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    Wrocław, dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

Dłużnik:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

Mexpol  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

(KRS 000001658) 

 

          Nadzorca sądowy:  
Mikołaj Świtalski, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 549 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO 

- TEST PRYWATNEGO WIERZYCIELA 

WSTĘP  

PODSTAWA PRAWNA 

Pomoc publiczna jest działaniem zabronionym na mocy art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Niedozwolona pomoc publiczna to „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w 

Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w 

jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów...". "...jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, 

w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. 

Inwestycja podmiotu publicznego nie jest niedozwoloną pomocą publiczną jeżeli można wykazać że podmiot 

prywatny w podobnych okolicznościach, działający na warunkach rynkowych, byłby skłonny podjąć się ocenianej 

inwestycji. Na to pytanie powinien odpowiedzieć przeprowadzany test prywatnego inwestora. Podobnie, w 

odniesieniu do publiczno-prawnego zadłużenia podmiotów gospodarczych, przewidziany został test prywatnego 

wierzyciela którego celem jest ocena czy restrukturyzacja zobowiązania odpowiada działaniom jakie mógłby 

podjąć wierzyciel prywatny.  

W przypadku dłużnika PPUH Mexpol sp z o.o. testem należy objąć istniejące zobowiązania, tym samym należy 

przeprowadzić Test Prywatnego Wierzyciela. 

Określenie zakresu testu prywatnego wierzyciela w postępowaniu układowym opisują przepisy  art. 140 ustawy 

z 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne.  
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ZOBOWIĄZANIA 

Dłużnik posiada objęte spisem wierzytelności zobowiązania wobec trzech wierzycieli publicznoprawnych w 

łącznej kwocie 207 645,67 zł, podlegające objęciu układem, których należy objąć testem prywatnego wierzyciela. 

Tabela 1. Kwoty objęte układem wierzycieli publiczno-prawnych  

L.p. Nazwa wierzyciela publicznoprawnego Wierzytelność  

1. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu (NIP 7542598960) 

Wrocławska 24, 45-701 Opole 

21 746,05 zł 

2. 

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu (NIP 7542755804) 

ul. Tadeusza Rejtana 3a 45-331 Opole 

181 400,63 zł 

3. 

Gmina Opole - Urząd Miasta Opole (NIP 7540024002) 

Rynek - Ratusz 1, 45-015 Opole 

4 498,99 zł 

  

Suma 207 645,67 zł 

 

DZIAŁANIA  PODLEGAJĄCE TESTOWI  

Dłużnik w swoich propozycjach układowych ujął spłatę uznanej kwoty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Skarbu Państwa – Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego oraz Gminy Opole - UrzęduMiasta 

Opole w dwunastu równych ratach miesięcznych, z których pierwsza wraz z należnymi odsetkami płatna będzie 

w terminie do 10 dnia szóstego miesiąca przypadającego po uprawomocnieniu się postanowienia o 

zatwierdzeniu układu, kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca.  

 

Tabela 2. Proponowana przez Dłużnika spłata zobowiązania ZUS i Skarbu Państwa – Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego  

L.p. 
Nazwa wierzyciela publicznoprawnego Wierzytelność  

Zaspokojenie w 
ramach układu 

1. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu (NIP 
7542598960) 

Wrocławska 24, 45-701 Opole 

21 746,05 zł 21 746,05 zł 

2. 

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu (NIP 
7542755804) 

ul. Tadeusza Rejtana 3a 45-331 Opole 

181 400,63 zł 181 400,63 zł 

3. 
Gmina Opole - Urząd Miasta Opole (NIP 7540024002) 

Rynek - Ratusz 1, 45-015 Opole 
4 498,99 zł 4 498,99 zł 

  Suma 207 645,67 zł 207 645,67 zł 
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TEST 

Procedura polega na sprawdzeniu czy wierzyciel publicznoprawny w swojej decyzji o rozłożeniu zadłużenia na 

raty zachowuje się jak wierzyciel prywatny. W konsekwencji należy zbadać wpływ środków zarówno bezwzględny 

jak i z uwzględnieniem okresów w ramach układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym i w 

ramach alternatywnego postępowania upadłościowego. 

 

UKŁAD  

Wierzyciele publicznoprawni przy uczestniczeniu w układzie otrzymają swoje wierzytelności układowe w 

dwunastu ratach miesięcznych. W przypadku układu wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z 

przywileju zaspokajania się w części dotyczącej składek finansowanych przez ubezpieczonych, dla których 

płatnikiem jest dłużnik niezależnie od otwartego postępowania restrukturyzacyjnego i przyjętego w nim układu. 

Składki te zostały jednak przez Dłużnika uiszczone. Wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada łączną 

wierzytelność w kwocie 21 746,05 zł, która w całości podlega objęciu układem.  
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UPADŁOŚĆ  

W sytuacji braku zgody wierzycieli na rozłożenie na raty i przy próbie ściągnięcia świadczenia przymusowo należy 

przeprowadzić test zaspokojenia wierzyciela w procedurze upadłościowej (Art. 140 ust. 3 pkt 2 Prawa 

Restrukturyzacyjnego). 

Do obliczenia stopnia zaspokojenia wierzycieli niezbędne jest obliczenie kosztów postępowania upadłościowego 

oraz możliwej do uzyskania ceny za całość majątku, łącznie z przejętymi środkami i ściągniętymi należnościami.  

WARTOŚĆ MAJĄTU DŁUŻNIKA  

 

Obliczenia wartości majątku Dłużnika mogącego służyć zaspokojeniu wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo w 

ramach postępowania upadłościowego dokonano sumując wartości poszczególnych składników tego majątku 

ustalone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie przez Dłużnika propozycji układowych, przy czym 

szacunków wartości składników masy układowej (jako potencjalnej masy upadłościowej) dokonano na podstawie 

informacji zawartych przez Dłużnika we wniosku o otarcie przyspieszonego postępowania układowego.  
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Tabela 3. Wartość poszczególnych rodzajów składników majątku Dłużnika 

L.p. 
Wartość składników majątku 

dłużnika na dzień 30.09.2019 r. 
Wartość nominalna 

Wartość 
likwidacyjna (z 

uwzględnieniem 
oszacowanej 
ściągalności 
należności) 

Wartość 
likwidacyjna - 

potencjalny wpływ 
funduszów masy 

upadłości 

1. Środki pieniężne 26 822,13 zł 26 822,13 zł 26 822,13 zł 

2. Należności handlowe od odbiorców 4 023 599,84 zł 1 608 495,81 zł 0,00 zł1 

3. Nieruchomości 2 182 683,04 zł 5 544 000,00 zł 821 891,64 zł2 

5. Ruchomości 324 079,97 zł 263 450,00 zł 131 725,00 zł3 

6. Wartości niematerialne i prawne 395 194,91 zł 10 400,00 zł 0,00 zł4 

 RAZEM 6 952 379,89 zł 7 453 167,94 zł 980 438,77 zł 

 

 

 

  

 
1 Należności wobec odbiorców jako potencjalny wpływ funduszów masy upadłości oszacowano na 0 zł w związku z ich 
przelaniem na zabezpieczenie na EUROFACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000390039) ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 
Warszawa na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zawartej umowy faktoringu nr 20161100137 z dnia 30.11.2016 oraz na 
Opolską Izbę Gospodarczą (KRS 0000034612) ul. Krakowska 39, 45-075 Opole na podstawie umowy przewłaszczenia na 
zabezpieczenie z dnia 18.10.2018r. przenoszącej  prawo własności części środków obrotowych na kwotę 100.000 zł.  
2  Zwiększenie funduszów masy upadłości w związku z ewentualną sprzedażą w toku postępowania upadłościowego 
nieruchomości stanowiących własność Dłużnika oszacowano na 821 891,64 zł obliczoną jako różnica 75% ceny szacunkowej, 
co stanowi możliwą do uzyskania w warunkach wymuszonej sprzedaży cenę, oraz kwoty 3 336 108,36 zł w związku z 
ustanowieniem na nieruchomościach Dłużnika hipotek na zabezpieczenie wierzytelności Banku Spółdzielczego w Leśnicy w 
tej wysokości.  
3  Zwiększenie funduszów masy upadłości w związku z ewentualną sprzedażą w toku postępowania upadłościowego 

ruchomości stanowiących własność Dłużnika oszacowano na 50% ich ceny szacunkowej, co stanowi wpływ możliwy do 
uzyskania w warunkach wymuszonej sprzedaży  
4 Zwiększenie funduszów masy upadłości w związku z ewentualną sprzedażą w toku postępowania wartości niematerialnych 
i prawnych wchodzących w skład majątku Dłużnika oszacowano na 0 zł w związku z trudnozbywalnym charakterem tych praw. 
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SZACOWANE KOSZTY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO  

Koszty postępowania upadłościowego obniżą sumę, jaka podlegać będzie podziałowi pomiędzy wierzycieli w 

potencjalnym postępowaniu upadłościowym stosownie do przepisów art. 343 i n ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344). 

W tabeli poniżej wyszczególniono rodzaje kosztów postępowania upadłościowego stosownie do przepisów art. 

230 i n. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. 

 

Tabela 4. Szacowane koszty postępowania upadłościowego 

L.p. Koszty postępowania upadłościowego Szacowana kwota kosztów 

1. Wynagrodzenia pracowników upadłego 195 636,19 zł5 

2. Wynagrodzenie zarządcy i syndyka 184 500,00 zł6 

3. Usługi księgowe 29 520,00 zł7 

4. Ogłoszenia i koszty sądowe 3 000,00 zł 

5. Usługi archiwizacji 12 300,00 zł 

6. Pozostałe (rezerwy, materiały biurowe) 10 000,00 zł 

7. Ogłoszenia prasowe 6 150,00 zł 

8. Usługi i prowizje bankowe 5 000,00 zł 

9. Korespondencja 5 000,00 zł 

10. Usługi prawne 59 040,00 zł8 

 RAZEM 585 263,36 zł 

 

Przyjęte koszty wynikają z założonego 20-miesięcznego okresu sprzedaży majątku i likwidacji wierzytelności i 24-

miesięcznego okresu prowadzenia całego postępowania upadłościowego. Wynagrodzenie syndyka zostało 

obliczone na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe. 

Zwrócić należy uwagę, że najwyższym kosztem jest koszt rozwiązania stosunków pracy z pracownikami oraz 

wynagrodzenia syndyka. Postępowanie określono jako umiarkowanie skomplikowane, wiążące się bowiem z 

koniecznością likwidacji wszystkich rodzajów składników masy upadłości (ruchomości, zapasy, należności 

handlowe), w związku z czym szacowane wynagrodzenie syndyka ustalone powinno zostać na poziomie 20 

podstaw wynagrodzenia.  

 
5 Szacunek stanowi trzykrotność funduszu płac Dłużnika z tytułu umów o pracę i jednokrotność funduszu płac Dłużnika z tytułu 

umów zlecenia wypłaconych w styczniu 2020 r. 
6  Szacunku wynagrodzenia syndyka dokonano przy przyjęciu podstawy wynagrodzenia w kwocie 5 148,07 zł, sumy 

wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału większej niż 1 000 000,00 zł, ale mniejszej niż 10 000 000,00 
zł, ilości pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości większej niż 10 i mniejszej niż 50, ilości wierzycieli biorących 
udział w postępowaniu większej niż 100, ale mniejszej niż 500, czasu trwania postępowania nieprzekraczającego 24 miesięcy 
oraz umiarkowanego stopnia komplikacji uzasadniającego ustalenia przez sąd upadłościowy części wynagrodzenia syndyka, 
o której mowa art. 162 ust. 2. Pkt 5) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe w wysokości 20 podstaw 
wynagrodzenia, tj. łącznie 41 podstaw wynagrodzenia w wysokości 5 148,07 zł; tak ustaloną kwotę powiększono o podatek 
od towarów i usług w stawce 23% 
7  Szacunku dokonano przy założeniu 24 – miesięcznego okresu współpracy z zewnętrznym biurem księgowym z 
wynagrodzeniem ryczałtowym 1 000,00 zł miesięcznie, powiększonym o podatek od towarów i usług w stawce 23%. 
8  Szacunku dokonano przy założeniu 24 – miesięcznego okresu współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną z 

wynagrodzeniem ryczałtowym 2 000 zł miesięcznie, powiększonym o podatek od towarów i usług w stawce 23%. 
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SZACUNKI ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI  W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM  

Ustalenie kwoty przypadającej dla wierzycieli wiąże się w pierwszej kolejności z oddzieleniem kwoty 

przeznaczonej na sfinansowanie postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. prawo upadłościowekoszty i wydatki masy upadłości są opłacane ze środków masy upadłości przed 

zaspokojeniem wierzycieli. 

 

Tabela 5. Obliczenie kwoty przypadającej wierzycielom 

  
Obliczenie kwoty przeznaczonej na zaspokojenie wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo 
  

A Kwota środków możliwych do uzyskania z likwidacji majątku  980 438,77 zł 

B Kwota bieżących zobowiązań masy układowej 0,00 zł 

C Koszty postępowania upadłościowego 585 263,36 zł 

D Kwota z przeznaczona na zabezpieczenie wierzycieli (D=A-B-C) 395 175,41 zł 

 

Wierzytelności wierzycieli objętych testem - odpowiednio wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Skarbu Państwa – Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego i Gminy Opole – Urzędu Miasta Opole, zostaną 

uznane w kategorii pierwszej i drugiej. 

 

Tabela 6. Obliczenie kwoty przypadającej wierzycielom z podziałem na sposoby i kategorie zaspokojenia 

 Symulacja zaspokojenia wierzycieli 

Suma wierzytelności w 
kategorii podlegających 
zaspokojeniu z ogólnych 

funduszów masy 
upadłości 

Kwota 
zaspokojenia 

Stopień 
zaspokojenia 

1. Kategoria I (art. 342 ust. 1. pkt 1 PU) 21 746,05 zł 21 746,05 zł 100% 

2. Kategoria II (art. 342 ust. 1. pkt 1 PU) 4 399 562,57 zł9 373 429,36 zł 8,49% 

  

W kategorii pierwszej Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie współuczestniczył łącznie z ostatnim przed dniem 

ogłoszenia upadłości wynagrodzeniem pracowników dłużnika. Wynagrodzeń pracowników dłużnika nie ujmuje 

się w kategorii zaspokojenia, zakładając, że ich całość została już uwzględniona w szacunkach kosztów  

postępowania. Wierzyciel Skarb Państwa – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego oraz Gmina Opole - Urząd 

Miasta Opole powinien zostać zaspokojony w kwocie nie wyższej niż odpowiadającej 8,49% przysługującej im 

wierzytelności.  

 
9  Przyjęto całą sumę wierzytelności bezwarunkowych objętych spisem wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu 
układowym i pomniejszono ją o sumę wierzytelności podlegających zaspokojeniu w kategorii I w ewentualnym postępowaniu 
upadłościowym oraz o sumę wierzytelności podlegających zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym z przedmiotów 
zabezpieczenia (nieruchomości i należności). 
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PODSUMOWANIE 

Analiza powyższa dowodzi, że uczestniczenie w układzie jest zwyczajnie racjonalne i prywatny wierzyciel nie 

wybrałby postępowania upadłościowego. Wierzyciele w wyniku proponowanego układu otrzymają więcej 

środków i szybciej niż w postępowaniu upadłościowym. 

Tabela 7. Podsumowanie korzyści dla wierzyciela – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Układ Upadłość 

Kwoty uzyskane w całym okresie 21 746,05 zł 21 746,05 zł 

Kwoty uzyskane w okresie realizacji układu 21 746,05 zł  

 

Tabela 8. Podsumowanie korzyści dla wierzyciela – Skarbu Państwa - Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego  

Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Układ Upadłość 

Kwoty uzyskane w całym okresie 181 400,63 zł 15 397,06 zł 

Kwoty uzyskane w okresie realizacji układu 181 400,63 zł  

 

Tabela 9. Podsumowanie korzyści dla wierzyciela – Urzędu Miasta Opole  

Gmina Opole – Urząd Miasta Opole Układ Upadłość 

Kwoty uzyskane w całym okresie 4 498,99 zł 381,87 zł 

Kwoty uzyskane w okresie realizacji układu 4 498,99 zł  

 

Wierzyciele głosując za układem zachowują się jak wierzyciel prywatny podejmując decyzję uzasadnioną tylko 

ekonomicznie, czyli głos oddany za układem w proponowanej przez dłużnika treści nie stanowi pomocy 

publicznej10. Nie stanowiąc pomocy publicznej udzielone Dłużnikowi wsparcie nie stanowi również pomocy de 

minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

 

 

 

__________________________ 

Mikołaj Świtalski  

Nadzorca sądowy  

w przyspieszonym postępowaniu układowym  

PPUH Mexpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

 
10 por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2014 r. II FSK 2066/12 


