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Postanowienie

Dnia 2 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

    asesor sądowy Tomasz Pisarski

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. w Warszawie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
z wniosku dłużnika, którym jest Anna Czerwińska ,

postanawia

ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Anna Czerwińska , PESEL 81042701148, NIP 
6422631565, miejsce zamieszkania: Łbiska, adres ul. Władysława Jagiełły 44, 05-
500 Łbiska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia 
wierzytelności syndykowi: Syndyk Bartosz Sierakowski, ul. Wspólna 70 p. IX, 00-687 
Warszawa;
wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 
na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w 
księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni 
od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod 
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla 
wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń 
ciążących na nieruchomości syndykowi: Syndyk Bartosz Sierakowski, ul. Wspólna 
70 p. IX, 00-687 Warszawa;
wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Bartosz Sierakowski (numer 
licencji 845);
wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 
491  ust. 1 Prawa upadłościowego;1
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wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a 
postępowanie ma charakter główny;
przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Bartosz Sierakowski (numer 
licencji 845) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden 
tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze 
środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na 
rachunek bankowy syndyka o numerze: 07109025900000000146463178 .

UZASADNIENIE

pkt 6 postanowienia

 

Dłużniczka Anna Czerwińska, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej, wniosła o ogłoszenie jej upadłości.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Na wstępnie należy wskazać, że postanowienie o głoszeniu upadłości, które zostało
wydane na posiedzeniu niejawnym, podlega uzasadnieniu z urzędu wyłącznie w zakresie
dotyczącym jurysdykcji krajowej, gdyż tylko w tym zakresie przysługuje na nie zażalenie
wierzycielom (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego) 

Dokonując zaś określenia właściwej dla rozpoznawanej sprawy normy jurysdykcyjnej
należy wskazać, że w sprawach w których główny ośrodek podstawowej działalności
dłużnika znajduje się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kwestię
jurysdykcji krajowej w  sprawach o  ogłoszenie upadłości konsumenckiej reguluje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015
r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz .UE.L Nr 141, str. 19).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848, w przypadku każdej innej osoby
fizycznej (tj. nieprowadzącej niezależnej działalność gospodarczą lub zawodowej)
domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem jej
podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Domniemanie takie ma
zastosowanie tylko wtedy, gdy miejsce zwykłego pobytu nie zostało przeniesione do
innego państwa członkowskiego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

W niniejszej sprawie nie budził wątpliwości Sądu fakt, że główny ośrodek podstawowej
działalności dłużniczki (jej miejsce zwykłego pobytu) znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a więc sprawa niniejsza należy do wyłącznej jurysdykcji sądów
polskich. Dłużniczka zamieszkuje bowiem w miejscowości Łbiska w gminie Piaseczno, a
pracuje w Warszawie. Ponadto z treści wniosku, ani dołączonych do niego dokumentów



nie wynika aby dłużniczka przeniosła miejsce swojego zwykłego pobytu z innego państwa
członkowskiego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
wszczęcie postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym należało uznać, że sąd polski posiada jurysdykcję do
rozpoznania niniejszej sprawy, a wszczęte postępowanie ma charakter postępowania
głównego.

 

 /asesor sądowy Tomasz Pisarski/
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