
Sulejów, dnia 28 lutego 2023 r. 

 

PROPOZYCJE UKŁADOWE 

Bożeny Sobolewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą  

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BOŻENA SOBOLEWSKA NIP: 5691042787 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom będą zaspokajane przez Dłużnika 

na podstawie postanowień układu w ramach dwóch wyodrębnionych Grup. 

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

3. 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.  

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

w niej ujmowana wraz ze wszystkimi wierzytelnościami ubocznymi.  

 

 

B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE  

 
  Grupa I  

  
Opis Grupy:   
Wierzytelności przysługujące wierzycielom z tytułu zawartych z Dłużnikiem umów kredytów i 

pożyczek, oraz wierzytelności przypadające wierzycielom-gwarantom w wysokości, w jakiej 

zaspokoili oni wierzycieli z tytułu umów kredytów i pożyczek. 

  
Propozycja spłaty:   
 

1) Spłata 100% wierzytelności głównej  (kapitału). 
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. 

3) Spłata wierzytelności głównych (kapitału) zostanie powiększona o odsetki od kapitału 
w wysokości WIBOR3M+1,00% w skali roku. 

  
Tryb zaspokojenia:  
 

Spłata nastąpi w 120 równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, 
płatnych 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. 

 
 

 

 



Grupa II 
  

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

1. Spłata 90% 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:  
 

Spłata nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach zgodnie z propozycją spłaty, 
płatnych 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. 
 

 

 


