzonym przez Skład Glazurniczy sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu o 

wartości  według kosztów zakupu 50.000,zł 

5) samochód dostawczy Fiat Dukato rocznik 2009 o wartości księgowej – 0 zł w związku 

z jego zamortyzowaniem, 

6) dwa komputery Mac PRO o wartości szacunkowej 5000, zł, 

7) ruchomości w postaci mebli biurowych o łącznej wartości szacunkowej – 5000,- zł, 

8) Wierzytelność pieniężna w stosunku do dłużnika Skład Glazurniczy sp. z o.o. na 

kwotę należności głównych 300.000 zł. z tytułu pożyczki udzielonej w dniu 1 stycznia 

2017r. z terminem spłaty na 1 stycznia 2018r. 

9) Środki pieniężne w kasie 5.000 zł, 

10) Środki pieniężne na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. 22.000,- zł 

 

Zobowiązania wobec 

1. Dostawców surowców na łączną kwotę 2.556.000,- zł z czego przeterminowane 

powyżej 3 miesięcy nie występują 

2. Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu postawionego w stan natychmiastowej 

wymagalności kredytu w kwocie należności głównej  2.000.000 zł i odsetek liczonych 

od dnia 3 czerwca 2016r. , 

3. Z tytułu ustanowionej hipoteki na do sumy 300.000 zł  na zabezpieczenie pożyczki w 

kwocie w kwocie 250.000 zł wraz z odsetkami i kosztami , 

4. Wobec ZUS  – 30.000,- zł - bieżące 

5. Wobec US – z tytułu podatków 150.000,-zł bieżące 

6. Wobec pracowników z tytułu nie zapłaconego wynagrodzenia za czerwiec płatnego do 

10 czerwca 2017 w wysokości 50.000, zł  

7. Wspólników z tyłu pożyczek udzielonych przez wspólników  w kwocie łącznej 

1.000.000,- zł.   

 

 

 


