ODPIS
Sygn. akt XXVI GNc 884/19
Dnia 1 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy
w składzie:
Przewodniczący - sędzia Magdalena Śliwińska - Stępień
po rozpoznaniu 1 sierpnia 2019 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
przeciwko Świat - Drewna spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
o zapłatę
postanawia:
1. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.;
2. wyznaczyć powodowi 2-miesięczny termin do wystąpienia do sądu rejestrowego
z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla pozwanej spółki nieposiadającej organu do
reprezentacji na podstawie art. 70 § 1 k.p.c.

sędzia Magdalena Śliwińska - Stępień

UZASADNIENIE
Sąd powziął informację, że pozwana spółka nie posiada organu uprawnionego do jej
reprezentacji tj. zarządu a z danych ujawnionych w rejestrze wynika, że członek zarządu
spółki Przemysław Niemyjski został z niego wykreślony w dniu 29 marca 2019 r. (odpis
pełny KRS k. 40).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje
Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli
w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające
jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora na podstawie art. 69 § 1 lub art. 42 § 1 kodeksu
cywilnego. Przez „brak" w składzie organów należy rozumieć zarówno sytuację, w której ze
względu na zmniejszenie się liczby członków zarządzającego organu kolegialnego poniżej
liczby określonej we właściwych przepisach (ustawy, statutu, umowy spółki itp.) organ ten nie
może podejmować czynności, jak i całkowity brak takiego organu.

W związku z tym, że pozwana spółka nie posiada organu uprawnionego, a przy tym
brak jest informacji, aby ustanowiono kuratora na podstawie art. 69 § 1 lub art. 42 § 1
kodeksu cywilnego, zasadnym jest zawieszenie postępowania.

sędzia Magdalena Śliwińska - Stępień
Na oryginale właściwe podpisy

Wywieszono na okres...................................................................... .

Za zgodność

na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
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