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PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Michał Chwiałkowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIN UP GARAGE 

MICHAŁ CHWIAŁKOWSKI 

 

A. WPROWADZENIE 

 

Michał Chwiałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIN UP 

GARAGE MICHAŁ CHWIAŁKOWSKI, NIP:  

1180087887 (dalej jako: „Dłużnik”) składa niniejsze propozycje układowe w układzie 

(„Propozycje układowe”), przewidujące podział wierzycieli na grupy („Grupy”) 

obejmujące poszczególne kategorie interesów. W  propozycjach układowych 

wyróżniono 3 (trzy) grupy. Opis grup oraz proponowane dla nich warunki szczególne 

restrukturyzacji zobowiązań zostały wskazane w części szczególnej Propozycji 

Układowych, przewidującej Harmonogram spłaty wierzycieli. Harmonogram spłat 

wierzycieli został poprzedzony Postanowieniami ogólnymi, które mają zastosowanie 

do wszystkich grup wierzycieli. 

 

 

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika 

na podstawie postanowień układu w ramach trzech wyodrębnionych Grup. 

2. Kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do Grup opiera się na kryterium 

podmiotowym. 

3. Terminy zapłaty wynikające z układu są zastrzeżone na korzyść Dłużnika. 

4. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa zostaną zakwalifikowane do grup 

według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, chociażby nie zostały umieszczone 

w spisie wierzytelności. Postanowienie to nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 

p.r.  

5. W przypadku, w którym dana wierzytelność główna należy do danej Grupy, jest ona 

w niej ujmowana wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.  

 

 

C. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE  

 
  Grupa I  

  
Opis Grupy:   
Wierzytelności przysługujące wierzycielom – instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 

ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1526) oraz wierzycielom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie: 

1) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, 

2) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, 



3) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych 

w bilansie. 

  
Propozycja spłaty:   
 

1) Spłata 100% wierzytelności głównej. 
2) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, 

odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów 
dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia 
układowego. 

  
Tryb zaspokojenia:  
 

1) Spłata nastąpi poprzez 120 ratach płatnych miesięcznie. 
2) Spłata nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

 
- raty nr 1-12 – w łącznej wysokości 5,00% wierzytelności głównej zgodnie z propozycją 
spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, przy czym 
pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 2 (dwóch) 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
- raty nr 13-24 – w łącznej wysokości 7,50% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty w skali roku, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego 
miesiąca, 
- raty nr 25-36 – w łącznej wysokości 10,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 37-48 – w łącznej wysokości 10,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 49-60 – w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 61-72 – w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 73-84 – w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 85-96 – w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 97-108 – w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca. 
-raty nr 108-120- w łącznej wysokości 11,25% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca 

 
 
 

Grupa II 
  

Opis Grupy:  
Pozostali wierzyciele nieujęcie  w innych grupach. 
  
Propozycja spłaty:  
 

1. Spłata 70% wierzytelności głównych. 

2. Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w szczególności odsetek umownych, 

odsetek ustawowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, a także kosztów 

dochodzenia wierzytelności, powstałych przed dniem układowym, jak i od dnia 

układowego. 



 

 

 

 
Tryb zaspokojenia:  
 

1) Spłata nastąpi poprzez 60 ratach płatnych miesięcznie. 
2) Spłata nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

 
- raty nr 1-12 – w łącznej wysokości 5,00% wierzytelności głównej zgodnie z propozycją 
spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, przy czym 
pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 2 (dwóch) 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
- raty nr 13-24 – w łącznej wysokości 10,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty w skali roku, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego 
miesiąca, 
- raty nr 25-36 – w łącznej wysokości 20,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 37-48 – w łącznej wysokości 35,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, 
- raty nr 49-60 – w łącznej wysokości 30,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca. 
 

Grupa III 
 

Opis Grupy:   
Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o których mowa w art. 160 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.  
  
Propozycja spłaty:   
Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych. 
 
Tryb zaspokojenia:  
 

1) Spłata nastąpi poprzez 36 ratach płatnych miesięcznie. 
2) Spłata nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

 
- raty nr 1-12 – w łącznej wysokości 40,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca, przy 
czym pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po upływie 2 
(dwóch) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 
- raty nr 13-24 – w łącznej wysokości 35,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty w skali roku, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego 
miesiąca, 
- raty nr 25-36 – w łącznej wysokości 25,00% wierzytelności głównej zgodnie z 
propozycją spłaty, płatne proporcjonalnie (po 1/12) na koniec każdego miesiąca. 
 
 

  


