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POSTANOWIENIE 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział 

XVIII Gospodarczy w składzie następującym: 

Przewodniczący:  SSR Piotr Pełczyński 

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku dłużnika ENEVA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   

o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego  

p o s t a n a w i a: 

I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika ENEVA sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie  (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 

5272704746, KRS: 0000477724; REGON: 146887547), 

II. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Chapter11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(numer KRS 0000799669), 

III. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. 

w sprawie postępowania upadłościowego, 

IV. zobowiązać dłużnika do uiszczenia dodatkowej zaliczki na wydatki przyspieszonego 

postępowania układowego w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie 

30 dni pod rygorem umorzenia postępowania. 

 

SSR Piotr Pełczyński 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Dnia 28 kwietnia 2020 r. (data prezentaty tut. Sądu) do tutejszego Sądu wpłynął wniosek 

dłużnika ENEVA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania 

układowego.   

 Dłużnik w treści wniosku zawarł oświadczenie o prawdziwości i zupełności informacji 

zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku.  

 

Sąd Restrukturyzacyjny zważył, co następuje 

 

 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wydane na 

posiedzeniu niejawnym, podlega uzasadnieniu z urzędu wyłącznie w zakresie dotyczącym  

jurysdykcji krajowej (art. 197 ust. 1  ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, 

dalej: Prawo restrukturyzacyjne, PrR), gdyż tylko w tym zakresie przysługuje na nie zażalenie 

wierzycielom. 

W niniejszej sprawie nie budził wątpliwości Sądu fakt, że główny ośrodek działalności 

dłużnika znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc sprawa niniejsza należy do 

wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Siedziba spółki mieści się w Warszawie.   

Dokonując określenia  właściwej dla rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej, 

należało uwzględnić fakt, że kwestia jurysdykcji krajowej jest uregulowana zarówno w ustawie – 

Prawo restrukturyzacyjne (art. 342 PrR) jak i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (dalej: 

rozporządzenie). Zgodnie z art. 338 Prawa restrukturyzacyjnego przepisów Tytułu III Przepisy z 

zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego nie stosuje się m.in. wówczas, 

kiedy prawo organizacji międzynarodowej, której Rzeczypospolita Polska jest członkiem stanowi 

inaczej. Rozporządzenie jest częścią krajowego porządku prawnego i jest stosowane bezpośrednio. 

Jurysdykcję należało określić zatem w oparciu o przepisy prawa unijnego.  

Zgodnie z pkt 9 Preambuły Rozporządzenia jego przepisy znajdują zastosowanie do 

wszystkich postępowań upadłościowych,  które spełniają warunki określone w niniejszym 

rozporządzeniu, niezależnie od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy osobą prawną, 

przedsiębiorcą czy osobą niewykonującą działalności gospodarczej. Postępowania upadłościowe 



są wymienione wyczerpująco w załączniku A. Przyspieszone postępowanie układowe jest 

wymienione  w załączniku A do Rozporządzenia co oznacza, że niniejsza sprawa jest objęta jego 

zakresem zastosowania.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, sąd restrukturyzacyjny określił swoją 

jurysdykcję – jako sąd państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się główny 

ośrodek podstawowej działalności dłużnika – na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia. Otwarte 

postępowanie ma charakter postępowania głównego. 

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.  

 

SSR Piotr Pełczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


