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W związku z pytaniami wierzycieli kierowanymi do Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Marka Wrony 

(PESEL: 62031507255) zamieszkałego w Gądowie 3F, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

„Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 15 (dalej również jako „Dłużnik”) wyjaśniam, że: 

A. Propozycje układowe kierowane do wierzycieli objętych Grupą IV w brzmieniu: 

Redukcja wierzytelności w zakresie odsetek naliczonych za okres po dniu układowym oraz powstałych po tym dniu oraz: 

a) umorzenie 46% sumy wierzytelności objętej spisem dla zakresu wierzytelności w części do kwoty 10.000,00 zł; 

b) umorzenie 70% sumy wierzytelności objętej spisem w części przypadającej ponad kwotę 10.000,00 zł do kwoty 

100.000,00 zł; 

c) umorzenie 90% sumy wierzytelności objętej spisem w części przypadającej ponad kwotę 100.000,00 zł 

oraz spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności jednorazowo do 10 (dziesiątego) dnia 2 (drugiego) miesiąca 

następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 

rozumieć należy w ten sposób, że wolna od redukcji (umorzenia) w zakresie wierzytelności objętej 

spisem: 

a) do kwoty 10.000,00 zł włącznie jest zawsze 54% wierzytelności objętej spisem,  

b) większych niż 10.000,00 zł, ale mniejszych niż lub równych 100.000,00 zł wolna od redukcji jest 

kwota 5400 zł (10.000,00 x 54%) oraz 30% kwoty wierzytelności objętej spisem przypadającej 

ponad 10.000,00 zł, ale do 100.000,00 zł włącznie, 

c) większych niż 100.000,00 zł jest kwota 32.400,00 zł (10.000,00 zł x 54% + 90.000,00 zł x 30%) 

oraz 10% kwoty wierzytelności objętej spisem przypadającej ponad 100.000,00 zł.  

 

B. Uzasadnienie propozycji układowych zawiera oczywistą omyłkę pisarską polegającą na użyciu wyrazu 

„spłata” w miejsce słowa „redukcja”. W związku z tym Zarządca działając za Dłużnika dokonuje 

sprostowania uzasadnienia propozycji układowych Dłużnika zawartych w punkcie 4, które uzyskuje 

w związku z tym następujące brzmienie: 

 

Wyodrębnienie Grupy IV wierzycieli, którym przysługują wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na 

składnikach majątku Dłużnika z tytułu dostaw, usług oraz udzielonych kredytów i pożyczek a także innych 

wierzytelności, które nie zostały objęte Grupami I - III uzasadnione jest przynależnością tych wierzytelności do 

tożsamej grupy interesów, w ramach której wierzytelności poszczególnych wierzycieli różnicowane są 

wyłącznie co do kwot.  Wyodrębnienie to uzasadnione jest również interesem tych wierzycieli, polegającym 

na otrzymaniu zapłaty za dostarczone towary i usługi, a także dążeniem Dłużnika do zachowania ich słusznych 

praw, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wykonalności układu poprzez określenie na nowo terminu i sposobu 
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spłaty tych wierzytelności oraz umorzenie wierzytelności akcesoryjnych (w tym odsetkowych) naliczonych za 

okres po dniu układowym oraz powstałych po tym dniu. 

Zastosowanie progresywnego systemu redukcji wierzytelności objętych Grupą IV uzasadnione jest zamiarem 

gwarantowania każdemu z wierzycieli zaspokojenia jego wierzytelności do określonych progów na tożsamym 

poziomie. Zastosowany system redukcji nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli co do ich wierzytelności do 

określonych propozycjami poziomów, głębsze redukcje wiążąc natomiast z ich przekroczeniem. I tak, zgodnie 

z propozycjami układowymi wierzytelność w zakresie odsetek naliczonych za okres po dniu układowym oraz 

powstałych po tym dniu zostaje umorzona w całości, natomiast wierzytelność objęta spisem podlega 

następującym progom redukcji: 

a. w zakresie, w jakim wierzytelność nie przekracza 10.000,00 zł Dłużnik proponuje redukcję 46% 

wierzytelności objętej spisem (spłatę 54% wierzytelności objętej spisem); 

b. w zakresie, w jakim wierzytelność przekracza 10.000,00 zł a nie przekracza 100.000,00 zł Dłużnik 

proponuje redukcję 70% wierzytelności objętej spisem (spłatę 30% wierzytelności objętej spisem); 

c. w zakresie, w jakim wierzytelność przekracza 100.000,00 zł Dłużnik proponuje redukcję 90% 

wierzytelności objętej spisem (spłatę 10% wierzytelności objętej spisem). 
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