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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 26 listopada 2010 r.
I ACa 1019/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ (przewodnicz¹cy)
SSA Teresa Sobolewska (sprawozdawca)
SSA Miros³aw O¿óg

Teza
Je¿eli w wyniku wykonania umowy sprzeda¿y przedsiêbiorstwa pañstwowego, zosta³y osi¹gniête cele ekonomiczne i spo³eczne prywatyzacji, ¿¹danie przez Skarb Pañstwa od kupuj¹cego zap³aty kary umownej za nieterminowe spe³nienie obowi¹zków uwzglêdnionych w umowie na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), mo¿e byæ uznane za dzia³anie sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 5 k.c.).

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2010 r. S¹d Okrêgowy w G. pozbawi³ wykonalnoci w ca³oci tytu³ wykonawczy w postaci aktu
notarialnego z dnia 28 padziernika 2005 r., sporz¹dzonego w G.
przed notariuszem J.S. i zapisanego w repertorium A pod numerem ( ), w którym powód W.Dz. podda³ siê egzekucji do kwoty
500.000 z³ i któremu postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2009 r.
sygn. akt ( ) S¹d Rejonowy G.-P. w G. nada³ klauzulê wykonalnoci co do kwoty 246.342,10 z³ na rzecz pozwanego Skarbu
Pañstwa  Ministra Skarbu Pañstwa. S¹d I instancji zas¹dzi³ rów-
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nie¿ od pozwanego na rzecz powoda kwotê 12.318 z³ tytu³em
zwrotu kosztów s¹dowych oraz kwotê 7.217 z³ tytu³em zwrotu
kosztów zastêpstwa procesowego.
Rozstrzygniêcie to zosta³o oparte na nastêpuj¹cych ustaleniach
faktycznych:
W dniu 28 padziernika 2005 r. strony zawar³y umowê, na
podstawie której powód naby³ od pozwanego prywatyzowane
przedsiêbiorstwo pañstwowe o nazwie Zak³ad Produkcji Pomocniczej Z.T. w P. W § 8.1 umowy powód zobowi¹za³ siê do poniesienia nak³adów inwestycyjnych o wartoci 500.000 z³ na rzeczowy maj¹tek trwa³y przedsiêbiorstwa, w celu usprawnienia linii sortowania kruszywa oraz modernizacji wêz³a betoniarskiego
i kot³owni. Termin spe³nienia tego wiadczenia strony ustali³y
w ten sposób, ¿e kwotê 300.000 z³ powód mia³ wydatkowaæ do
koñca 2006 r., a kwotê 200.000 z³  do koñca roku 2007. W razie niedotrzymania terminów, powód zobowi¹za³ siê zap³aciæ
pozwanemu karê umown¹ w wysokoci 100% wartoci ró¿nicy
miêdzy nak³adami faktycznie poniesionymi a zadeklarowanymi.
Na mocy przedmiotowej umowy powód by³ równie¿ zobowi¹zany do zatrudnienia wszystkich pracowników prywatyzowanego
przedsiêbiorstwa przez okres 3 lat, przestrzegania porozumienia
dotycz¹cego warunków socjalnych oraz do przechowywania
wszystkich dokumentów przedsiêbiorstwa na w³asny koszt zgodnie
z przepisami o zasobach archiwalnych.
W chwili sprzeda¿y przedsiêbiorstwa powodowi znajdowa³o
siê ono pod zarz¹dem komisarycznym i mia³o wysokie zad³u¿enie z tytu³u podatków, sk³adek na ZUS i op³at za u¿ytkowanie
wieczyste. Maj¹tek trwa³y przedsiêbiorstwa (budynki oraz maszyny) by³ zniszczony, zdekapitalizowany w 90% i nie nadawa³
siê do u¿ytku. Istniej¹cy wêze³ betoniarski by³ niesprawny, za
linii sortowania kruszywa na terenie ¿wirowni w ogóle nie by³o.
Teren przedsiêbiorstwa by³ nieogrodzony, w budynku administracji nie dzia³a³o ogrzewanie, pêka³y rury centralnego ogrzewania, wypada³y okna, przecieka³ dach, za piwnice by³y zalane
wod¹. W tych okolicznociach nie by³o warunków do pracy dla
personelu administracyjnego ani miejsca na przechowywanie
dokumentacji. Dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa ogranicza³a siê do
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wydobycia i sprzeda¿y niesortowanego ¿wiru oraz produkcji betonowych p³yt typu Yomb w okresie letnim.
W wykonaniu umowy z dnia 28 padziernika 2005 r., powód
dokona³ w 2006 r. nak³adów na nabyte przedsiêbiorstwo w ³¹cznej kwocie 303.363,39 z³. Kupi³ wagê towarow¹ o wartoci
15.307,90 z³, dwa przenoniki tamowe o wartoci 15.000 z³
ka¿dy, samochód ciê¿arowy Tatra o wartoci 4.950 z³ i kocio³
centralnego ogrzewania warty 3.400 z³ (co razem daje sumê
53.657,90 z³), a tak¿e za kwotê 242.549,58 z³ dokona³ przebudowy i modernizacji budynku administracyjnego przeznaczonego na sk³adnicê dokumentów archiwalnych oraz za kwotê 7.155,91
z³ zainstalowa³ telewizjê przemys³ow¹. W tym samym roku ¿ona
powoda  B.Dz.  kupi³a i u¿yczy³a mu wêze³ betoniarski i liniê
do sortowania kruszywa oraz udzieli³a po¿yczek, dziêki czemu
mo¿liwe by³o rozpoczêcie produkcji. W 2007 r. w³asnoæ powy¿szych urz¹dzeñ przesz³a na powoda. Wartoæ nak³adów na
przedsiêbiorstwo poniesionych przez powoda w roku 2007 wynios³a 818.760,05 z³. Wed³ug wyliczeñ bieg³ego rewidenta S.S.,
³¹czna wysokoæ nak³adów inwestycyjnych poniesionych przez
powoda w okresie od 28 padziernika 2005 r. do 31 grudnia
2007 r. wynios³a 872.417,95 z³.
Analizuj¹c sposób wykonania umowy przez powoda Urz¹d
Kontroli Skarbowej uzna³, ¿e wydatki na przebudowê budynku
i telewizjê przemys³ow¹ s¹ niezgodne z jej postanowieniami, gdy¿
nie zosta³y one poniesione w celu modernizacji wskazanych w niej
sk³adników przedsiêbiorstwa. W konsekwencji powód powinien
zap³aciæ karê umown¹ za niezrealizowanie inwestycji w roku
2006 w wysokoci 246.342,10 z³. Urz¹d nie wniós³ natomiast
zastrze¿eñ do wartoci nak³adów za rok 2007.
Przedstawiony stan faktyczny by³ w ocenie S¹du Okrêgowego bezsporny i wynika³ z przed³o¿onych dokumentów oraz wiarygodnych zeznañ wiadków i powoda, których pozwany nie
kwestionowa³.
Oceniaj¹c te fakty, S¹d I instancji podzieli³ pogl¹d pozwanego, ¿e nak³ady na przystosowanie budynku na archiwum i na
telewizjê przemys³ow¹ by³y niezgodne z celem umowy z dnia
28 padziernika 2005 r. S¹d wskaza³ przy tym, ¿e nak³ady do-
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konane w 2006 r. przez B.Dz. równie¿ nie mog¹ byæ zaliczone
na zobowi¹zanie powoda, gdy¿ w ma³¿eñstwie Dz. panuje ustrój
rozdzielnoci maj¹tkowej, B.Dz. nie by³a stron¹ umowy z dnia
28 padziernika 2005 r., za przekazanie powodowi urz¹dzeñ
by³o oparte na zasadzie u¿yczenia. W konsekwencji zobowi¹zanie w 2006 r. zosta³o wykonane tylko do kwoty 53.657,90 z³, co
zaktualizowa³o roszczenie pozwanego o zap³atê kary umownej.
Z uwagi na okolicznoci sprawy S¹d Okrêgowy uzna³ jednak,
¿e wykonuj¹c to prawo, pozwany dopuci³ siê naruszenia zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego. Zdaniem S¹du a quo, przy ocenie zachowania powoda nale¿y braæ pod uwagê ca³okszta³t jego dzia³añ oraz ³¹czn¹ sumê nak³adów poczynionych przez niego na
nabyte przedsiêbiorstwo pañstwowe. Nie mo¿na zatem pomijaæ
tego, ¿e choæ powód nie wype³ni³ nale¿ycie swojego zobowi¹zania w 2006 r., to w nastêpnym roku poczyni³ nak³ady o wartoci znacznie przewy¿szaj¹cej jego zobowi¹zanie. Co wiêcej, nabyte przez powoda przedsiêbiorstwo nie nadawa³o siê do jakiegokolwiek u¿ytku, wobec czego w pierwszej kolejnoci nale¿a³o zabezpieczyæ teren i w³aciwie go przygotowaæ do inwestycji. Powód zastosowa³ siê do tych regu³ grodz¹c teren, montuj¹c
telewizjê przemys³ow¹ oraz odnawiaj¹c budynek administracyjny, a wiêc kolejnoæ podejmowanych przez niego czynnoci by³a
w³aciwa i ekonomicznie uzasadniona. Zdaniem S¹du I instancji
dopiero po dokonaniu tych czynnoci mo¿liwe by³o czynienie
nak³adów na maj¹tek trwa³y przedsiêbiorstwa zgodnie z zapisami umowy, st¹d te¿ nieznaczne opónienie powoda nie wynika³o z jego zaniechania, a dba³oci o prawid³owoæ procesu prywatyzacji. Nadto, pozwany nie poniós³ ¿adnej szkody, a chyl¹ce
siê ku upadkowi przedsiêbiorstwo, zosta³o przekszta³cone przez
powoda w dobrze prosperuj¹cy, nowoczesny zak³ad, który rozszerzy³ dzia³alnoæ i regularnie pokrywa swe zobowi¹zania oraz
zapewnia nowe miejsca pracy dla lokalnej spo³ecznoci.
W tych okolicznociach, zdaniem S¹du, zas¹dzenie od powoda kary umownej k³óci³oby siê z zasad¹ sprawiedliwoci oraz
zachêca³o inne podmioty bior¹ce udzia³ w prywatyzacji do wykonywania zawartych umów kosztem przemylanego inwestowania w nabywane przedsiêbiorstwo.
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Maj¹c to na uwadze, S¹d Okrêgowy uzna³ za zasadne miarkowanie kary umownej przez jej ca³kowite uchylenie i dlatego
uwzglêdni³ powództwo na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.
w zwi¹zku z art. 484 § 2 k.c.
W apelacji od powy¿szego wyroku pozwany zarzuci³ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez pominiêcie faktu, ¿e intencj¹
stron umowy z dnia 28 padziernika 2005 r. by³o w pierwszej
kolejnoci usprawnienie linii technologicznych i odnowienie
maj¹tku produkcyjnego przejêtego przedsiêbiorstwa oraz b³êdne
uznanie, ¿e zainstalowanie telewizji przemys³owej i modernizacja budynku biurowego na potrzeby archiwum by³y zgodne z zasadami prawid³owego gospodarowania, a tak¿e naruszenie art.
482 § 2 k.c. przez uchylenie zobowi¹zania do zap³aty kary umownej i art. 5 k.c. w zw. z art. 482 § 2 k.c. przez uznanie, ¿e dochodzenie przez pozwanego zap³aty kary umownej jest sprzeczne
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty  szerzej rozwiniête w uzasadnieniu apelacji  skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku przez oddalenie powództwa, ewentualnie uchylenie tego
orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
S¹dowi Okrêgowemu.
Powód wniós³ o oddalenie apelacji i zwrot kosztów postêpowania odwo³awczego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie jest zasadna.
S¹d Okrêgowy dokona³ prawid³owych ustaleñ faktycznych
w oparciu o przeprowadzone dowody, których wiarygodnoæ
i moc oceni³ zgodnie z wymogami art. 233 § 1 k.p.c. wed³ug
w³asnego przekonania, po wszechstronnym rozwa¿eniu zebranego materia³u, czemu da³ wyraz w uzasadnieniu zaskar¿onego
wyroku. Ustalenia faktyczne S¹du Okrêgowego S¹d Apelacyjny
podziela, czyni¹c je w³aciw¹ podstaw¹ równie¿ w³asnego rozstrzygniêcia.
Sprzeda¿ powodowi Zak³adu Produkcji Pomocniczej Z.T. w P.
by³a form¹ prywatyzacji tego przedsiêbiorstwa pañstwowego,
a zatem odbywa³a siê na warunkach okrelonych w ustawie z dnia
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30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397 ze zm.). Analiza przepisów tej ustawy daje
podstawy do twierdzenia, ¿e umowy prywatyzacyjne nie s¹ zwyk³ymi transakcjami handlowymi, w których po stronie Skarbu Pañstwa rolê odgrywa wy³¹cznie rachunek ekonomiczny. Cel prywatyzacji jest bowiem dalej id¹cy ni¿ zasilenie bud¿etu rodkami
pochodz¹cymi ze sprzeda¿y mienia i wyra¿a siê równie¿ w osi¹gniêciu po¿¹danych przez pañstwo skutków w warstwie spo³ecznej. Z tego w³anie wzglêdu ustawa zawiera przepisy ochronne
dotycz¹ce pracowników (art. 45), a przed sprzeda¿¹ przedsiêbiorstwa pozwala tak¿e na dokonanie analizy jego stanu w kontekcie obowi¹zków wynikaj¹cych z wymogów ochrony rodowiska i ochrony dóbr kultury (art. 42 ust. 1 pkt 2). Elementem
realizacji tego celu jest równie¿ przepis art. 48 ust. 2 ustawy
nakazuj¹cy uwzglêdnienie inwestycji w przedsiêbiorstwo w umowie prywatyzacyjnej, na podstawie którego to przepisu okrelono zobowi¹zania powoda w umowie z dnia 28 padziernika 2005 r.
Funkcja tego przepisu jest oczywista  chodzi o utrzymanie i rozwój dzia³alnoci przedsiêbiorstwa dla uzyskania wp³ywów z podatków generowanych przez tê dzia³alnoæ (element ekonomiczny) oraz zachowanie miejsc pracy i inwestycje w rodowisko (element spo³eczny). Nale¿y bowiem mieæ na uwadze, ¿e Skarb
Pañstwa nie ma bezporedniego interesu w dokonywaniu inwestycji w przedsiêbiorstwo, gdy¿ w wyniku prywatyzacji bezporedniej staje siê ono maj¹tkiem nabywcy, który nadto przejmuje
jego dotychczasowe zobowi¹zania, zwalniaj¹c z nich Skarb Pañstwa (art. 47 ustawy).
Odnosz¹c te rozwa¿ania do realiów niniejszej sprawy przyj¹æ
wiêc trzeba, ¿e spo³eczno-gospodarczym celem umownego zobowi¹zania powoda do dokonania nak³adów na Zak³ad Produkcji
Pomocniczej Z.T. w P. by³o utrzymanie dzia³alnoci tego przedsiêbiorstwa i jego ulepszenie. Jest to jedyne logiczne wyt³umaczenie tego zobowi¹zania zw³aszcza, ¿e z uwagi na z³y stan zak³adu alternatyw¹ dla jego prywatyzacji by³a likwidacja. Nadto,
tak zarysowany cel jest zgodny z opisan¹ wy¿ej istot¹ prywatyzacji i pozosta³ymi zobowi¹zaniami powoda okrelonymi w umowie stron. W tym kontekcie, okrelone w umowie stron terminy
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dokonania nak³adów oraz sposób ich poniesienia nie mia³y samodzielnego znaczenia, albowiem to nie wzrost wartoci odnawianego maj¹tku by³ celem inwestycji, a uratowanie przedsiêbiorstwa. Zabezpieczaj¹ca te zobowi¹zania kara umowna mia³a
wiêc przede wszystkim stymulowaæ powoda do inwestowania
w przedsiêbiorstwo wed³ug okrelonego planu, za znaczenie
jej funkcji kompensacyjnej i represyjnej by³o zdecydowanie mniejsze. Plan ten, którego elementem by³y terminy dokonania nak³adów i ich wysokoæ, równie¿ nie by³ wiêc celem samym w sobie, a jedynie opartym na okrelonych za³o¿eniach programem
naprawy przedsiêbiorstwa.
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania wskazaæ trzeba, ¿e
prywatyzacja Zak³adu Produkcji Pomocniczej Z.T. w P. niew¹tpliwie zakoñczy³a siê sukcesem. Mimo z³ego stanu przedsiêbiorstwa w chwili jego sprzeda¿y, ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoci pod zarz¹dem powoda, osi¹gnê³o ono zysk, który w kolejnym roku znacznie siê zwiêkszy³. Powód sp³aci³ d³ugi przedsiêbiorstwa, poszerzy³ jego dzia³alnoæ i wywi¹za³ siê ze zobowi¹zañ wobec pracowników zak³adu. Produkcja zosta³a uruchomiona ju¿ w 2006 r. i nie ma ¿adnych podstaw do twierdzenia, ¿e
gdyby powód wykona³ plan zawarty w umowie, mianowicie
gdyby w tym samym roku zainwestowa³ kwotê 300.000 z³ w jeden ze sk³adników maj¹tku wskazany w umowie, efekty dzia³alnoci by³yby lepsze. Przeciwnie, zgodziæ siê nale¿y z S¹dem
I instancji, ¿e poczynienie nak³adów na wêze³ betonowy, czy
kot³owniê przed zapewnieniem ochrony mienia przedsiêbiorstwa (przez zainstalowanie telewizji przemys³owej) i warunków
do zarz¹dzania nim i sk³adowania akt pracowniczych (przez
modernizacjê budynku), by³oby dzia³aniem nieracjonalnym. Nie
mo¿na przy tym pomijaæ faktu, ¿e okrelone w umowie nak³ady
mia³y byæ czynione na maj¹tek powoda, a nie pozwanego, st¹d
te¿ oczekiwanie od powoda dokonywania czynnoci nieuzasadnionych ekonomicznie nie mo¿e zas³ugiwaæ na aprobatê. Konstatacja ta jest tym bardziej uzasadniona, ¿e od strony zdolnoci
produkcyjnej przedsiêbiorstwa nie ma znaczenia, czy funkcjonuje ono na bazie maszyn w³asnych, czy u¿yczonych. W rezultacie,
odsuniêcie w czasie inwestycji w maj¹tek przedsiêbiorstwa i opar-
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cie siê na pomocy pieniê¿nej i rzeczowej ¿ony powoda by³o od
strony realizacji celu prywatyzacji indyferentne. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ o tym, ¿e jeli spojrzeæ na zobowi¹zania powoda ca³ociowo, to zosta³y one wykonane w zakrelonym terminie, a powód poczyni³ nak³ady w wysokoci znacznie przewy¿szaj¹cej kwoty wynikaj¹ce z umowy. Choæ wiêc powód uchybi³
strukturze i terminowi inwestycji, w pewnym sensie zrehabilitowa³ siê za ten b³¹d, czyni¹c nak³ady w szerszym zakresie ni¿
by³ zobowi¹zany.
Reasumuj¹c, okolicznoci niniejszej sprawy nale¿y uznaæ za
szczególne z uwagi na umiejscowienie spornej transakcji w ramach prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego. W sprawach
tego rodzaju  ze wzglêdu na koegzystencjê uwarunkowañ ekonomicznych i spo³ecznych  na pierwszy plan wysuwa siê za
utrzymanie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa i tak¹ funkcjê pe³ni³y
te¿ kary umowne zastrze¿one w umowie stron. Tak okrelony
cel zosta³ natomiast zrealizowany; pozwany nie poniós³ ¿adnej
szkody, a jego godny ochrony interes zosta³ w pe³ni zaspokojony. Nadto, odpowied na pytanie, czy sta³oby siê tak równie¿
w razie wykonania przez powoda umowy zgodnie z jej treci¹
nasuwa uzasadnione w¹tpliwoci. W tych realiach, zdaniem S¹du
Apelacyjnego, ¿¹danie zap³aty kary umownej od powoda z uwagi na uchybienie stricte formalnym wymogom dotycz¹cym terminu i struktury poniesienia nak³adów, jest dzia³aniem sprzecznym
ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem kary umownej i nie
mo¿e korzystaæ z ochrony. Nadu¿ycie prawa ze strony apeluj¹cego jest przy tym tak ra¿¹ce, ¿e nawet miarkowanie kary umownej
nie doprowadzi³oby stopnia zaspokojenia interesów stron do akceptowalnego poziomu. Gdy dodaæ do tego fakt, ¿e kwalifikacja
dochodzenia roszczenia o zap³atê kary umownej jako nadu¿ycia
prawa nie jest wykluczona (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
15 padziernika 2008 r., I CSK 126/08, LEX nr 484662), zarzuty
naruszenia art. 484 § 2 k.c. (jako oczywist¹ omy³kê potraktowaæ
nale¿y wskazanie przez skar¿¹cego w apelacji przepisu art. 482
§ 2 k.c.) i art. 5 k.c. uznaæ trzeba za bezzasadne.
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W konsekwencji rozstrzygniêcie S¹du I instancji znajduje
uzasadnienie w art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c., st¹d te¿ S¹d Apelacyjny,
na podstawie art. 385 k.p.c., oddali³ apelacjê.
( )

2
WYROK
z dnia 13 stycznia 2011 r.
I ACa 1136/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Zbigniew Koma (przewodnicz¹cy)
SSA Teresa Sobolewska
SSA Roman Kowalkowski (sprawozdawca)

Teza
Stronie, której skarga o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania zosta³a oddalona nie przys³uguje roszczenie o odszkodowanie zwi¹zane z zarzucan¹ przez ni¹ przewlek³oci¹ postêpowania.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ( ) S¹d Okrêgowy w G. oddali³ powództwo J.J. o zap³atê skierowane przeciwko Skarbowi Pañstwa S¹dowi Okrêgowemu w G., S¹dowi Rejonowemu G.-P. w G. i S¹dowi Rejonowemu G.-P. w G. i orzek³
o kosztach postêpowania.
Uzasadniaj¹c swoje rozstrzygniêcie ustali³, ¿e S¹d Okrêgowy
w G. postanowieniem z dnia 18 grudnia 2008 r. o sygn. ( ) prawomocnie oddali³ skargê na przewlek³oæ postêpowania wniesion¹ przez J.J. w sprawie ( ) S¹du Rejonowego G.-P. w G.
Postanowieniem z dnia 17 lipca 2009 r. o sygn. ( ) S¹d Okrêgowy w G. odrzuci³ ponown¹ skargê J.J. z uwagi na fakt, ¿e
z³o¿ona zosta³a przed up³ywem 12 miesiêcy od rozpoznania poprzedniej skargi w tej samej sprawie.
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Z analogicznych przyczyn postanowieniem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 22 lipca 2009 r. o sygn. ( ) zosta³a odrzucona
ponowna skarga J.J. na przewlek³oæ w sprawie ( ) S¹du Rejonowego G.-P. w G. Poprzedni¹ skargê bowiem prawomocnie
oddalono postanowieniem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 8 wrzenia 2008 r. w sprawie sygn. ( ).
S¹d Okrêgowy w G. postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r.
o sygn. ( ) odrzuci³ tak¿e skargê J.J. na przewlek³oæ postêpowania w sprawie ( ), tocz¹cej siê przed S¹dem Rejonowym G.P. w G. Powodem by³o nieuzupe³nienie braków formalnych skargi.
Postanowieniem z dnia 10 lipca 2009 r. o sygn. ( ) S¹d Okrêgowy w G. prawomocnie oddali³ skargê J.J. na przewlek³oæ
postêpowania w sprawie ( ) S¹du Rejonowego G.-P. w G. uznaj¹c, i¿ postêpowanie to nie cechowa³o siê przewlek³oci¹ zawinion¹ przez S¹d.
Postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r. o sygn. ( ) S¹d Okrêgowy w G. prawomocnie oddali³ skargê J.J. na przewlek³oæ
postêpowania w sprawie ( ) prowadzonej przed S¹dem Rejonowym G.-P. w G. Stanowisko to S¹d Okrêgowy uzasadni³ w analogiczny sposób jak w postanowieniu z dnia 10 lipca 2009 r.
Podobne stanowisko o braku okolicznoci uzasadniaj¹cych przyjêcie, ¿e dosz³o do nieuzasadnionej zw³oki w rozpoznaniu sprawy wszczêtej przez J.J. S¹d Okrêgowy zaj¹³ w uzasadnieniu postanowienia z dnia 15 lipca 2009 r. o sygn. ( ), oddalaj¹c skargê J.J. na przewlek³oæ postêpowania w sprawie ( ) S¹du Rejonowego G.-P. w G.
S¹d Apelacyjny w G., postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r.
o sygn. (...), odrzuci³ skargê J.J. na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki w sprawie prowadzonej przez S¹d Okrêgowy w G.
pod sygn. ( ). Orzeczenie uzasadniono faktem niedopuszczalnoci skargi, jako wniesionej po zakoñczeniu postêpowania przed
S¹dem I instancji w postêpowaniu, którego ona dotyczy³a.
Z kolei postanowieniem z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie
( ) analogiczn¹ skargê J.J. w zwi¹zku z tocz¹cym siê przed S¹dem Okrêgowym w G. postêpowaniem o sygn. ( ) S¹d Apela-
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cyjny w G. oddali. W uzasadnieniu wskazano, ¿e czynnoci procesowe S¹d Okrêgowy podejmowa³ terminowo.
S¹d Okrêgowy wyjani³, ¿e powód jako podstawê swojego
roszczenia wskazywa³ przepisy art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez
nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) w zw.
z art. 417 k.c.
W myl art. 16 ustawy o skardze strona, która nie wnios³a
skargi na przewlek³oæ postêpowania zgodnie z art. 5 ust. 1,
mo¿e dochodziæ  na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
naprawienia szkody wynik³ej z przewlek³oci, po prawomocnym
zakoñczeniu postêpowania co do istoty sprawy.
Natomiast stosownie do treci art. 417 k.c. za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy
wykonywaniu w³adzy publicznej ponosi odpowiedzialnoæ Skarb
Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego lub inna osoba
prawna wykonuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa.
Wynika st¹d wniosek, i¿ weryfikacja i ocena czy w sprawie
dosz³o do przewlek³oci postêpowania jest mo¿liwa w postêpowaniu o zap³atê odszkodowania jedynie wtedy, gdy strona nie
z³o¿y³a skargi na przewlek³oæ postêpowania i dosz³o do zakoñczenia postêpowania co do istoty sprawy.
Tymczasem z zebranego materia³u dowodowego wynika, i¿
we wszystkich postêpowaniach wskazanych w pozwie przez
powoda, wniós³ on skargê na przewlek³oæ postêpowania, przy
czym co do piêciu z nich, tj. ( ) skargê prawomocnie oddalono,
jako niezasadn¹, natomiast w sprawach ( ) oraz ( ) skarga
o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania zosta³a odrzucona 
w pierwszym przypadku z powodu braków formalnych skargi,
w drugim za z powodu jej niedopuszczalnoci, jako spónionej.
Analiza toku postêpowania w sprawach ( ) i ( ), jakiej dokona³ S¹d Okrêgowy doprowadzi³a go do wniosku, ¿e nie dosz³o
w nich do przewlek³oci postêpowania.
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Wskaza³ równie¿ S¹d Okrêgowy, ¿e w pozosta³ych sprawach
bêd¹cych przedmiotem podstêpowania, w których wypowiada³y siê s¹dy uprawnione do orzekania w kwestii stwierdzenia przewlek³oci postêpowania, jest ich stanowiskiem zwi¹zany zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c.
Zgodnie z pogl¹dem S¹du Najwy¿szego, wyra¿onym w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 czerwca 2009 r., (II PK 302/08, Lex
nr 513001), okrelone w przepisie art. 365 k.p.c. zwi¹zanie stron,
s¹dów i innych podmiotów oraz osób treci¹ prawomocnego orzeczenia, wyra¿a nakaz przyjmowania przez nie, ¿e w objêtej nim
sytuacji stan prawny przedstawia³ siê tak, jak to wynika z sentencji wyroku (orzeczenia). Skutkiem zasady mocy wi¹¿¹cej prawomocnego wyroku jest to, ¿e przes¹dzenie we wczeniejszym
wyroku kwestii o charakterze prejudycjalnym oznacza, ¿e w procesie póniejszym ta kwestia nie mo¿e byæ ju¿ badana.
Podniós³ tak¿e, i¿ fakt odrzucenia z przyczyn formalnych skargi
powoda w sprawach ( ) oraz ( ) niweczy mo¿liwoæ przyjêcia, i¿ nie wniós³ on skargi na przewlek³oæ postêpowania w trybie ustawy o skardze, jako warunku zastosowania w niniejszej
sprawie regulacji art. 16 ustawy o skardze.
Zwa¿ywszy zatem na poczynione wczeniej uwagi, nie podlega³a badaniu kwestia, czy dosz³o do przewlek³oci postêpowania przed S¹dem Rejonowym G.-P. w G. w sprawach ( ), przed
S¹dem Rejonowym G.-P. w G. w sprawach ( ) oraz przed S¹dem Okrêgowym w G. w sprawach ( ), poniewa¿ kwestie te
zosta³y ju¿ przes¹dzone przez te S¹dy w sposób negatywny dla
powoda, tj. poprzez uznanie, i¿ do przewlek³oci tej nie dosz³o.
Tym samym nie mo¿na uznaæ, ¿e powód wykaza³ istnienie jednej z podstawowych przes³anek ¿¹dania odszkodowania za bezprawne postêpowanie pozwanego w rozumieniu regulacji art.
417 k.c., z którego mia³aby dla niego wynikn¹æ szkoda. W konsekwencji, brak jednej z trzech wymaganych przes³anek odszkodowawczych, poza pozosta³ymi, tj. szkod¹ oraz zwi¹zkiem przyczynowym miêdzy szkod¹, a zarzucanym postêpowaniem pozwanego, przes¹dzi³ o niezasadnoci zg³oszonego roszczenia.
W tej sytuacji nie zachodzi³a potrzeba ustalania, czy istniej¹ inne,
wy¿ej wymienione, przes³anki roszczenia odszkodowawczego.

14

w sprawach cywilnych
Na marginesie swoich rozwa¿añ wskaza³, ¿e nie dopatrzy³ siê
przewlek³oci postêpowania w sprawach eksponowanych przez
powoda, bowiem z akt tych spraw wynika, ¿e czynnoci procesowe by³y podejmowane w terminie, a przed³u¿enie postêpowañ powodowane by³o sk³adaniem przez J.J. za¿aleñ, które trzeba by³o rozpoznaæ.
Pojêcie przewlek³oci postêpowania nie jest bowiem zale¿ne
wprost od d³ugoci tocz¹cego siê procesu, a tym samym nie mo¿na
dokonywaæ ocen tylko przez pryzmat czasu, jaki up³yn¹³ od momentu zainicjowania postêpowania do momentu wydania prawomocnego rozstrzygniêcia. Przewlek³oæ jest bowiem pojêciem
wskazuj¹cym, i¿ jakie zdarzenia, czy plany s¹ nadmiernie rozci¹gniête w czasie, rozwleczone i przed³u¿aj¹ siê. Jest to oczywicie pojêcie wzglêdne, a zatem zawsze musi byæ odnoszone
do konkretnych realiów sprawy i przyjêtego trybu postêpowania. Jedynie nadmierne odstêpstwa od czasu koniecznego do
wykonania okrelonych czynnoci s¹dowych, prac i procedur
mog¹ byæ uznawane za tworz¹ce stan nieuzasadnionej zw³oki,
o jakim mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. Fakt korzystania przez skar¿¹cego z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ procesowych, jak np. sk³adania za¿aleñ, w sposób oczywisty i naturalny musia³ spowodowaæ wyd³u¿enie czasu trwania postêpowania, które ¿adn¹ miar¹ nie wynika z bezczynnoci S¹du, a jedynie jest oczywist¹ konsekwencj¹ wykorzystania przez stronê instrumentów prawnych.
W apelacji powód domaga³ siê zmiany wyroku i uwzglêdnienia powództwa zarzucaj¹c wyrokowi:
 niewa¿noæ postêpowania wynikaj¹ca z obarczenia go koniecznoci¹ prowadzenia samodzielnie postêpowania przy takim
przeciwniku procesowym,
 naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 98 k.p.c.
przez obci¹¿enie kosztami postêpowania w sytuacji, gdy by³
zwolniony od kosztów s¹dowych i nie uwzglêdnienie jego
sytuacji ¿yciowej,
 naruszenie art. 117 k.p.c. przez zaniechanie przyznania mu
pe³nomocnika z urzêdu,
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 naruszenie art. 217 k.p.c. polegaj¹ce na oddaleniu jego wniosków dowodowych,
 naruszenie art. 233 k.p.c. polegaj¹ce na dokonaniu swobodnej oceny dowodów i swobodnej oceny jego wniosków dowodowych,
 b³¹d w ustaleniach faktycznych, ¿e pomiêdzy postêpowaniami w sprawach wskazanych w pozwie, a jego stanem zdrowia i doznanym uszczerbkiem na zdrowiu nie zachodzi³ zwi¹zek przyczynowy.
Ponadto skar¿¹cy domaga³ siê przeprowadzenia wszystkich
dowodów, które wnioskowa³ przed S¹dem Okrêgowym.
W odpowiedzi na apelacjê pozwany Skarb Pañstwa reprezentowany przez Prokuratoriê Skarbu Pañstwa domaga³ siê jej oddalenia i zas¹dzenia zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego w postêpowaniu apelacyjnym.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja podlega³a oddaleniu.
S¹d Apelacyjny przyjmuje za swoje ustalenia S¹du Okrêgowego i podziela jego ocenê prawn¹ dotycz¹c¹ zasadnoci powództwa. Owa ocena i jej wnioski odpowiadaj¹ bowiem zasadom przyjêtym w art. 233 § 1 k.p.c.
Apelacja zarzuca S¹dowi Okrêgowemu miêdzy innymi naruszenie art. 217 k.p.c. przez oddalenie wniosków dowodowych,
które powód zg³osi³ w postêpowaniu pierwszoinstancyjnym.
Wypada zatem przypomnieæ, ¿e postanowieniem wydanym
na rozprawie w dniu 16 marca 2010 r. S¹d Okrêgowy oddali³
wnioski powoda o przes³uchanie wskazanych przez niego wiadków, którzy mieli potwierdziæ istnienie okolicznoci, które powód uwa¿a³ za istotne dla rozstrzygniêcia. Powód obecny na tej
rozprawie nie oponowa³ temu postanowieniu i nie z³o¿y³ do protoko³u zastrze¿enia w trybie art. 162 k.p.c. Utraci³ wiêc prawo
kwestionowania tego  jego zdaniem  uchybienia procesowego
s¹du w dalszym postêpowaniu  art. 162 k.p.c.  gdy¿ nie twierdzi³, ¿e nie uczyni³ tego bez swojej winy (por. uchwa³a SN z 27
padziernika 2005 r., III CZP 55/05, OSNC 2006/9/144).
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Celem bowiem regulacji zawartej w art. 162 k.p.c. jest m.in.
zapobieganie nielojalnoci procesowej przez zobligowanie stron
do zwracania na bie¿¹co uwagi s¹du na uchybienia procesowe
w celu ich niezw³ocznego wyeliminowania i niedopuszczenie do
celowego tolerowania przez strony takich uchybieñ z zamiarem
póniejszego wykorzystania ich w rodkach odwo³awczych.
Wspomniane zaniechanie powoda nie pozostaje bez wp³ywu
na ocenê dalszych jego czynnoci procesowych, w tym przede
wszystkim na ponowiony w apelacji wniosek o przeprowadzenie ...wszystkich wniosków dowodowych powoda celem umo¿liwienia mu wykazania zasadnoci roszczenia ....
Tego wniosku S¹d Apelacyjny nie móg³ uwzglêdniæ, pomijaj¹c jego merytoryczn¹ niezasadnoæ, z przyczyn natury procesowej dotycz¹cych owego zaniechania zg³oszenia zastrze¿enia do
protoko³u w trybie art. 162 k.p.c. Poniewa¿ powód zastrze¿enia
nie zg³osi³, ten wniosek jest nie tylko spóniony, bo móg³ byæ
i by³ skutecznie zg³oszony w postêpowaniu rozpoznawczym (art.
381 k.p.c.), a dowody, które powód zamierza prowadziæ nie maj¹
cechy nowoci, to jeszcze jego uwzglêdnienie (zak³adaj¹c procesow¹ koniecznoæ prowadzenia dowodów w kontekcie regulacji przyjêtej w art. 227 k.p.c.) prowadzi³oby do niedozwolonego
obejcia art. 162 k.p.c., który w takim wypadku by³by pozbawiony prawnej skutecznoci.
Chocia¿ apelacja zarzuca tak¿e naruszenie art. 233 k.p.c., to
jednak nie wyjania na czym ma ono polegaæ. Owa ogólnikowoæ zarzutu uniemo¿liwia zatem poznanie argumentacji skar¿¹cego dotycz¹cej naruszenia dyspozycji tego przepisu. Co wiêcej,
S¹d Apelacyjny, czemu da³ ju¿ wyraz, nie dostrzega w ocenie
dowodów, jakiej dokona³ S¹d Okrêgowy, jakichkolwiek nieprawid³owoci. S¹d Okrêgowy odniós³ siê bowiem do wyników
postêpowañ skargowych inicjowanych przez powoda wyjaniaj¹c znaczenie wydanych w nich orzeczeñ dla skutecznoci powództwa. Tê ocenê, maj¹c¹ oparcie w treci art. 16 ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, S¹d Apelacyjny podziela.
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Nie mo¿na bowiem, w przypadku negatywnego dla autora
skargi o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania wyniku postêpowania skargowego, ponownie w sprawie o odszkodowanie opartej na regulacji przyjêtej w art. 417 k.c. dowodziæ, ¿e
owa przewlek³oæ postêpowania mia³a miejsce, mimo odmiennej oceny dokonanej w postêpowaniu skargowym, z przyczyn
wy³o¿onych w uzasadnieniu S¹du Okrêgowego. Rozumowanie
przeciwne jest poza tym nie do przyjêcia tak¿e z uwagi na wzajemn¹ zale¿noæ w art. 15 i 16 omawianej ustawy.
Pierwszy z przepisów przes¹dza o prejudycjalnoci dla postêpowania odszkodowawczego rozstrzygniêcia stwierdzaj¹cego
istnienie przewlek³oci postêpowania i rozstrzyga, ¿e w takim
wypadku strona mo¿e domagaæ siê naprawienia szkody w odrêbnym postêpowaniu, ale nie tylko. Stwierdza przede wszystkim jednoznacznie, ¿e prawo domagania siê przyznania odszkodowania ma strona, której skargê uwzglêdniono. Drugi z przepisów natomiast takie uprawnienie przyznaje równie¿ stronie, która skargi nie wnios³a.
Oba przepisy przewiduj¹ zatem dwie normatywnie ró¿ne sytuacje, pierwsz¹, gdy strona skargê o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania z³o¿y³a i drug¹, gdy jej nie z³o¿y³a. W pierwszej sytuacji prawo domagania siê naprawienia szkody ustawa
przyznaje tylko w razie uwzglêdnienia skargi, w drugim natomiast dopuszcza je w ka¿dym wypadku, co jest uzasadnione brakiem wczeniejszej oceny kwestii istnienia przewlek³oci postêpowania. Konkluzja zatem jest taka, ¿e stronie, która wystêpowa³a ze skarg¹ o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania przys³uguje prawo domagania siê odszkodowania tylko wtedy, gdy
jej skargê uwzglêdniono. Takie rozwi¹zanie zapobiega koniecznoci dokonania ponownej oceny jednego z istotnych elementów podstawy powództwa odszkodowawczego (kwestia istnienia przewlek³oci postêpowania) i mog¹cej st¹d wynikn¹æ rozbie¿noci ocen postêpowania odszkodowawczego i skargowego
zakoñczonego niepomylnie dla autora skargi. Ma te¿ oparcie
w przywo³anej przez S¹d Okrêgowy regulacji art. 365 § 1 k.p.c.
Co siê za tyczy pozosta³ych spraw, w których powód nie
wystêpowa³ ze skarg¹ o stwierdzenie przewlek³oci postêpowa-
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nia, wskazanych w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, prawid³owo S¹d Okrêgowy oceni³, ¿e tej przewlek³oci nie ma. Co
wiêcej, powód nawet nie usi³owa³ wykazaæ, ¿e by³o inaczej, bo
ani w pozwie, ani na rozprawie w dniu 16 marca 2010 r. nie
poda³ okolicznoci, które pozwoli³yby oceniæ, czy ta przewlek³oci mia³a miejsce.
Z uwagi na poczynione wczeniej rozwa¿ania zarzut powoda
b³êdu w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na niezasadnym przyjêciu wp³ywu przewlek³oci postêpowania na jego stan zdrowia
i w konsekwencji poniesiony uszczerbek na zdrowiu, nie wymaga bli¿szego uzasadnienia. Dotyczy on bowiem istnienia zwi¹zku przyczynowego, który jako jedna z przes³anek odpowiedzialnoci odszkodowawczej jest ustalany dopiero wtedy, gdy przes¹dzi siê istnienie przyczyny, z której wyst¹pieniem strona wi¹¿e poniesion¹ szkodê. W tym wypadku, co wczeniej ju¿ wyjaniono, badanie istnienia zwi¹zku przyczynowego by³o zbêdne
z racji nieistnienia przyczyny, z któr¹ powód wi¹za³ istnienie
odpowiedzialnoci odszkodowawczej Skarbu Pañstwa.
Nie ma te¿ racji apeluj¹cy, gdy zarzuca S¹dowi Okrêgowemu
dopuszczenie do powstania niewa¿noci postêpowania. Tê niewa¿noæ wi¹¿e z brakiem ustanowienia pe³nomocnika procesowego do prowadzenia jego sprawy. Wprawdzie tego zarzutu nie
rozwija, ale mo¿na wnosiæ, ¿e skoro twierdzi, ¿e obarczono go
koniecznoci¹ prowadzenia samodzielnie postêpowania przy takim przeciwniku procesowym, ów zarzut wi¹¿e z pozbawieniem go mo¿liwoci obrony jego praw.
Ta podstawa niewa¿noci postêpowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.)
jest zwi¹zana z sytuacjami, gdy z powodu wadliwych czynnoci
procesowych s¹du lub strony przeciwnej nie mog³a ona braæ
i nie bra³a udzia³u nie tylko w toku ca³ego postêpowania, ale
tak¿e w jego istotnej czêci, przy czym chodzi o ca³kowite faktyczne pozbawienie mo¿noci obrony (por. postanowienie SN
z 28 listopada 2002 r., II CKN 399/01, Lex nr 19607). Przyjmuje
siê, ¿e analizuj¹c, czy dosz³o do pozbawienia strony mo¿noci
dzia³ania, trzeba w pierwszej kolejnoci rozwa¿yæ, czy nast¹pi³o
naruszenie przepisów procesowych, nastêpnie ustaliæ, czy uchybienie to wp³ynê³o na mo¿noæ strony dzia³ania w postêpowa-
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niu, w koñcu za oceniæ, czy pomimo zaistnienia tych okolicznoci strona mog³a broniæ swych praw w procesie. Dopiero w razie kumulatywnego spe³nienia wszystkich tych przes³anek mo¿na przyj¹æ, ¿e strona zosta³a pozbawiona mo¿noci dzia³ania.
Powód w tej sprawie aktywnie uczestniczy³ sk³adaj¹c nie tylko pisma procesowe ale tak¿e bêd¹c obecny na rozprawie w dniu
16 marca 2010 r. Dlatego nie mo¿na przyj¹æ, ¿e zosta³ pozbawiony mo¿liwoci obrony jego praw. Wprawdzie upatruje owej
niewa¿noci w niezasadnej odmowie ustanowienia dla niego pe³nomocnika procesowego, to nie wyjani³, dlaczego owa odmowa by³a nieuzasadniona. Miernik w postaci nierównego statusu
stron procesowych, jaki stosuje w apelacji, niczego nie wyjania,
tym bardziej, ¿e decyduj¹c siê na zainicjowanie procesu wiedzia³, jaki podmiot pozywa i kto bêdzie reprezentowa³ jego interesy. Co wiêcej, odmowa ustanowienia dla niego pe³nomocnika
procesowego by³a przedmiotem oceny instancji odwo³awczej i wypad³a dla powoda niepomylnie. Podkreliæ w jej uzupe³nieniu
trzeba, ¿e powód od kilku lat prowadzi dziesi¹tki postêpowañ
s¹dowych  co wiadomo S¹dowi Apelacyjnemu z urzêdu  i wykorzystuje wszystkie mo¿liwe rodki procesowe do obrony swoich praw. Dlatego ocena, ¿e zna zasady procesowe i umie prowadziæ postêpowanie by³a prawid³owa i w wietle regulacji przyjêtej w art. 117 § 4 k.p.c. usprawiedliwia³a oddalenie jego wniosku.
Tê uwagê S¹d Apelacyjny czyni dlatego, poniewa¿ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wyra¿ono pogl¹d, i¿ za pozbawienie
strony mo¿noci obrony swoich praw przyjmuje siê te¿ bezzasadne oddalenie wniosku o ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu (zob. postanowienie SN z 28 listopada 2002 r., II CKN 399/
01, Lex nr 19607). Podzielaj¹c ten pogl¹d mo¿na go odnosiæ
jednak tylko do takiej sytuacji, gdy takie orzeczenie zapad³o w sytuacji oczywistej i widocznej nieporadnoci strony spowodowanej jej stanem psychicznym, emocjonalnym czy fizycznym.
Nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê z apeluj¹cym, ¿e obci¹¿aj¹c
go kosztami postêpowania nale¿nymi stronie przeciwnej s¹d naruszy³ art. 98 k.p.c. Otó¿ nie ma racji skar¿¹cy, gdy twierdzi, ¿e
wp³yw na to rozstrzygniêcie powinien mieæ fakt zwolnienia go
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z kosztów s¹dowych. Jest tak poniewa¿ owo zwolnienie dotyczy
tylko kosztów nale¿nych Skarbowi Pañstwa zwi¹zanych z koniecznoci¹ przyst¹pienia przez s¹d do rozpoznania sprawy i tak¿e
kosztów ponoszonych w trakcie jej prowadzenia. Art. 2 ust. 1
ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych do kosztów
s¹dowych zalicza bowiem tylko op³aty i wydatki. Nie mieszcz¹
siê w nich koszty zwi¹zane z udzia³em strony przeciwnej w tocz¹cym siê postêpowaniu, a wiêc koszty, które ponios³a broni¹c
siê przed ¿¹daniami pozwu. Dlatego skoro powód zdecydowa³
siê na zainicjowanie postêpowania powinien by³ siê liczyæ z koniecznoci¹ pokrycia kosztów procesu poniesionych przez stronê przeciwn¹, je¿eli proces przegra.
Zasady odpowiedzialnoci za wynik procesu, która leg³a u podstaw roz³o¿enia ciê¿aru ponoszenia kosztów procesu przyjêtej
w art. 98 k.p.c. nie zmienia fakt odbywania przez powoda kary
pozbawienia wolnoci w warunkach zamkniêtego zak³adu karnego. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e w bli¿szej lub dalszej
perspektywie czasu uzyska rodki finansowe lub nabêdzie maj¹tek, które pozwol¹ stronie przeciwnej zaspokoiæ ustalone roszczenie o zwrot kosztów procesu.
S¹d Apelacyjny nie znalaz³ podstaw do stosowania regulacji
z art. 102 k.p.c., gdy¿ przypadek powoda nie jest szczególnie
uzasadniony, a wrêcz przeciwnie powód jest bardzo aktywnym
uczestnikiem licznych postêpowañ s¹dowych i ma wiadomoæ
konsekwencji, jakie powoduje dla niego przegranie sprawy. Winien wiêc starannie rozwa¿yæ, czy zg³aszane roszczenia maj¹
oparcie w przepisach prawa i powstrzymaæ siê od anga¿owania
strony przeciwnej w proces po³¹czony z wydatkami, jakie musi
ponieæ broni¹c siê przed jego ¿¹daniami.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny z mocy art. 385
k.p.c. apelacjê oddali³, a o kosztach postêpowania apelacyjnego
orzek³ na podstawie art. 98 k.p.c.
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3
WYROK
z dnia 8 lutego 2011 r.
I ACa 1319/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ (przewodnicz¹cy)
SSA Zbigniew Merchel
SSA Marek Machnij (sprawozdawca)

Teza
Nie stanowi zmiany powództwa zg³oszenie ¿¹dania zas¹dzenia odsetek z tytu³u opónienia, wyliczonych kwotowo, w miejsce dochodzonych w pozwie odsetek, okrelonych procentowo
od nale¿noci g³ównej, która zosta³a nastêpnie zaspokojona w toku
procesu.

Uzasadnienie
Powód A. S.A. w Z. wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego Szpitala Uniwersyteckiego ( ) w B. kwoty 692.823,75 z³ z odsetkami ustawowymi od kwot i dat wskazanych bli¿ej w pozwie z tytu³u niezap³aconych nale¿noci za dostawê sprzêtu medycznego
o ³¹cznej wartoci 645.747,69 z³ na podstawie umów nr ( )
z dnia 30 grudnia 2008 r., nr ( ) z dnia 2 czerwca 2009 r. i nr
( ) z dnia 25 listopada 2009 r. oraz odsetek ustawowych w kwocie 47.290,06 z³ za nieterminow¹ zap³atê innych nale¿noci,
wynikaj¹cych z umów kupna sprzeda¿y.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa w czêci dotycz¹cej
nale¿noci g³ównej w zakresie kwoty 37.227,24 z³ oraz o zas¹dzenie od poszczególnych nale¿noci, przys³uguj¹cych powodowi odsetek umownych w wysokoci 4,33% w skali roku
z uwzglêdnieniem dziewiêædziesiêciodniowych terminów p³atnoci. Ponadto zakwestionowa³ wysokoæ skapitalizowanych i doliczonych przez powoda do nale¿noci g³ównej odsetek w wysokoci 47.290,06 z³ oraz zanegowa³ zasadnoæ ¿¹dania nale¿noci z niektórych faktur, wskazanych przez powoda.
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W pimie procesowym z dnia 26 lipca 2010 r. powód cofn¹³
pozew w zakresie kwoty 101,76 z³ wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty, podtrzymuj¹c ¿¹danie w pozosta³ym zakresie.
Nastêpnie w pimie procesowym z dnia 30 sierpnia 2010 r. ograniczy³ powództwo do kwoty 492.685,40 z³ z odsetkami ustawowymi liczonymi od bli¿ej wskazanych kwot w zwi¹zku z zap³at¹
przez pozwanego kwoty 200.036,59 z³. Ponadto domaga³ siê
zas¹dzenia od pozwanego na swoj¹ rzecz kwoty 25.880,60 z³
z tytu³u odsetek ustawowych za zw³okê w p³atnoci faktur, objêtych pozwem, które zosta³y zap³acone w dniu 27 lipca 2010 r.,
wyliczonych od dnia wymagalnoci do dnia zap³aty zgodnie z za³¹czon¹ not¹ odsetkow¹. W zwi¹zku z kolejn¹ zap³at¹ przez pozwanego w dniu 31 sierpnia 2010 r. na poczet nale¿noci objêtych pozwem kwoty 200.372,77 z³ powód ograniczy³ powództwo do kwoty 292.312,63 z³ z odsetkami ustawowymi i kwoty
49.022,68 z³ z tytu³u odsetek ustawowych za zw³okê w p³atnoci faktur objêtych pozwem, zap³aconych w dniu 27 lipca 2010 r.
oraz w dniu 31 sierpnia 2010 r.
S¹d Okrêgowy w B. wyrokiem z dnia 14 wrzenia 2010 r.
zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda kwotê 292.312,63 z³
z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot i dat wskazanych
bli¿ej w sentencji wyroku, umorzy³ postêpowanie co do kwoty
101,76 z³, oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie i zas¹dzi³
od pozwanego na rzecz powoda kwotê 41.859 z³ tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
W pisemnym uzasadnieniu tego orzeczenia S¹d Okrêgowy
ustali³, ¿e powód w ramach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej systematycznie dokonywa³ sprzeda¿y leków i preparatów
farmaceutycznych na rzecz pozwanego na podstawie umów nr
( ) z dnia 30 grudnia 2008 r., nr ( ) z dnia 2 czerwca 2009 r.
i nr ( ) z dnia 25 listopada 2009 r., zawartych na czas okrelony
w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Umowy sprzeda¿y leków i rodków farmaceutycznych zosta³y stwierdzone dokumentami ksiêgowymi w postaci faktur sprzeda¿y VAT z odroczonym terminem p³atnoci. Pozwany potwierdza³ odbiór towaru i faktur VAT. Ponadto w zwi¹zku z nieterminow¹ zap³at¹ przez pozwanego innych nale¿noci, wynikaj¹cych
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z umów sprzeda¿y, powód obci¹¿y³ go kwot¹ 47.290,06 z³ z tytu³u odsetek ustawowych zgodnie z bli¿ej wymienionymi notami
odsetkowymi.
Pismem z dnia 27 maja 2010 r. powód wezwa³ pozwanego
do zap³aty kwoty 784.327,53 z³ z odsetkami ustawowymi w terminie do dnia 1 czerwca 2010 r. W dniu 27 lipca 2010 r. i w dniu
31 sierpnia 2010 r. pozwany dokona³ na jego rzecz zap³aty kwot
200.036,59 z³ i 200.372,77 z³ z tytu³u nale¿noci objêtych pozwem. Pozosta³e nale¿noci, dochodzone pozwem, nie zosta³y
zap³acone przez pozwanego.
S¹d Okrêgowy wyjani³, ¿e powy¿szy stan faktyczny ustali³
na podstawie zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego w postaci dokumentów, którym da³ wiarê, poniewa¿ ich autentycznoæ nie budzi³a w¹tpliwoci i nie by³y kwestionowane
przez ¿adn¹ ze stron.
Strony by³y zwi¹zane umowami sprzeda¿y leków i substancji
farmaceutycznych. Fakty zawarcia przedmiotowych umów, wydania towaru kupuj¹cemu, jego odbioru i braku zap³aty nale¿nej
ceny co do zasady by³y bezsporne. Pozwany kwestionowa³ przede
wszystkim wysokoæ skapitalizowanych i doliczonych przez powoda do nale¿noci g³ównej odsetek w wysokoci 42.290,06 z³,
wyliczonych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
o terminach zap³aty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139,
poz. 1323 ze zm.) oraz zasadnoæ dochodzenia przez powoda
zap³aty nale¿noci w wysokoci 101,76 z³, wynikaj¹cej z faktury
VAT korekty nr ( ) z dnia 29 stycznia 2009 r., 82,28 z³ z faktury
zmniejszaj¹cej nr ( ) oraz 131,72 z³.
S¹d stwierdzi³, ¿e powód wywi¹za³ siê ze swoich obowi¹zków, okrelonych w art. 535 k.c., natomiast pozwany uchybi³
tym obowi¹zkom, poniewa¿ nie zap³aci³ ceny za odebrane towary. W pismach procesowych z dnia 30 sierpnia 2010 r. i z dnia
9 wrzenia 2010 r. powód ograniczy³ powództwo (ostatecznie
do kwoty 292.312,63 z³ z odsetkami od tej kwoty, pocz¹wszy od
dnia wniesienia pozwu), ale w tej sytuacji nie by³o podstaw prawnych do czêciowego umorzenia postêpowania na mocy art. 355
k.p.c., gdy¿ pozew mo¿e byæ cofniêty bez zezwolenia pozwa-
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nego a¿ do rozpoczêcia rozprawy, a je¿eli z cofniêciem po³¹czone jest zrzeczenie siê roszczenia  a¿ do wydania wyroku
(art. 203 § 1 k.p.c.), jednak powód nie z³o¿y³ owiadczenia o zrzeczeniu siê roszczenia w powy¿szym zakresie.
Odnonie do wysokoci ¿¹danych przez powoda odsetek S¹d
wskaza³, i¿ umowy ³¹cz¹ce strony przewidywa³y, ¿e w przypadku opónienia w p³atnociach ze strony zamawiaj¹cego wykonawca naliczy odsetki za opónienie w wysokoci 4,33% w stosunku rocznym. Pozwany nie kwestionowa³ ani faktu pozostawania w zw³oce z zap³at¹ faktur, od których powód naliczy³ odsetki, ani dat dokonania faktycznej zap³aty, do up³ywu których
powód naliczy³ odsetki.
Jednak do zawartych przez strony umów sprzeda¿y zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap³aty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz.
1323 ze zm.). Zgodnie z art. 7 tej ustawy, je¿eli d³u¿nik, w terminie okrelonym w umowie albo wezwaniu nie dokona zap³aty
na rzecz wierzyciela, który spe³ni³ okrelone w umowie wiadczenie niepieniê¿ne, wierzycielowi przys³uguj¹, bez odrêbnego
wezwania, odsetki w wysokoci odsetek za zw³okê, okrelanej
na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, chyba ¿e strony uzgodni³y wy¿sze odsetki, za
okres od dnia wymagalnoci wiadczenia pieniê¿nego do dnia
zap³aty. Z przepisu art. 9 w/w ustawy wynika, i¿ czynnoæ prawna
wy³¹czaj¹ca lub ograniczaj¹ca w/w uprawnienie wierzyciela jest
niewa¿na. Odnosi siê to m. in. do postanowieñ ustalaj¹cych odsetki w wysokoci ni¿szej od wynikaj¹cej z przepisów ustawy.
Bior¹c ponadto pod uwagê art. 58 § 3 k.c., S¹d uzna³, ¿e
postanowienia umów ³¹cz¹cych strony przewiduj¹ce prawo wykonawcy do naliczania odsetek za opónienie w wysokoci
umownej s¹ niewa¿ne, wobec czego powód nie mia³ obowi¹zku
naliczania odsetek za opónienie w wysokoci 4,33% w stosunku rocznym, lecz nale¿a³y siê mu odsetki w wysokoci obliczonej zgodnie z powo³anymi wy¿ej przepisami ustawy o terminach
zap³aty w transakcjach handlowych. W konsekwencji S¹d uwzglêdni³ ¿¹danie zas¹dzenia odsetek w wysokoci dochodzonej przez
powoda.
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S¹d oddali³ powództwo w zakresie zas¹dzenia od pozwanego
kwoty 49.022,68 z³ z tytu³u odsetek ustawowych za zw³okê w p³atnoci faktur objêtych pozwem, które zosta³y zap³acone w dniu
27 lipca 2010 r. i w dniu 31 sierpnia 2010 r., wyliczonych od
dnia wymagalnoci do dnia zap³aty, uznaj¹c, ¿e na podstawie art.
4794 § 2 k.p.c. nie jest dopuszczalne w toku postêpowania wystêpowanie z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Na mocy tego przepisu co do zasady nie ma mo¿liwoci
dokonywania jakichkolwiek przekszta³ceñ przedmiotowych. Odnosi siê to zarówno do przekszta³ceñ o charakterze ilociowym
(rozszerzenie powództwa, zg³oszenie kolejnych roszczeñ obok
dotychczasowych), jak i o charakterze jakociowym.
Z tego punktu widzenia S¹d stwierdzi³, i¿ roszczenie o skapitalizowane odsetki uzyskuje samodzielny byt prawny i wierzyciel mo¿e ich dochodziæ niezale¿nie od roszczenia g³ównego
w odrêbnym postêpowaniu. Ponadto w niniejszej sprawie zmiana roszczenia o odsetki obliczone procentowo na odsetki obliczone kwotowo zosta³a dokonana po dorêczeniu pe³nomocnikowi pozwanego zawiadomienia o terminie rozprawy na kilka dni
przed rozpraw¹ i nie by³o ¿adnego dowodu potwierdzaj¹cego,
¿e zapozna³ siê on z ¿¹daniem zas¹dzenia kwoty 49.022,68 z³,
która nie by³a objêta ¿¹daniem pozwu i co do której nie nast¹pi³o
zawiniêcie sporu.
O kosztach procesu orzeczono w myl art. 98 k.p.c. w zwi¹zku z art. 99 k.p.c.
Powy¿szy wyrok zosta³ zaskar¿ony apelacj¹ przez powoda
w czêci oddalaj¹cej powództwo o zap³atê kwoty 49.022,68 z³
z tytu³u odsetek za opónienie w zap³acie tej czêci nale¿noci
g³ównej, która zosta³a zap³acona przez pozwanego w toku niniejszego procesu. Powód zarzuci³ S¹dowi Okrêgowemu naruszenie art. 4794 § 2 k.p.c. przez uznanie, ¿e roszczenie o zap³atê
w/w odsetek stanowi³o ¿¹danie dochodzone zamiast lub obok
dotychczasowego roszczenia. W konsekwencji domaga³ siê zmiany
wyroku w zaskar¿onej czêci przez zas¹dzenie od pozwanego
na jego rzecz kwoty 49.022,68 z³ oraz kosztów postêpowania
apelacyjnego wed³ug norm przepisanych.
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Pozwany nie ustosunkowa³ siê do apelacji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest uzasadniona.
Okolicznoci, przyjête przez S¹d pierwszej instancji za podstawê faktyczn¹ zaskar¿onego rozstrzygniêcia, nie s¹ w apelacji
kwestionowane. Ponadto nie budz¹ istotnych w¹tpliwoci z urzêdu,
poniewa¿ w zasadzie w ogóle nie by³o co do nich sporu miêdzy
stronami w toku dotychczasowego postêpowania. Podkreliæ
mo¿na, ¿e  poza nielicznymi wyj¹tkami, które nie maj¹ ju¿ znaczenia na obecnym etapie postêpowania  nie by³o miêdzy nimi
rozbie¿noci co do istnienia i wysokoci poszczególnych nale¿noci, sk³adaj¹cych siê na przedmiot sporu oraz dat ich wymagalnoci, a tak¿e braku zap³aty za te nale¿noci w chwili wytoczenia powództwa.
Ponadto nie ma w¹tpliwoci, i¿ pozwany w toku procesu
dwukrotnie dokona³ czêciowego zaspokojenia dochodzonych nale¿noci, a mianowicie najpierw w dniu 27 lipca 2010 r. zap³aci³
powodowi kwotê 200.036,59 z³ a nastêpnie w dniu 31 sierpnia
2010 r.  kwotê 200.372,77 z³.
Podstawowe rozbie¿noci miêdzy stronami dotyczy³y zasadnoci niektórych (zreszt¹ nielicznych i niewielkich) nale¿noci
oraz wysokoci odsetek z tytu³u opónienia i terminów wymagalnoci, jednak te ostatnie okolicznoci zosta³y ju¿ wyjanione
i rozstrzygniête przez S¹d pierwszej instancji  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap³aty
w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.) 
na niekorzyæ pozwanego, który nie wniós³ apelacji. W zwi¹zku
z tym mo¿na uznaæ, ¿e zgodzi³ siê ze stanowiskiem S¹du Okrêgowego i nie ma potrzeby ponownego rozwa¿ania tych okolicznoci. Jest to o tyle istotne, i¿ aktualnie przedmiotem oceny S¹du
Apelacyjnego tak¿e s¹ kwestie, zwi¹zane z prawid³owoci¹ ¿¹dania odsetek przez powoda od dochodzonych w tej sprawie nale¿noci. W konsekwencji mo¿na stwierdziæ, ¿e ustalenia faktyczne, dokonane przez S¹d pierwszej instancji, mog¹ zostaæ zaakceptowane przez S¹d Apelacyjny i przyjête za swoje w³asne
bez potrzeby ich poprawiania lub uzupe³niania.
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Dotyczy to równie¿ wysokoci odsetek dochodzonych przez
powoda od tych nale¿noci, które zosta³y zaspokojone w toku
niniejszego procesu (w dniach 27 lipca 2010 r. i 31 sierpnia
2010 r.), poniewa¿ pozwany w ogóle nie odniós³ siê do twierdzeñ powoda w zakresie wysokoci odsetek nale¿nych z tytu³u
opónienia w zap³acie tych nale¿noci, które zosta³y przedstawione w w/w notach ksiêgowych z dnia 30 sierpnia 2010 r.
i z dnia 3 wrzenia 2010 r., wobec czego mo¿na przyj¹æ, ¿e przyznawa³ ich prawid³owoæ i zasadnoæ. Dodaæ mo¿na w kontekcie wywodów S¹du pierwszej instancji o ewentualnym braku
po stronie pozwanego wystarczaj¹cego czasu na ustosunkowanie siê do tych okolicznoci przed wydaniem zaskar¿onego wyroku, i¿ nie skorzysta³ on tak¿e z mo¿liwoci ich zakwestionowania choæby w odpowiedzi na apelacjê, poniewa¿ w ogóle nie
odniós³ siê do niej.
W tej sytuacji stwierdziæ nale¿y, ¿e istota sporu na obecnym
etapie postêpowania sprowadza siê wy³¹cznie do rozstrzygniêcia zasadnoci postawionego w apelacji zarzutu naruszenia art.
4794 § 2 k.p.c. W tym zakresie, w ocenie orzekaj¹cego sk³adu
S¹du Apelacyjnego, generalnie zgodziæ siê mo¿na ze skar¿¹cym,
i¿ S¹d pierwszej instancji b³êdnie uzna³, ¿e powód w swoich
pismach procesowych z dnia 30 sierpnia 2010 r. i z dnia 9 wrzenia 2010 r. dokona³ przekszta³cenia przedmiotowego swojego
¿¹dania, polegaj¹cego na zg³oszeniu nowego ¿¹dania zamiast
¿¹dania dotychczasowego, poniewa¿ w miejsce odsetek ¿¹danych pocz¹tkowo procentowo domaga³ siê odsetek, wyliczonych
kwotowo w w/w notach ksiêgowych.
Przede wszystkim zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w powy¿szych pismach powód niew¹tpliwie dokona³ przedmiotowej zmiany powództwa, a mianowicie ograniczy³ je  co wyranie wynika z tych
pism  o kwoty wp³acone ka¿dorazowo przez pozwanego. Bior¹c ponadto pod uwagê treæ tych pism, nie powinno równie¿
budziæ w¹tpliwoci, i¿ to ograniczenie odnosi³o siê tylko do zaspokojonej czêci nale¿noci g³ównej, natomiast w pozosta³ym
zakresie powód nadal domaga³ siê zap³aty niezaspokojonej czêci nale¿noci g³ównej z odsetkami ustawowymi od kwot i dat
wskazanych bli¿ej w pozwie. Jednoczenie powód nie rezygno-
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wa³ z ¿¹dania odsetek ustawowych, których domaga³ siê w pozwie, od tej czêci nale¿noci g³ównej, która zosta³a zaspokojona
po wytoczeniu powództwa, z tym ¿e na tym etapie obliczy³ ich
dok³adn¹ wysokoæ, któr¹ okreli³ w w/w notach ksiêgowych.
W wietle takich okolicznoci S¹d pierwszej instancji b³êdnie
uzna³, ¿e powód dokona³ niedopuszczalnej zmiany powództwa.
Z art. 4794 § 2 k.p.c. nie wynika ogólny zakaz modyfikacji ¿¹dania w postêpowaniu odrêbnym, tocz¹cym siê przed s¹dem gospodarczym, gdy¿ ten przepis zabrania jedynie wystêpowania
z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. W pozosta³ym zakresie zastosowanie ma ogólny przepis art. 193 § 1
k.p.c., po myli którego zmiana powództwa jest dopuszczalna,
je¿eli nie wp³ywa na w³aciwoæ s¹du. Z tego punktu widzenia
mo¿liwe wiêc by³o ograniczenie powództwa przez powoda
w zwi¹zku z czêciowym zaspokojeniem dochodzonego ¿¹dania.
Usz³o jednak uwagi S¹du pierwszej instancji, i¿ by³a to jedyna
zmiana ¿¹dania, dokonana przez powoda. Jako zmiana powództwa nie mog³o bowiem zostaæ zakwalifikowane dochodzenie
odsetek z tytu³u opónienia w skapitalizowanej wysokoci zamiast dotychczas zg³oszonych odsetek procentowych. Przede
wszystkim zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w obu wypadkach chodzi o te
same odsetki, tj. o odsetki z tytu³u opónienia w zap³acie nale¿noci, które by³y ju¿ wskazane w treci pozwu. W tym zakresie
nie ma istotnego znaczenia inny sposób ich ¿¹dania, a mianowicie ich wyliczenie w konkretnej kwocie. Wzi¹æ trzeba pod uwagê, ¿e takie wyliczenie sta³o siê mo¿liwe i celowe g³ównie dlatego, ¿e po zap³acie przez pozwanego okrelonej czêci nale¿noci g³ównej, powsta³a mo¿liwoæ przeprowadzenia odpowiedniego dzia³ania matematycznego, gdy¿ znana sta³a siê nie tylko
wysokoæ zaleg³ego wiadczenia i wysokoæ odsetek (stopa procentowa), ale tak¿e wielkoæ okresu opónienia. Wyliczenie wysokoci tych odsetek w niczym nie zmieni³o jednak tego, ¿e nadal chodzi o te same odsetki z tytu³u opónienia, które by³y ju¿
dochodzone w pozwie. Nie mo¿na by³o zatem uznaæ, ¿e nast¹pi³o zg³oszenie jakiegokolwiek nowego ¿¹dania lub zg³oszenie innego ¿¹dania w miejsce dotychczasowego.
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Dodaæ mo¿na, i¿ stanowisko S¹du pierwszej instancji by³o niekonsekwentne, poniewa¿, uznaj¹c powy¿sz¹ zmianê sposobu
¿¹dania zas¹dzenia przedmiotowych odsetek za niedopuszczaln¹
zmianê powództwa, powinien zastosowaæ przepis art. 193 § 2
k.p.c., zgodnie z którym je¿eli zmiana powództwa nie jest dopuszczalna, a powód zmienia powództwo w ten sposób, ¿e wystêpuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, s¹d rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawê oddzieln¹, je¿eli jest dla niej
rzeczowo i miejscowo w³aciwy, w przeciwnym za razie przekazuje sprawê s¹dowi w³aciwemu. Oznacza to, ¿e powinien
ewentualnie takie niedopuszczalne w niniejszej sprawie zmodyfikowane ¿¹danie wy³¹czyæ do odrêbnego postêpowania. Zakaz,
wynikaj¹cy z art. 4794 § 2 k.p.c., nie mo¿e byæ interpretowany
jako ca³kowit¹ niedopuszczalnoæ zg³oszenia zmiany powództwa
w sprawie gospodarczej, lecz ma na celu ograniczenie takiej mo¿liwoci w ramach rozpoznawanej sprawy.
W ¿adnym wypadku niedopuszczalnoæ zmiany powództwa
nie mog³a skutkowaæ oddaleniem ¿¹dania w tej czêci. Wzi¹æ
trzeba bowiem pod uwagê wynikaj¹ce z tego skutki, zw³aszcza
powagê rzeczy os¹dzonej, wobec czego powód zosta³by pozbawiony mo¿liwoci zg³oszenia takiego ¿¹dania w odrêbnym procesie, na który b³êdnie wskazywa³ S¹d Okrêgowy w pisemnym
uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku. Zreszt¹, S¹d pierwszej instancji oddali³ ¿¹danie, co do którego jednoczenie wskaza³, ¿e
jeszcze nie nast¹pi³o zawiniêcie sporu.
Zauwa¿yæ te¿ mo¿na, ¿e gdyby to ¿¹danie rzeczywicie stanowi³o nowe roszczenie w postaci skapitalizowanych odsetek,
to przed jego rozpoznaniem (oddaleniem, jak b³êdnie post¹pi³
S¹d pierwszej instancji) przede wszystkim nale¿a³oby usun¹æ jego
braki w postaci nieuiszczenia nale¿nej op³aty s¹dowej. Tymczasem w tej sprawie przedmiotowe odsetki by³y objête treci¹ przepisu art. 20 k.p.c., zgodnie z którym do wartoci przedmiotu
sporu nie wlicza siê odsetek, po¿ytków i kosztów, ¿¹danych obok
roszczenia g³ównego.
Nie neguj¹c pogl¹du, wed³ug którego w niektórych wypadkach skapitalizowane odsetki z tytu³u opónienia mog¹ stanowiæ
samodzielny przedmiot ¿¹dania, stwierdziæ nale¿y, ¿e w niniej-
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szej sprawie taka sytuacja nie mia³a miejsca, poniewa¿ konkretne odsetki, o które chodzi w apelacji, by³y dochodzone pozwem
obok nale¿noci g³ównej i obecnie nadal s¹ dochodzone, ale tylko do okrelonej daty, w jakiej czêæ nale¿noci g³ównej zosta³a
zaspokojona, wobec czego zosta³y ju¿ dok³adnie wyliczone, co
nie jest to¿same ze zg³oszeniem nowego ¿¹dania zas¹dzenia skapitalizowanych odsetek jako samodzielnego  i odmiennego od
dochodzonych wczeniej roszczeñ  przedmiotu procesu. Powód zasadnie stwierdzi³ wiêc w uzasadnieniu apelacji, ¿e w ogóle
nie zg³osi³ nowego ¿¹dania, które nie by³o objête pierwotnym
¿¹daniem pozwu.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 386
§ 1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok, a na mocy 108 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 109 k.p.c., art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c. obci¹¿y³ pozwanego kosztami postêpowania apelacyjnego jako stronê
przegrywaj¹c¹ sprawê w tej instancji.
Ponadto na podstawie art. 350 § 1 i 3 k.p.c. S¹d Apelacyjny
dokona³ sprostowania nazwy pozwanego w zaskar¿onym wyroku, poniewa¿ ze z³o¿onego do akt sprawy odpisu z Krajowego
Rejestru S¹dowego z dnia 1 lipca 2010 r. wynika, ¿e brzmi ona
prawid³owo Szpital Uniwersytecki ( ) w B.

4
WYROK
z dnia 3 marca 2011 r.
I ACa 1292/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Irma Kul (przewodnicz¹cy)
SSA Bogus³awa Sieruga
SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska
(sprawozdawca)

Teza
Syndyk masy upad³ociowej nie jest organem pañstwa, za którego dzia³ania lub zaniechania odpowiedzialnoæ ponosi Skarb
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Pañstwa. Syndyk dokonuje czynnoci w imieniu w³asnym (syndyka) lecz na rachunek upad³ego i to syndyk odpowiada za szkodê
wyrz¹dzon¹ z winy w³asnej (art. 415 k.c.) na skutek nienale¿ytego wykonania swoich obowi¹zków.

Uzasadnienie
Powód  F. Zak³ad Produkcji Mebli Sp. z o.o. w W.D. wnosi³
o zas¹dzenie od pozwanego Skarbu Pañstwa kwoty 91.592,77 z³
z ustawowymi odsetkami od kwoty 85.670,41 z³ od dnia 30 marca 2006 r. do dnia zap³aty wskazuj¹c, ¿e wp³aci³ na konto Syndyka Masy Upad³oci S. Fabryki Mebli A. Sp. z o.o. nienale¿n¹
kwotê 91.592,77 z³, której syndyk nie zwróci³, a postêpowanie
egzekucyjne wyroku z 19 grudnia 2007 r. zas¹dzaj¹cego tê kwotê od syndyka okaza³o siê skuteczne jedynie do kwoty
11.864,41 z³.
Wedle powoda syndyk jest urzêdnikiem pañstwowym, za którego zobowi¹zania odpowiada Skarb Pañstwa, a w toku postêpowania upad³ociowego dosz³o do naruszenia fundamentalnych
praw i zasad Konstytucji RP, zw³aszcza zasady niedyskryminacji
i równoci wobec prawa.
Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa wnosi³a o oddalenie
powództwa podnosz¹c zarzut braku legitymacji biernej po stronie Skarbu Pañstwa, jako ¿e syndyk nie jest urzêdnikiem pañstwowym, za którego zobowi¹zania odpowiada³by Skarb Pañstwa, a nadto ¿e nie wykazano podstaw odpowiedzialnoci pozwanego jako bezpodstawnie wzbogaconego.
Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2010 r. S¹d Okrêgowy w G.
oddali³ powództwo i odst¹pi³ od obci¹¿ania powoda kosztami
procesu.
S¹d ustali³, ¿e wyrokiem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 19
grudnia 2007 r. w sprawie oznaczonej sygnatur¹ akt ( ) od pozwanego Syndyka Masy Upad³oci S. Fabryki Mebli Sp. z o.o.
w upad³oci z siedzib¹ w S. na rzecz F. Zak³ad Produkcji Mebli
Sp. z o.o. w W.D. zas¹dzona zosta³a kwota 91.592,72 z³ z ¿¹dania 407.759,10 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 marca 2006 r. oraz kwota 805,36 z³ tytu³em zwrotu kosztów proce-
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su, w pozosta³ym zakresie oddalono powództwo i uwzglêdniono zarzut potr¹cenia co do kwoty 9.000 z³.
Wyrokiem S¹du Rejonowego G.-P. w G. z dnia 4 marca 2008 r.
oznaczonego sygnatur¹ akt ( ) oddalono powództwo Syndyka
Masy Upad³oci S. Fabryki Mebli A. Sp. z o.o. w S. przeciwko
F. Zak³adowi Produkcji Mebli Sp. z o.o. w W.D. oraz zas¹dzi³
od powoda na rzecz pozwanego kwotê 2.417 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego. Nastêpnie wyrokiem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 27 czerwca 2008 r. oznaczonego sygnatur¹
akt ( ) oddalono apelacjê powoda.
Powód F. Zak³ad Produkcji Mebli Sp. z o.o. z siedzib¹ w W.D.
wzywa³ Syndyka Masy Upad³oci do dobrowolnego zaspokojenia zas¹dzonych wyrokami nale¿noci, lecz bezskutecznie.
Na podstawie powy¿ej wskazanych orzeczeñ wszczête zosta³y postêpowania egzekucyjne przed Komornikiem S¹dowym przy
S¹dzie Rejonowym w G. J.B. oznaczone sygnatur¹ akt KM ( )
oraz przed Komornikiem S¹dowym przy S¹dzie Rejonowym w S.G.
J.B. oznaczone sygnatur¹ akt KM ( ). W toku egzekucji wyegzekwowana zosta³a tylko czêæ nale¿noci zas¹dzonej na rzecz
powoda od Syndyka Masy Upad³oci.
W przewa¿aj¹cym zakresie S¹d ustali³ stan faktyczny w sprawie w oparciu o z³o¿one przez stronê powodow¹ dokumenty,
przedstawione i za³¹czone w poczet materia³u dowodowego akta
postêpowania upad³ociowego oraz postêpowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w S.G. J.B. ( ) oraz w oparciu o zeznania strony powodowej. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo i zwa¿y³, ¿e zgodnie
z art. 156 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upad³ociowe
i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. Nr 75, poz. 1361 ze zm, dalej u.p.u.n.)
syndyka powo³uje siê w razie og³oszenia upad³oci obejmuj¹cej
likwidacjê maj¹tku. Postêpowaniem kieruje sêdzia-komisarz, który sprawuje nadzór nad czynnociami syndyka (art. 152 u.p.u.n.),
jednak¿e nie ponosi on odpowiedzialnoci za dzia³ania syndyka.
W judykaturze uznaje siê, ¿e w relacji pomiêdzy syndykiem a sêdzi¹-komisarzem (czy te¿ s¹dem) nie zachodzi stosunek prawny
zbli¿ony do stosunku pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹, ani
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co do warunków wykonywania przez syndyka czynnoci w ramach postêpowania upad³ociowego, ani co do wynagrodzenia,
czy te¿ co do odpowiedzialnoci sêdziego-komisarza (s¹du) za
wykonanie czynnoci przez syndyka (wyrok NSA z 17 padziernika 2006 r., II FSK 86/06). Stanowisko to zosta³o potwierdzone
oraz rozwiniête w wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 5 kwietnia 2007 r. gdzie wskazano, i¿ stosunek ³¹cz¹cy
syndyka z s¹dem, czy te¿ sêdzi¹ komisarzem nie ma charakteru
zbli¿onego do stosunku pracy pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹ (...). Kierowanie tokiem postêpowania upad³ociowego
przez sêdziego komisarza i nadzór nad czynnociami syndyka
wynikaj¹cy z art. 152 u.p.u.n. nie oznacza, ¿e warunki wykonywania czynnoci przez syndyka s¹ zbli¿one do warunków, w jakich wiadcz¹ pracê pracownicy w ramach stosunku pracy. Syndyk w postêpowaniu upad³ociowym wykonuje czynnoci na
rachunek upad³ego, lecz w imieniu w³asnym (art. 160 ust. 1 u.p.u.n.).
Syndyk nie odpowiada za zobowi¹zania zaci¹gniête w sprawach
dotycz¹cych masy upad³oci (art. 160 ust. 2 u.p.u.n) a ryzyko
gospodarcze ponosi masa upad³oci. Odpowiedzialnoci za te
czynnoci nie ponosi równie¿ s¹d (Skarb Pañstwa). S¹d te¿ nie
odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ na skutek nienale¿ytego wykonania obowi¹zków przez syndyka. Na podstawie art. 160 ust.
3 u.p.u.n. za w/w szkodê odpowiada bezporednio syndyk. Wynagrodzenie syndyka, jak i zwrot wydatków ustalane jest wprawdzie przez s¹d (art. 162-167 u.p.u.n.), jednak¿e jego ród³em nie
s¹ rodki bud¿etu pañstwa, lecz fundusze masy upad³oci. Te unormowania jednoznacznie wskazuj¹, i¿ stosunek prawny ³¹cz¹cy
syndyka z s¹dem nie ma charakteru zbli¿onego do stosunku pracy (wyrok NSA z 5 kwietnia 2007 r., I FSK 609/06). Tym samym
wobec braku istnienia pomiêdzy sêdzi¹-komisarzem, a syndykiem relacji podporz¹dkowania, nie mo¿na wyprowadzaæ wniosków o odpowiedzialnoci sêdziego-komisarza za podejmowane
przez syndyka czynnoci.
S¹d uzna³, ¿e odpowiedzialnoæ za szkodê spowodowan¹ nienale¿ytym wykonaniem obowi¹zków syndyka ponosi syndyk,
a przepisy prawa upad³ociowego nie stwarzaj¹ podstaw do dochodzenia tej odpowiedzialnoci od Skarbu Pañstwa i b³êdny jest
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pogl¹d uzasadniaj¹cy tak¹ odpowiedzialnoæ na podstawie art.
417 k.c. Wynika to w szczególnoci z faktu, ¿e nie mo¿na syndyka uznaæ za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu tych¿e
przepisów (wyrok WSA z 16 padziernika 2008 r., III SA/GI 810/
08). Brak te¿ w systemie prawa polskiego normy prawnej stanowi¹cej, i¿ syndyk masy upad³oci jest urzêdnikiem pañstwowym,
za którego zobowi¹zania odpowiada Skarb Pañstwa. Jednoczenie przepisy u.p.u.n. jasno i wyranie wskazuj¹, i¿ to syndyk
ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ na skutek nienale¿ytego wykonania obowi¹zków (art. 160 ust. 3 u.p.u.n.).
Dodatkowo wyjani³ S¹d, ¿e powód obarczaj¹c odpowiedzialnoci¹ za powsta³¹ szkodê równie¿ sêdziego-komisarza, nie wskaza³ jakichkolwiek okolicznoci faktycznych  konkretnych dzia³añ b¹d zaniechañ ze strony sêdziego-komisarza lub s¹du, które
mia³yby spowodowaæ powstanie szkody, a to w³anie na stronie
powodowej spoczywa³ ciê¿ar udowodnienia takich okolicznoci
(art. 6 k.c.).
O kosztach postêpowania S¹d orzek³ maj¹c na uwadze art. 98
k.p.c. w zwi¹zku z art. 102 k.p.c. Zgodnie z zasad¹ odpowiedzialnoci za wynik sprawy strona przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi na jego ¿¹danie koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Jednak¿e w wypadkach szczególnie uzasadnionych s¹d mo¿e zas¹dziæ od strony przegrywaj¹cej tylko czêæ kosztów albo nie obci¹¿aæ jej w ogóle kosztami. W niniejszej sprawie w ocenie S¹du
zachodz¹ okolicznoci uzasadniaj¹ce odst¹pienie od obci¹¿ania
strony powodowej obowi¹zkiem uiszczenia kosztów procesu,
w szczególnoci z uwagi na trudn¹ sytuacjê finansow¹ powoda.
Apelacjê od tego wyroku wniós³ powód zaskar¿aj¹c punkt
I orzeczenia i zarzucaj¹c:
 naruszenie prawa materialnego, w szczególnoci art. 417 k.c.
poprzez b³êdn¹ jego interpretacjê i niezastosowanie wobec
uznania, ¿e Skarb Pañstwa nie ponosi odpowiedzialnoci za
czynnoci syndyka masy upad³oci i ewentualn¹ szkodê przez
niego wyrz¹dzon¹,
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 naruszenie art. 6 k.c. przez przyjêcie, ¿e powód nie udowodni³ dzia³añ b¹d zaniechañ ze strony sêdziego komisarza lub
s¹du,
 naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez nierozwa¿enie wszystkich
istotnych dla rozstrzygniêcia aspektów sprawy a zw³aszcza
odpowiedzialnoci sêdziego komisarza i s¹du nadzoruj¹cego
postêpowanie upad³ociowe S. Fabryki Mebli A. Sp. z o.o.
w upad³oci.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty powód wnosi³ o zmianê wyroku i zas¹dzenie dochodzonej pozwem kwoty ewentualnie
o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do
ponownego rozpoznania. W odpowiedzi na apelacjê pozwany
wnosi³ o jej oddalenie.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu.
Na wstêpie nale¿y podnieæ, ¿e pozew okrelaæ musi sprecyzowane ¿¹dania oraz przytaczaæ okolicznoci faktyczne bêd¹ce
podstaw¹ dla dochodzonych roszczeñ oraz wskazywaæ na dowody maj¹ce owe okolicznoci uzasadniaæ (art. 126 k.p.c.) za S¹d
nie mo¿e wyrokowaæ co do przedmiotu (sporu), który nie by³
objêty ¿¹daniem (art. 321 k.p.c.).
Wnosz¹c powództwo w niniejszej sprawie powód w pozwie,
uzasadnia³ podstawy swoich roszczeñ okolicznociami maj¹cymi
wiadczyæ o nieprawid³owym dzia³aniu syndyka masy upad³oci
S. Fabryki Mebli A. Sp. z o.o. w S., który nie zwróci³ powodowi nienale¿nie wp³aconej mu kwoty, a to zmusi³o powoda do
wytoczenia o kwotê tê powództwa, które zosta³o uwzglêdnione
lecz pomimo wyroku powód nie otrzyma³ zaspokojenia. W ocenie powoda Skarb Pañstwa ponosi za te dzia³ania syndyka jako
urzêdnika pañstwowego odpowiedzialnoæ.
Po z³o¿onej odpowiedzi na pozew, w której zakwestionowany zosta³ pogl¹d co do odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za
dzia³ania syndyka, powód na rozprawie zezna³, i¿ syndyk jest
organem pañstwa a s¹d czy sêdzia-komisarz niew³aciwie nadzorowa³ czynnoci syndyka i pañstwo polskie ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za ich dzia³ania.
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Wskazaæ nale¿y, ¿e powód upatrywa³ ród³a szkody w nieprawid³owych dzia³aniach syndyka, który jednak nie ma statusu
urzêdnika pañstwowego czy organu pañstwowego, za którego
dzia³ania odpowiedzialnoæ na zasadzie art. 417 k.c. ponosi Skarb
Pañstwa.
Przeciwne zapatrywania powoda nie znajduj¹ podstaw w przepisach prawa materialnego, a zw³aszcza w wietle ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. prawo upad³ociowe i naprawcze, bowiem analiza art. 152, 156, 160 w/w ustawy w sposób jednoznaczny przes¹dza, i¿ syndyk dokonuje czynnoci w imieniu w³asnym (syndyka) lecz na rachunek upad³ego i odpowiada on za szkodê
wyrz¹dzon¹ na skutek nienale¿ytego wykonywania swoich obowi¹zków (z winy w³asnej  art. 415 k.c.).
W tej sytuacji nale¿y podzieliæ w ca³oci ustalenia faktyczne,
ocenê prawn¹ i rozwa¿ania s¹du, który przywo³uj¹c tak¿e orzecznictwo s¹dowe trafnie uzna³, ¿e syndyk nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 417 k.c., za którego dzia³ania Skarb Pañstwa ponosi³by odpowiedzialnoæ.
Wobec braku legitymacji procesowej biernej po stronie pozwanego Skarbu Pañstwa, brak by³o w wietle art. 232 k.p.c.
podstaw do prowadzenia w tej sprawie obszernego postêpowania dowodowego (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.), co do okolicznoci
faktycznych, gdy podane fakty nie uzasadniaj¹ odpowiedzialnoci pozwanego.
Nietrafny jest zatem zarzut naruszenia art. 417 k.c., art. 6 k.c.
czy te¿ art. 328 § 2 k.p.c., w zw. z art. 233 k.p.c.
Uzasadnienie wyroku musi zawieraæ ustalenia faktyczne, ocenê dowodów i wyjanienie podstawy prawnej rozstrzygniêcia,
przy czym S¹d nie ma obowi¹zku prowadziæ pog³êbionych rozwa¿añ prawnych, co do okolicznoci czy te¿ zarzutów, które nie
mia³y znaczenia dla rozstrzygniêcia.
Wbrew stanowisku powoda, w systemie prawa polskiego nie
istnieje luka prawna tylko dlatego, ¿e nie przewidziano odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za dzia³ania syndyka, skoro to syndyk odpowiada za szkody przez siebie spowodowane  art. 160
ust. 3 u.p.u.n.
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O luce mo¿na by³oby mówiæ, gdyby przepisy prawa nie wskazywa³y podmiotu odpowiedzialnego, w tym przypadku syndyka.
Fakt sprawowania nadzoru przez sêdziego-komisarza nad syndykiem (art. 151 i 152) nie sprowadza siê do podejmowania
ka¿dej decyzji przez sêdziego lecz na nadzorze nad z regu³y
samodzielnymi czynnociami syndyka. Sêdzia-komisarz nie ma
prawa ani obowi¹zku zastêpowaæ syndyka i prowadziæ za niego
postêpowanie upad³ociowe  likwidacyjne lecz posiada jedynie
te uprawnienia, o których mowa w art. 152 u.p.u.n. W szczególnoci nie mo¿na oczekiwaæ od sêdziego-komisarza, ¿e zast¹pi
s¹dy merytoryczne w rozstrzyganiu spraw s¹dowych wytoczonych przez lub przeciwko syndykowi.
Powód okrelaj¹c okolicznoci faktyczne powo³ane dla uzasadnienia ¿¹dania pozwu nie przywo³a³ ¿adnych konkretnych
faktów (dzia³añ, zaniechañ, decyzji) sêdziego-komisarza, które
mog³yby z kolei uzasadniaæ odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa.
Powód dopiero po odpowiedzi na pozew, na rozprawie w dniu
24 sierpnia 2010 r. w sposób ogólny wywiód³, ¿e skoro postêpowanie upad³ociowe toczy siê pod nadzorem s¹du a syndyk
dzia³a pod kontrol¹ sêdziego-komisarza, to ten nadzór by³ z³y
skoro doprowadzi³ do szkody po stronie powoda.
Zgodziæ zatem nale¿y siê z ocen¹ S¹du, ¿e powód nie udowodni³ ewentualnych podstaw do odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za wadliwe czynnoci nadzorcze sêdziego komisarza, a zatem po myli art. 6 k.c. w zw. z art. 417 k.c. roszczenie nie
zosta³o udowodnione.
Dodatkowo wskazaæ wypada, ¿e powód ma obowi¹zek powo³aæ konkretne okolicznoci uzasadniaj¹ce roszczenie i konkretne
dowody. Przymiotu konkretnoci nie spe³niaj¹ ogólnikowe stwierdzenia prezesa zarz¹du powódki co do nienale¿ytego wykonywania obowi¹zków przez sêdziego-komisarza, ani te¿ nie mo¿na
uznaæ, ¿e dowód z akt S¹du Rejonowego G.-P. w G.. ( ) zmierza³by do wykazania tych wadliwoci. Obowi¹zkiem powoda
by³o wskazanie, jakie dzia³ania (zaniechania) sêdziego-komisarza by³y nieprawid³owe i jakie dokumenty znajduj¹ce siê w 16
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tomach akt postêpowania upad³ociowego mog¹ ten zarzut potwierdziæ.
Powód nie udwign¹³ obowi¹zku udowodnienia swych roszczeñ wobec Skarbu Pañstwa, tak za dzia³ania syndyka jak i za
dzia³ania s¹du co skutkowaæ musia³o oddaleniem powództwa jako
bezzasadnego.
Bez wp³ywu na ocenê trafnoci wyroku S¹du pozostaj¹ wywody powoda dotycz¹ce przepisów Konstytucji RP, czy zmian
art. 342 u.p.u.n. oraz Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka,
jako ¿e nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku z podstawami faktycznymi
i prawnymi wydanego rozstrzygniêcia.
Z tych przyczyn apelacjê oddalono na podstawie art. 385 k.p.c.,
o kosztach orzekaj¹c na podstawie art. 108 k.p.c.

5
WYROK
z dnia 26 lipca 2011 r.
I ACa 691/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy)
SSA Barbara Lewandowska
SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska
(sprawozdawca)

Teza
Dla ustalenia czy dosz³o do wypadku ubezpieczeniowego (suszy) wedle wyk³adni art. 3 ust. 2 pkt 10 i ust. 4, 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz. 1249 ze zm.) miarodajne s¹ jedynie dane Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa  Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach, a prowadzenie na
tê okolicznoæ dowodów z opinii bieg³ych jest niedopuszczalne.
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Uzasadnienie
Powód M.R. wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego P. S.A. w W.
kwoty 320.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 6 padziernika 2008 r. do dnia zap³aty tytu³em odszkodowania za szkody
w plonach kukurydzy na ziarno, w okresie od maja do wrzenia
2008 r., na obszarze 330,97 ha gruntów, wywo³ane susz¹.
Pozwany wnosi³ o oddalenie powództwa z uwagi na brak ziszczenia siê ryzyka okrelonego w § 2 ust. 2 pkt 8 ogólnych warunków ubezpieczeñ (dalej jako o.w.u.) w zwi¹zku z art. 3 ust. 2
pkt 10, w zw. z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz.U.
Nr 150, poz. 1249 ze zm.) i podnosi³, ¿e w gminie S. i M. w okresie objêtym pozwem nie nast¹pi³o przekroczenie wartoci krytycznych klimatycznego bilansu wodnego okrelonego w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie wartoci klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb (Dz.U Nr 90, poz.
601).
Wyrokiem z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ( ) S¹d
Okrêgowy w B. oddali³ powództwo, za po uwzglêdnieniu apelacji powoda S¹d Apelacyjny w G. w sprawie ( ) wyrokiem
z dnia 11 marca 2010 r. uchyli³ zaskar¿ony wyrok i przekaza³
sprawê do ponownego rozpoznania polecaj¹c przeprowadzenie
dowodów zaoferowanych przez strony.
S¹d Okrêgowy w B. po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 28 marca 2011 r. oddali³ powództwo i orzek³ o kosztach procesu.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e:
W okresie od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. strony
³¹czy³a umowa dobrowolnego, dotowanego ubezpieczenia upraw
rolnych. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objêto obszar
330,97 ha gruntów powoda, na których uprawiana by³a kukurydza na ziarno. Ubezpieczenie obejmowa³o m.in. spowodowane
susz¹ szkody w postaci ilociowych ubytków plonów.
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W okresie od maja do wrzenia 2008 r. na terenie upraw
powoda wyst¹pi³y szkody w postaci ponad 30% ubytku plonów
kukurydzy.
Powód zg³osi³ pozwanemu powy¿sz¹ szkodê twierdz¹c, ¿e
przyczyn¹ jej powstania by³a susza. Pozwany odmówi³ wyp³aty
odszkodowania, powo³uj¹c siê na § 2 ust. 2 pkt 8 o.w.u. dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich ustalonych uchwa³¹ Zarz¹du P. S.A. Nr ( ) z dnia
10 lipca 2007 r., zgodnie z którym szkody spowodowane przez
susze oznaczaj¹ szkody spowodowane wyst¹pieniem, w dowolnym szeciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do 30 wrzenia spadku klimatycznego bilansu wodnego poni¿ej wartoci
okrelonej dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb.
Pozwany stan¹³ na stanowisku, ¿e wyp³ata odszkodowania jest
nieuzasadniona z uwagi na nieziszczenie siê ryzyka okrelonego
w powy¿szym § 2 ust. 2 pkt 8 o.w.u. Konkluzjê o braku na terenie upraw powoda spadku wskaników klimatycznego bilansu
wodnego poni¿ej norm krytycznych pozwany opar³ na wynikach
badañ Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach.
W okresie od maja do wrzenia 2008 r. warunki pogodowe
panuj¹ce w gminie M. i S., na terenie których po³o¿one s¹ uprawy powoda, nie by³y sprzyjaj¹ce dla rolników, co spowodowa³o
znaczne straty w ich uprawach. Jednak¿e wed³ug danych Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach, na terenie wymienionych gmin nie dosz³o do przekroczenia krytycznych wskaników okrelonych dla upraw kukurydzy w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wartoci klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb.
Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ w oparciu o przedstawione przez strony dokumenty, a tak¿e czêciowo na podstawie
opinii bieg³ego z dziedziny meteorologii i gospodarki wodnej
dr. R.F.
S¹d uzna³ za wiarygodne dowody z dokumentów zebrane
w sprawie, albowiem zosta³y sporz¹dzone we w³aciwej formie,
przewidzianej dla tego typu dokumentów, by³y przejrzyste i jasne a ich autentycznoæ nie budzi³a w¹tpliwoci S¹du.
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S¹d nie da³ wiary opinii sporz¹dzonej przez bieg³ego z dziedziny meteorologii i gospodarki wodnej dr. R.F. w zakresie dotycz¹cym uznania, ¿e na terenie gminy S. dosz³o do przekroczenia
wartoci krytycznych klimatycznego bilansu wodnego, w okresie od kwietnia do wrzenia 2008 r., dla uprawy kukurydzy na
ziarno oraz ¿e na obszarze tym mia³a miejsce susza w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych, albowiem wed³ug danych z Instytutu Upraw, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa w Pu³awach, na terenie gmin S. i M. nie wyst¹pi³o zagro¿enie susz¹ rolnicz¹ kukurydzy na ziarno w myl przytoczonej wy¿ej ustawy, które to dane s¹ decyduj¹ce dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy. Natomiast S¹d przyzna³ walor wiarygodnoci wskazanej opinii w zakresie odnosz¹cym siê do z³ych
warunków pogodowych panuj¹cych od maja do wrzenia 2008 r.
na terenie gminy S. i M., które spowodowa³y straty w uprawach
rolników, jednak¿e nie mo¿e byæ mowy o wyst¹pieniu zjawiska
suszy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych, bowiem dane z Instytutu w Pu³awach tego nie potwierdzi³y.
Wobec powy¿szych wniosków bezprzedmiotowa dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy by³a opinia sporz¹dzona przez bieg³ego s¹dowego z dziedziny rolnictwa mgr. in¿. M.B., na okolicznoæ ustalenia wysokoci szkody w uprawach powoda w zakresie upraw kukurydzy na ziarno w okresie od kwietnia do wrzenia 2008 r.
Rozstrzygaj¹c o roszczeniu powoda S¹d Okrêgowy wskaza³
na wstêpie, ¿e z uwagi na uchylenie wyroku przez s¹d II instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi
pierwszej instancji, zgodnie z treci¹ art. 386 § 6 k.p.c. s¹d ten
jest zwi¹zany ocen¹ prawn¹ i wskazaniami co do dalszego postêpowania wyra¿onymi w uzasadnieniu wyroku s¹du drugiej
instancji. W wyniku zwi¹zania s¹d pierwszej instancji ma jedynie
obowi¹zek wykonaæ wszystkie zawarte w pisemnych motywach
wskazówki co do uzupe³nienia postêpowania dowodowego oraz
zweryfikowania poddanych w w¹tpliwoæ ustaleñ faktycznych
lub ponownego rozwa¿enia tych okolicznoci, które wed³ug oceny s¹du drugiej instancji, rzutuj¹ na koñcowe rozstrzygniêcie sprawy. Powy¿sze zwi¹zanie nie niweczy zasady, ¿e sêdziowie orze-

42

w sprawach cywilnych
kaj¹ na mocy w³asnego przekonania, opartego na swobodnej
ocenie dowodów.
S¹d Okrêgowy zgodnie ze wskazaniami S¹du Apelacyjnego
przeprowadzi³ dowody zaoferowane przez strony. Po zapoznaniu siê z treci¹ uzasadnienia orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia
26 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 265/10, a tak¿e po rozwa¿eniu wszelkich okolicznoci sprawy, w ocenie S¹du
Okrêgowego powództwo nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich ubezpieczenie obejmuje szkody powsta³e w nastêpstwie zdarzeñ wchodz¹cych w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistnia³e w gospodarstwach rolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. Na mocy za
ust. 2 tego artyku³u w brzmieniu obowi¹zuj¹cym sprzed nowelizacji, która wesz³a w ¿ycie 1 wrzenia 2008 r. (Dz.U. Nr 145,
poz. 918) w ubezpieczeniu upraw zak³ad ubezpieczeñ odpowiada za szkody spowodowane przez zdarzenia okrelone w art.
3 ust. 2 pkt 1-11a, je¿eli szkody w plonie g³ównym wynios¹ co
najmniej 30%.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich szkody
spowodowane przez suszê oznaczaj¹ szkody spowodowane
wyst¹pieniem, w dowolnym szeciodekadowym okresie od dnia
1 kwietnia do dnia 30 wrzenia, spadku klimatycznego bilansu
wodnego poni¿ej wartoci okrelonej dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb. Przyjêcie takiej definicji powoduje,
¿e w ka¿dym wypadku dla stwierdzenia stanu suszy koniecznym jest w pierwszej kolejnoci ustalenie wskaników klimatycznego bilansu wodnego faktycznie panuj¹cych na danym terenie w konkretnym czasie, a nastêpnie porównanie tych wskaników z pewnymi wskanikami krytycznymi, przekroczenie których pozwala zakwalifikowaæ dany stan jako suszê w rozumieniu powo³ywanej ustawy. W art. 3 ust. 4 i 5 tej¿e ustawy jednoznacznie ustalono, ¿e wartoci klimatyczne bilansu wodnego dla
poszczególnych gatunków rolin i gleb, z podzia³em na województwa, maj¹c na uwadze warunki meteorologiczne i glebowe
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w poszczególnych województwach, zgodnie z rozporz¹dzeniem
ministra w³aciwego do spraw rolnictwa s¹ ustalane przez tego
ministra na podstawie danych przekazanych przez Instytut Upraw,
Nawo¿enia i Gleboznawstwa  Pañstwowy Instytut Badawczy.
Bezspornym jest fakt, ¿e jedyn¹ tak¹ jednostk¹ badawcz¹ jest
Instytut w Pu³awach. Zatem uznaæ nale¿y, ¿e o odpowiedzialnoci za szkody spowodowane susz¹ mo¿e byæ mowa tylko wtedy,
gdy wartoci klimatycznego bilansu wodnego bêd¹ ni¿sze ni¿
wartoci ustalone przez Instytut w Pu³awach. Wobec powy¿szego w ocenie S¹du na aprobatê zas³uguje pogl¹d wyra¿ony przez
S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 26 listopada
2010 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 265/10, w którym przyjêto, ¿e zak³ad ubezpieczeñ nie ponosi odpowiedzialnoci, gdy
wed³ug danych powo³anego Instytutu Upraw, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach wartoci te nie zosta³y przekroczone.
Prowadzenie innych dowodów na okolicznoæ suszy, dla potrzeb
ustalenia odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ za szkody
wywo³ane susz¹ jest w tej sytuacji niedopuszczelne. Rozwi¹zanie takie zosta³o przyjête w ustawie o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich, aby wyeliminowaæ spory dotycz¹ce kwestii ustalenia, czy w odniesieniu do okrelonych nieruchomoci i upraw rolnych mamy do czynienia z susz¹.
Definicja suszy zawarta w art. 3 ust. 2 pkt 10 powo³anej wy¿ej ustawy zosta³a w ca³oci przeniesiona do § 2 ust. 2 pkt 8
ogólnych warunków dobrowolnych, dotowanych ubezpieczeñ
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, które ³¹czy³y strony
w wyniku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres od 1 maja
2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. W ogólnych warunkach umów
nie podano, w jaki sposób nast¹pi ustalenie wyst¹pienia spadku
klimatycznego bilansu wodnego, jednak¿e nie mo¿e byæ w¹tpliwoci, ¿e w tym zakresie ma zastosowanie art. 3 ust. 4 i 5 powo³anej wy¿ej ustawy. Wskazuje na to chocia¿by porednio § 1
o.w.u. Ustalenie czy dosz³o do spadku klimatycznego bilansu
wodnego nie mo¿e nast¹piæ na podstawie dowodów powo³anych przez powoda, albowiem ustalenie tego faktu w sposób
inny ni¿ przewidziany na podstawie danych Instytutu w Pu³awach, sprawi³oby, ¿e przepisy ust. 4 i 5 art. 3 ustawy by³yby
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zbêdne, stwierdzi³ S¹d. Je¿eli ustawodawca przewidzia³, i¿ ustalanie wskaników klimatycznego spadku bilansu wodnego dla
poszczególnych rolin uprawnych i gleb, z podzia³em na województwa, ma nastêpowaæ na podstawie danych Instytutu Upraw,
Nawo¿enia i Gleboznawstwa  Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach, to znaczy, ¿e ograniczy³ mo¿liwoci dowodowe do informacji tego w³anie Instytutu. Powy¿sze rozwa¿ania
prowadz¹ do konstatacji, ¿e na podstawie innych dowodów ni¿
dane Instytutu w Pu³awach wyst¹pienia spadku klimatycznego
bilansu wodnego ustaliæ nie mo¿na. S¹d jest w tym zakresie zwi¹zany treci¹ art. 3 ust. 2 pkt 10 w zw. z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich.
S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹c niniejsz¹ sprawê mia³ te¿ na wzglêdzie fakt, i¿ ubezpieczenie upraw rolnych w oparciu o rozpatrywan¹ ustawê z dnia 7 lipca 2005 r. jest ubezpieczeniem dotowanym przez Pañstwo, co wynika wprost z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 3
w zw. z ust. 2 tego artyku³u tej¿e ustawy. W zwi¹zku z tym
Pañstwo, dop³acaj¹c do sk³adek i udzielaj¹c dotacji celowej na
pokrycie odszkodowañ z tytu³u szkód spowodowanych przez
suszê (art. 10 ustawy) ma prawo wskazywaæ w sposób jednoznaczny podstawy ustalania przes³anek wyp³aty odszkodowañ,
na podstawie danych okrelonej jednostki badawczej. Ponadto
powodowie zawieraj¹c umowê ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach musieli liczyæ siê z ustawowymi ograniczeniami wyp³at odszkodowañ do sytuacji cile w ustawie okrelonych, niew¹tpliwie bardziej rygorystycznych od warunków innych niedotowanych przez Pañstwo ubezpieczeñ.
Zatem dla ustalenia stanu suszy nale¿a³o pos³ugiwaæ siê wskanikami og³aszanymi w drodze obwieszczeñ ministra w³aciwego
do spraw rolnictwa na zasadzie art. 3 ust. 5 ustawy, jak i wskanikami krytycznymi przewidzianymi w Rozporz¹dzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartoci klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb (Dz.U. Nr 90, poz. 601).
W wietle powy¿szego S¹d nie przychyli³ siê do treci opinii
sporz¹dzonej przez bieg³ego z dziedziny meteorologii i gospodarki wodnej, z której przeprowadzi³ dowód zgodnie z dyspo-

45

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
zycj¹ S¹du Apelacyjnego. Opinia ta pozwoli³a jedynie na ustalenie, ¿e w gminach S. i M. w okresie od kwietnia do wrzenia
2008 r. panowa³y trudne warunki pogodowe, które doprowadzi³y do znacznych strat w uprawach, jednak¿e na jej podstawie nie
mo¿na by³o ustaliæ faktu wyst¹pienia suszy okrelonej w ustawie
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich.
Ocena, czy w konkretnym przypadku dosz³o do stanu suszy
uzasadniaj¹cego wyp³atê odszkodowania, o jakim mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, opieraæ powinna siê wy³¹cznie na obiektywnych kryteriach w postaci wskaników klimatycznego bilansu
wodnego wprost okrelonych liczbowo w poszczególnych obwieszczeniach wydawanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy
oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 maja 2007 r. W konsekwencji tego S¹d rozpoznaj¹cy niniejsz¹
sprawê by³ w swoich ustaleniach, co do stwierdzenia stanu suszy uzasadniaj¹cego wyp³atê odszkodowania zwi¹zany wskanikami okrelonymi w powy¿szych obwieszczeniach i rozporz¹dzeniu.
Porównanie wskaników krytycznych przedstawionych w rozporz¹dzeniu z dnia 9 maja 2007 r. oraz wskaników rzeczywicie stwierdzonych w gminie M. i S. przez Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa  Pañstwowy Instytut Badawczy w sposób jednoznaczny pozwala³o stwierdziæ, ¿e na terenie tym w okresie od maja do wrzenia 2008 r. susza nie wystêpowa³a.
Z obwieszczeñ tych wynika, ¿e uprawy kukurydzy na ziarno
uwzglêdniane s¹ w 6, 7, 8, 9, 10 i 11 okresie raportowania. S¹ to
okresy obejmuj¹ce odpowiednio szeciodekadowe przedzia³y:
od 21 maja do 20 lipca (okres 6), od 1 czerwca do 31 lipca
(okres 7), od 11 czerwca do 10 sierpnia (okres 8), od 21 czerwca
do 20 sierpnia (okres 9), od 1 lipca do 31 sierpnia (okres 10), od
11 lipca do 10 wrzenia (okres 11). Dla gminy M. (wie), wed³ug
kolejnych raportów Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa  Pañstwowego Instytutu Badawczego za wymienione okresy,
wskanik klimatycznego bilansu wodnego wynosi³ kolejno: -195
(za okres 6), -214 (za okres 7), -154 (za okres 8), -91 (za okres
9), -60 (za okres 10) i -32 (za okres 11). Te same wskaniki dla
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gminy S. wynosi³y: -199 (okres 6), -220 (okres 7), -160 (okres 8),
-99 (okres 9), -65 (okres 10), -35 (okres 11).
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartoci klimatycznego bilansu
wodnego dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb,
spadek plonów kukurydzy z powodu suszy odnotowaæ mo¿na
jedynie w okresach czerwiec-lipiec oraz lipiec-sierpieñ. W okresie
obejmuj¹cym pierwsze trzy z w/w okresów szeciodekadowych
uwzglêdniaj¹cych uprawy kukurydzy (tj. od 21 maja do 10 sierpnia) powo³ane rozporz¹dzenie okreli³o wielkoæ wskaników
krytycznych dla tej roliny na poziomie: -230 mm (dla gleb kategorii II), -270 mm (dla gleb III kategorii), -300 mm (dla gleb IV
kategorii). W okresie pozosta³ych trzech okresów raportowania
uwzglêdniaj¹cych kukurydzê (tj. od 21 czerwca do 10 wrzenia)
wskaniki te okrelono na poziomie: -220 mm (dla gleb kategorii
II), -270 mm (dla gleb III kategorii), -300 mm (dla gleb IV kategorii).
Wskazane w rozporz¹dzeniu wartoci krytyczne s¹ zatem ni¿sze ni¿ wskaniki stwierdzone w kolejnych raportach dla gminy
M. i S. Konstatacja ta daje podstawê do stwierdzenia, ¿e na terenie upraw powoda nie dosz³o do suszy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, nie wyst¹pi³o wiêc ryzyko ubezpieczeniowe
stanowi¹ce podstawê do wyp³aty odszkodowania.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Okrêgowy na podstawie art.
6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich a contrario w brzmieniu obowi¹zuj¹cym sprzed 1 wrzenia 2008 r. oddali³ powództwo (punkt 1 wyroku).
Z mocy art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 90,
poz. 594 ze zm.) S¹d nakaza³ pobraæ od powoda na rzecz Skarbu
Pañstwa S¹du Okrêgowego w B. kwotê 1.536,14 z³ tytu³em kosztów opinii bieg³ych tymczasowo wyp³aconych ze Skarbu Pañstwa (punkt 2 wyroku).
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Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi na jego ¿¹danie koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Powód przegra³ niniejsz¹ sprawê. Wobec tego S¹d na podstawie
art. 98 § 1 k.p.c. i § 6 ust. 7 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez
Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê
prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz.
1349) zas¹dzi³ od powoda na rzecz pozwanego kwotê 12.600 z³
tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego (punkt 3 wyroku).
Apelacjê od wyroku wniós³ powód wskazuj¹c jako wartoæ
przedmiotu zaskar¿enia kwotê 248.861 z³ stanowi¹c¹ równowartoæ szkody obliczonej przez bieg³ego s¹dowego powo³anego
w niniejszej sprawie i wnosi³ o zmianê wyroku poprzez zas¹dzenie od pozwanego kwoty 248.861 z³ z odsetkami ustawowymi od dnia 6 padziernika 2008 r. do dnia zap³aty wraz z kosztami procesu za obie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku
i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Wyrokowi zarzucono:
1. naruszenie prawa materialnego a w szczególnoci art. 805
§ 1 k.c. w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 10, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o ubezp. upraw roln. poprzez ich b³êdn¹ interpretacjê i uznanie, ¿e nie dosz³o do wypadku ubezpieczeniowego, bowiem wyniki badañ Instytutu Upraw, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa  Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach
nie wskaza³y na spadki wskaników klimatycznego bilansu
wodnego poni¿ej norm krytycznych,
2. sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego poprzez przyjêcie za³o¿enia, ¿e wyniki
badañ IMiGW w P. nie maj¹ znaczenia, gdy¿ jedynie badania
Instytutu w Pu³awach zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
s¹ wi¹¿¹ce, a ujawnione zosta³y w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2008 r. zgodnie z tre-
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ci¹ rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
9 maja 2007 r. w spr. wartoci klimat. bilansu wodnego,
3. naruszenie prawa materialnego, a w szczególnoci art. 3 ust.
2 pkt 10, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezp.
upraw rolnych  poprzez dokonanie ³¹cznej wyk³adni tych¿e
i st¹d wyprowadzenie definicji suszy oraz sposobu jej stwierdzenia,
4. naruszenie prawa procesowego, a w szczególnoci art. 217
§ 1 k.p.c. poprzez nieuwzglêdnienie przeprowadzonych dowodów, z których wynika³o, ¿e na terenie upraw powoda
dosz³o do suszy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
(opinia IMiGW w P.),
5. naruszenie prawa procesowego poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i arbitralne przyznanie priorytetu wskanikom KBW (klimatyczny bilans wodny) ustalonym
przez Instytut w Pu³awach przy ca³kowitym pominiêciu wskaników ustalonych przez IMiGW w P., który zosta³ w sprawie
powo³any jako bieg³y.
W odpowiedzi na apelacjê pozwany wnosi³ o jej odrzucenie
z uwagi na rozbie¿noæ w zakresie zaskar¿enia a wskazanej wartoci przedmiotu sporu oraz wniosku apelacyjnym, ewentualnie
o jej oddalenie i zas¹dzenie kosztów procesu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu.
Na wstêpie nale¿y wskazaæ, ¿e S¹d Apelacyjny ponownie
rozpoznaje apelacjê powoda w tej sprawie, a zatem omówienia
wymaga kwestia zwi¹zania S¹du I i II instancji ocen¹ prawn¹
oraz wskazaniami co do dalszego postêpowania wyra¿onymi
w uzasadnieniu wyroku S¹du Apelacyjnego z dnia 11 marca 2010 r.,
co wynika z art. 386 § 6 k.p.c.
Ocena prawna dokonana przez s¹d odwo³awczy jest wyk³adni¹ normatywn¹, której celem jest zastosowanie odpowiedniego
przepisu prawnego maj¹cego zastosowanie do danego stanu faktycznego ze wzglêdu na okrelone w sprawie roszczenie.
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Pogl¹d prawny s¹du odwo³awczego powinien byæ przedstawiony i uzasadniony w sposób jednoznaczny, tak by oczywistym
by³o jaki przepis i dlaczego ma lub nie ma w sprawie zastosowania, oraz jaka jest jego normatywna treæ.
S¹d II instancji nie mo¿e jednak zwi¹zaæ S¹du swoimi ustaleniami faktycznymi ani przes¹dzaæ z góry sposobu rozstrzygniêcia sprawy, bowiem owo zwi¹zanie nie niweczy zasady, ¿e sêdziowie orzekaj¹ na podstawie w³asnego przekonania opartego
na swobodnej ocenie dowodów. W wyniku zwi¹zania S¹d I instancji ma jedynie obowi¹zek wykonaæ wskazówki co do uzupe³nienia postêpowania dowodowego oraz zweryfikowaæ poddane w w¹tpliwoæ ustalenia faktyczne lub te¿ ponownie rozwa¿yæ te okolicznoci, które rzutuj¹ na koñcowe rozstrzygniêcie
sprawy.
Podkreliæ nale¿y tak¿e, ¿e zwi¹zanie dotyczy s¹dów powszechnych, gdy¿ wyra¿ona przez s¹d II instancji ocena prawna
nie wi¹¿e S¹du Najwy¿szego w postêpowaniu kasacyjnym (por.
wyrok SN z 6 kwietnia 1998 r., I CKN 595/97 czy wyrok SN
z 11 stycznia 2001 r., PKN 183/00). Dodatkowo wskazaæ te¿ nale¿y, ¿e ewentualne naruszenie art. 386 § 6 k.p.c. wskutek nieuwzglêdnienia ocen wi¹¿¹cych przy ponownym rozpoznaniu
sprawy nie przekrela mo¿liwoci uznania przez S¹d Najwy¿szy
wyroku za odpowiadaj¹cy prawu (art. 39312 k.p.c.), o ile S¹d
Najwy¿szy po dokonaniu w³asnej wyk³adni prawa uzna, ¿e wydany wyrok jest prawid³owy, choæ kwestionowany mo¿e byæ
jedynie na podstawie art. 386 § 6 k.p.c.
W wyroku S¹du Najwy¿szego z 11 stycznia 2001 r., w sprawie sygn. akt I PKN 183/00 wskazano, ¿e Innymi s³owy o tym,
¿e wyrok odpowiada prawu nale¿y mówiæ nie tylko wtedy, gdy
wydany zosta³ bez naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych, a jedynie jego uzasadnienie jest b³êdne, ale tak¿e wtedy,
gdy wydany zosta³ wprawdzie z naruszeniem przepisu ustanawiaj¹cego zwi¹zanie s¹du II instancji swoj¹ poprzedni¹ ocen¹
przy ponownym rozpoznaniu sprawy, jednak¿e ocena ta jest b³êdna, a w³aciw¹ jest ocena przyjêta w wyroku zaskar¿onym kasacj¹.
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Maj¹c zatem powy¿sze na uwadze S¹d Apelacyjny ponownie
rozpoznaj¹c apelacjê powoda stwierdzi³, ¿e S¹d I instancji wykona³ wytyczne S¹du Apelacyjnego co do uzupe³nienia postêpowania i zweryfikowa³ ten materia³ dowodowy w zgodzie z art.
233 § 1 k.p.c. bez naruszenia art. 386 § 6 k.p.c.
Dodatkowo nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e S¹d Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku z 11 marca 2010 r. zgodzi³ siê w zasadzie
z ocen¹ prawn¹ S¹du stwierdzaj¹c, ¿e nie neguje zwi¹zania wartociami krytycznymi KBW ustalonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r., lecz nie
mo¿e siê zgodziæ z pogl¹dem o zwi¹zaniu in concreto wskanikami KBW dla gmin M. i S. stwierdzonymi przez Instytut w Pu³awach w pismach z 13 padziernika 2008 r., z 24 padziernika
2008 r. a to wobec ich niejednoznacznej treci oraz wobec ekspertyz IMiGW w P. Wskazano tak¿e, ¿e te w¹tpliwoci, a wiêc
sformu³owano zastrze¿enie co do ustaleñ faktycznych, a nie co
do oceny prawnej, nale¿y wyjaniæ poprzez opiniê bieg³ego.
S¹d Apelacyjny ponadto wskaza³, ¿e nie jest uprawniony pogl¹d S¹du I instancji co do faktu zwi¹zania s¹du orzekaj¹cego
wskanikami KBW og³oszonymi w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie danych pochodz¹cych od
Instytutu w Pu³awach, gdy¿ wtedy rola S¹du sprowadza³aby siê
jedynie do mechanicznego porównywania wskaników krytycznych KBW og³oszonych w rozporz¹dzeniu ze wskanikami podanymi w obwieszczeniu. Powy¿szego pogl¹du jednak S¹d Okrêgowy w ¿aden sposób nie wyjani³, nie przeprowadzi³ pog³êbionej wyk³adni swego rozumowania i nie przedstawi³ normy prawnej,
która powinna mieæ w tych okolicznociach zastosowanie.
W ocenie S¹du Apelacyjnego ponownie rozpoznaj¹cego sprawê, w istocie brak w tych okolicznociach podstaw dla przyjêcia,
¿e sformu³owano tak¹ ocenê prawn¹, która wi¹¿e s¹dy powszechne
w tej sprawie, jako ¿e de facto nie przedstawiono wyk³adni normatywnej zmierzaj¹cej do wskazania zastosowania danego przepisu prawa, a jedynie zaprezentowano niewi¹¿¹c¹ ocenê roli s¹du
orzekaj¹cego w oparciu o okrelone akty prawne.
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Maj¹c powy¿sze uwagi na wzglêdzie S¹d Apelacyjny uzna³,
¿e wyrok S¹du I instancji nie narusza normy art. 386 § 6 k.p.c.,
za S¹d II instancji orzekaj¹c ponownie na skutek apelacji powoda podziela w ca³oci zarówno ustalenia faktyczne S¹du, jak i ocenê dowodów przez ten S¹d zaprezentowan¹ oraz ocenê prawn¹
roszczeñ powoda, która znajduje oparcie w przepisach prawa
przez ten S¹d przywo³anych. S¹d Apelacyjny podziela tak¿e przywo³any przez S¹d pogl¹d prawny S¹du Najwy¿szego zaprezentowany w wyroku z 26 listopada 2010 r. w sprawie IV CSK 265/
10 w analogicznym stanie faktycznym.
W apelacji od wyroku powód zarzuci³ sprzecznoæ ustaleñ
s¹du z treci¹ materia³u dowodowego poprzez pominiêcie wyników badañ wskaników klimatycznego bilansu wodnego (KBW)
ustalonych przez IMGW w P. w opinii sporz¹dzonej na zlecenie
S¹du i oparcie siê jedynie na wskanikach IUNiG  PIB w Pu³awach ujawnionych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2008 r. zgodnie z treci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wartoci klimatycznego bilansu wodnego, oraz naruszenie art. 217 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. poprzez nieuwzglêdnienie treci tej¿e opinii dla oceny czy na nieruchomoci powoda mia³a miejsce susza.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zarzuty te s¹ bezzasadne.
S¹d I instancji wskaza³ bowiem, ¿e opinii IMiGW w P. nie
podziela, bowiem jej treæ pozwala jedynie na ustalenie, ¿e w gminach S. i M. w okresie od kwietnia do wrzenia 2008 r. panowa³y trudne warunki pogodowe, które doprowadzi³y do strat w uprawach powoda. Ocena ta nie wykracza poza zasadê swobodnej
oceny dowodów i nie godzi w normê art. 217 § 1 k.p.c., jako ¿e
dowód zosta³ przeprowadzony, za ocena S¹du co do wagi tego
dowodu i jego wp³ywu na treæ rozstrzygniêcia zosta³a trafnie
sformu³owana w oparciu o maj¹ce w sprawie zastosowanie normy prawa materialnego, czego konsekwencj¹ by³o uznanie, ¿e
nie mo¿na ustaliæ faktu wyst¹pienia suszy okrelonej w ustawie
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich.
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W istocie ocena nietrafnoci zarzutów naruszenia prawa procesowego jest konsekwencj¹ oceny o nietrafnoci zarzutów obrazy prawa materialnego, albowiem to wyk³adnia istotnej treci
norm prawnych maj¹cych w sprawie zastosowanie determinowa³a zakres i sposób procedowania a tak¿e wi¹za³a siê z dokonanymi ustaleniami faktycznymi w sprawie.
Wskazaæ bowiem nale¿y, ¿e ocen¹ objêto okrelone zdarzenie (susza), które, o ile by wyst¹pi³o skutkowa³oby koniecznoci¹ wyp³aty stosownego odszkodowania na rzecz powoda, na
podstawie zawartej przez strony w dniu 30 kwietnia 2008 r. umowy dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych,
której ród³em jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezp. upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich.
W zwi¹zku z tym sformu³owany zarzut naruszenia art. 805 § 1
k.c. w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 10, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o ubezp. upraw rolnych i zwierz¹t gosp. poprzez ich
b³êdn¹ interpretacjê i uznanie, ¿e nie dosz³o do wypadku ubezpieczeniowego  suszy, gdy¿ wyniki badañ IUNiG  PIB w Pu³awach nie wykaza³y spadku wskaników KBW poni¿ej norm krytycznych okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. oraz poprzez wyprowadzenie
wadliwej definicji suszy i sposobu jej stwierdzenia jedynie w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezp. upraw roln. i zwierz¹t gosp., nie móg³ byæ uznany za
zasadny.
S¹d trafnie bowiem uzna³, ¿e z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy wynika, ¿e szkody spowodowane przez suszê oznaczaj¹ szkody
spowodowane wyst¹pieniem, w dowolnym szeciodekadowym
okresie od dnia 1 kwietnia do 30 wrzenia, spadku klimatycznego bilansu wodnego poni¿ej wartoci okrelonych w rozporz¹dzeniu dla poszczególnych gatunków rolin uprawnych i gleb.
Ustawa w art. 3 ust. 4 i 5 jednoznacznie okrela tak¿e, ¿e wartoci klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków rolin i gleb, z podzia³em na województwa, maj¹c na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych
województwa ustala minister w³aciwy d/s rolnictwa na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gle-
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boznawstwa  Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach oraz
og³asza w drodze obwieszczenia w okresie od 1 czerwca do 20
padziernika (ka¿dego roku) wskaniki klimatycznego bilansu
wodnego wystêpuj¹ce w województwie na podstawie danych
z IUNiG  PIB. Bezspornym jest, ¿e takim Instytutem jest wy³¹cznie Instytut w Pu³awach, a zatem z woli ustawodawcy jedynie dane przekazane przez Instytut w Pu³awach stanowiæ mog¹
podstawê do og³oszenia w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wskaników KBW, które z kolei w porównaniu
ze wskanikami krytycznymi KBW wynikaj¹cymi z rozporz¹dzenia (tu z 9 maja 2007 r.) mog¹ stanowiæ podstawê dla ustalenia
czy dosz³o do suszy w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 10 w zw.
z ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezp. upraw rolnych
i zwierz¹t gosp.
W tym zatem znaczeniu mo¿na mówiæ o ustawowym zwi¹zaniu wskanikami KBW w odniesieniu tak co do wartoci krytycznych jak i co do ich wyst¹pienia lub nie na danym obszarze
województwa, jak i co do ród³a, które takie wskaniki ma prawo i obowi¹zek ustaliæ i to bez wzglêdu na treæ ewentualnych
w¹tpliwoci in concreto co do prawid³owoci czy trafnoci tych
danych, a zw³aszcza pomimo sprzecznoci owych danych z wynikami przedstawionymi przez inne placówki badawcze (IMiGW
w P. w tej sprawie).
Uznanie wiêc przez S¹d, ¿e dla ustalenia czy dosz³o do wypadku ubezpieczeniowego  suszy wedle wyk³adni z art. 3 ust.
2 pkt 10 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezp. upr.
rolnych i zwierz¹t gosp., miarodajne s¹ jedynie dane IUNiG 
PIB w Pu³awach, które nie stwierdzi³y przekroczenia wskaników krytycznych okrelonych w rozporz¹dzeniu z dnia 9 maja
2007 r. na terenie gminy S. i M., nale¿y oceniæ jako prawid³owe
i znajduj¹ce oparcie w bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisach
prawa, które S¹d ten powo³a³ i trafnie zinterpretowa³.
Wbrew zatem zarzutom apelacji nale¿y stwierdziæ, ¿e S¹d nie
dopuci³ siê naruszeñ prawa materialnego czy procesowego, gdy¿
zak³ad ubezpieczeñ nie ponosi odpowiedzialnoci za szkodê,
gdy wed³ug danych Instytutu w Pu³awach wartoci krytyczne KBW
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nie zosta³y przekroczone, a to ustalenie faktycznie wynika z materia³u dowodowego.
W tym miejscu nale¿y przywo³aæ wyrok S¹du Najwy¿szego
z 26 listopada 2010 r. w sprawie IV CSK 265/10 wydany w analogicznej sprawie, w uzasadnieniu którego stwierdzono m.in., ¿e
prowadzenie innych dowodów na okolicznoæ suszy dla potrzeb ustalenia odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ za szkody wywo³ane susz¹ jest w tej sytuacji niedopuszczalne.
Takie rozwi¹zanie ustawowe (co do zwi¹zania danymi KBW
z Instytutu w Pu³awach) przyjête w ustawie o ubezpieczeniu
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich zosta³o podyktowane
zapewne tym, aby wyeliminowaæ spory na tle ustalenia, czy
w odniesieniu do okrelonej nieruchomoci (in concreto) i gatunków rolin mamy rzeczywicie do czynienia z susz¹. Powód
wiêc powinien liczyæ siê z tym, zawieraj¹c umowê ubezpieczenia, ¿e ubezpieczeniu podlegaæ bêd¹ tylko szkody spowodowane szkod¹ ustalon¹ na podstawie danych ustalonych przez Instytut w Pu³awach.
Z t¹ wyk³adni¹ prawa nale¿y siê zgodziæ, jako ¿e ustawodawca wyranie unormowa³ zarówno poziom wskaników jak i ród³o, które owe wskaniki bada i nie wprowadzi³ w ustawie odstêpstw pozwalaj¹cych na przyjêcie, ¿e w konkretnym wypadku
mo¿liwe jest poszukiwanie danych pochodz¹cych od innych instytucji, dla stwierdzenia zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego (suszy) powoduj¹cego wyp³atê odszkodowania.
Przepisy te zatem stanowi¹ lex specialis w odniesieniu do norm
prawa cywilnego, a wiêc uchylaj¹ zasady ogólnej odpowiedzialnoci odszkodowawczej wynikaj¹ce z kodeksu cywilnego.
Zwróciæ bowiem nale¿y uwagê na fakt, ¿e ubezpieczenie
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich w oparciu o ustawê
z dnia 7 lipca 2005 r. jest ubezpieczeniem dobrowolnym ale dotowanym przez Pañstwo, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 3
w zw. z ust. 2, art. 3 ust. 1 oraz art. 10a i 10b ustawy.
Skoro wiêc Pañstwo dop³aca do sk³adek i udziela dotacji celowej na pokrycie czêci (60%) odszkodowañ wyp³aconych z tytu³u szkód spowodowanych przez suszê, ma te¿ prawo wskazy-
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waæ w sposób jednoznaczny i wi¹¿¹cy podstawy ustalenia przes³anek warunkuj¹cych wyp³atê odszkodowañ, np. poprzez okrelenie definicji suszy czy jednostki badawczej, która dane zbiera
i interpretuje, nawet jeli z przyczyn obiektywnych dane te mog¹
nie byæ precyzyjne, a tak¿e pomimo, ¿e w konkretnych okolicznociach faktycznych, czy na danej nieruchomoci mog³o faktycznie mieæ miejsce zjawisko suszy oceniane przez pryzmat
danych konkretnie odnosz¹cych siê do tego obszaru, czy te¿
wynikaj¹cych z ustaleñ innej jednostki badawczej.
Okrelenie wiêc bardziej rygorystycznych warunków ubezpieczenia w sytuacji wspó³finansowania sk³adek i odszkodowañ
przez Pañstwo nie mo¿e byæ uznane za krzywdz¹ce czy te¿
sprzeczne z istot¹ lub celem danej regulacji prawnej.
Nie mo¿na te¿ podzieliæ zarzutu odnosz¹cego siê do ³¹cznej
wyk³adni pojêcia suszy, której S¹d dokona³ w oparciu o zapis
art. 3 ust. 2 pkt 10 i ust. 4 oraz 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
i sposobu jej stwierdzenia.
Oczywistym jest, ¿e dokonuj¹c wyk³adni przepisów danego
aktu prawnego nie mo¿na ograniczyæ siê do okrelonego fragmentu czy jednostki redakcyjnej bez analizy wzajemnych powi¹zañ poszczególnych unormowañ czy te¿ ich umiejscowienia w danej ustawie. Za ³¹czn¹ wyk³adni¹ pojêcia suszy w tej ustawie
przemawia zapis art. 3 ust. 2 pkt 10 zawieraj¹cy definicjê suszy
ale odwo³uj¹cy siê jednoczenie do pojêcia spadku klimatycznego bilansu wodnego poni¿ej wartoci okrelonej..., a to pojêcie zostaje wyjanione i dookrelone dopiero w ust. 4 i 5 tego
samego art. 3. Nie mo¿na zatem wyprowadziæ innego logicznego wniosku co do wyk³adni pojêcia suszy i sposobu jej ustalenia,
jak poprzez ³¹czn¹ analizê treci art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz ust. 4 i 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezp. upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich.
Na marginesie jedynie wskazaæ wypada, choæ apelacja do tej
kwestii nie odnosi siê w ¿aden sposób, ¿e maj¹ce w sprawie
zastosowanie wskaniki KBW ustalane w rozporz¹dzeniu z dnia
9 maja 2007 r. i przez Instytut w Pu³awach, co do kukurydzy na
ziarna odnosi³y siê do gleb kategorii od II-IV, a zatem nie doty-
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czy³y gleb kategorii I, bowiem jak wynika z za³¹cznika do rozporz¹dzenia na tej kategorii gleb uprawa ta nie jest wskazana.
Jednakowo¿ powód nie wykaza³ w myl art. 6 k.c., ¿e umow¹
ubezpieczenia objêto tak¿e uprawy na glebie kategorii I, jaki by³
ewentualnie to obszar oraz zakres szkód na tym obszarze. Kategoria gleb nie wynika z polisy ani z opinii bieg³ego do szacowania szkód, a powód nigdy nie precyzowa³ tej okolicznoci, a zatem nie poczyniono w tym zakresie stosownych ustaleñ faktycznych. Kwestionuj¹c za opiniê bieg³ego powód nie odnosi³ siê
do kategorii gleby, a jedynie do wartoci ustalonego odszkodowania, która zreszt¹ by³a te¿ kwestionowana przez pozwanego.
Zwa¿ywszy jednak na stanowisko prawne zajête przez S¹d
a podzielone przez S¹d Apelacyjny oraz z uwagi na zarzuty apelacji nie by³o podstaw do weryfikacji czy uzupe³nienia stanu
faktycznego w odniesieniu do gleb kategorii I, wobec uchybieniu przez powoda obowi¹zkowi z art. 6 k.c. w odniesieniu do
ewentualnego ¿¹dania odszkodowania za szkody na glebach kategorii I.
Reasumuj¹c, S¹d Apelacyjny nie znalaz³ podstaw do uwzglêdnienia apelacji, jako ¿e ustalenia faktyczne oraz wyk³adnia prawa dokonana przez S¹d I instancji w uzasadnieniu zaskar¿onego
wyroku jest trafna a zarzuty apelacji nie podwa¿y³y tej oceny.
Z tych przyczyn apelacjê oddalono na podstawie art. 385 k.p.c.,
o kosztach orzeczono za po myli art. 98 i 108 k.p.c.
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6
WYROK
z dnia 2 wrzenia 2011 r.
I ACa 774/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ewa Giezek (przewodnicz¹cy)
SSA Zbigniew Merchel (sprawozdawca)
del. SSO Wojciech Borodziuk

Teza
Uchwa³a Zgromadzenia Wspólników podejmowana w trybie
art. 228 pkt 4 k.s.h. jest skierowana do zarz¹du spó³ki i pozwala
mu na dokonywanie rozporz¹dzeñ nieruchomoci¹ zgodnych
z uchwal¹. Nie rodzi jednak uprawnienia do domagania siê przeniesienia w³asnoci okrelonej w niej nieruchomoci po stronie
ewentualnego nabywcy.

Uzasadnienie
Powódka B.S. w pozwie wniesionym do S¹du Rejonowego
w S. domaga³a siê zobowi¹zania pozwanej M. Sp. z o.o. w S.
do z³o¿enia owiadczenia woli, w którym pozwana spó³ka ustanawia odrêbn¹ w³asnoæ lokalu u¿ytkowego oznaczonego numerem 91, o powierzchni 12,60 m2, po³o¿onego na parterze budynku znajduj¹cego siê na nieruchomoci po³o¿onej w S. przy
ul. ( ), dla której w S¹dzie Rejonowym w S. prowadzona jest
ksiêga wieczysta o nr ( ), zabudowanej dwukondygnacyjnym
budynkiem handlowo-us³ugowym pod nazw¹ K.C.H.M., wraz
z udzia³em zwi¹zanym z powy¿szym lokalem we w³asnoci czêci budynku i urz¹dzeñ oraz we w³asnoci gruntu w przedmiotowej nieruchomoci, w sk³ad której wchodz¹ dzia³ki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami (...) i (...), oraz przenosi
w³asnoæ opisanego lokalu na rzecz B.S.
Powódka wnios³a równie¿ o zas¹dzenie od siebie na rzecz
pozwanej kwoty 2.055 z³ stanowi¹cej zap³atê za grunt przypadaj¹cy na 1 m2 powierzchni lokalu u¿ytkowego nr 91 oraz parking.
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Nadto domaga³a siê zas¹dzenia od pozwanej zwrotu kosztów
procesu wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu swojego stanowiska powódka wskaza³a, ¿e
jej roszczenia wynikaj¹ z zawartej w dniu 10 grudnia 1999 r. z pozwan¹ umow¹ nr ( ) o realizacjê inwestycji polegaj¹cej na wybudowaniu Kupieckiego Centrum Handlowego M., wraz z wydzielonymi lokalami u¿ytkowymi oraz obiektami infrastruktury
towarzysz¹cej. Na jej podstawie pozwana zobowi¹za³a siê do
wybudowania dla powódki lokalu u¿ytkowego nr 91, usytuowanego na parterze budynku Centrum przy ul. ( ) w S., oraz do
przeniesienia prawa w³asnoci w/w lokalu na powódkê w zamian za ustalone wynagrodzenie. Powódka twierdzi³a, ¿e zgodnie z postanowieniami zawartej przez strony umowy, do przeniesienia w³asnoci opisanego lokalu u¿ytkowego mia³o dojæ po
nabyciu przez M. Sp. z o.o. w S. prawa w³asnoci nieruchomoci gruntowej, na której budynek Centrum mia³ zostaæ wybudowany. Powódka dokona³a wszelkich wynikaj¹cych z umowy p³atnoci, za w dniu 4 stycznia 2002 r. pozwana przekaza³a jej umówiony lokal. Strony zawar³y jednoczenie umowê o u¿ytkowanie
przedmiotowego lokalu i ponoszenie kosztów jego eksploatacji.
Powódka w uzasadnieniu swojego ¿¹dania w zakresie podstawy
prawnej powo³a³a art. 155, art. 156 i art. 231 k.c.
Pozwana M. Sp. z o.o. w S. w odpowiedzi na pozew wnios³a o oddalenie powództwa w ca³oci i zas¹dzenie od powódki
na swoj¹ rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów
zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana stwierdzi³a, ¿e
¿¹dania strony powodowej zmierzaj¹ce do ustanowienia na jej
rzecz odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w budynku Kupieckiego Centrum Handlowego M. w S. przy ul. ( ),
oznaczonego numerem 91, o powierzchni 12,60 m2 s¹ bezpodstawne. Wskaza³a przy tym, ¿e umowa o realizacjê inwestycji
z dnia 10 grudnia 1999 r. nie mo¿e byæ podstaw¹ do ustanowienia i przeniesienia na rzecz powódki odrêbnej w³asnoci lokalu.
Zgodnie bowiem z art. 158 k.c. umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesienia w³asnoci nieruchomoci powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenosz¹cej
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w³asnoæ, która zostaje zawarta w celu istniej¹cego uprzednio
zobowi¹zania do przeniesienia prawa w³asnoci. Nie zachowanie formy aktu notarialnego skutkuje w ka¿dym z tych przypadków niewa¿noci¹ umowy. Zdaniem pozwanej fakt, i¿ umowa
z dnia 10 grudnia 1999 r. zosta³a zawarta w zwyk³ej formie pisemnej powoduje, ¿e zawarty w niej zapis zobowi¹zuj¹cy j¹ do
ustanowienia i przeniesienia w³asnoci nieruchomoci na rzecz
B.S. jest bezwzglêdnie niewa¿ny. Tym samym powódka nie mo¿e
siê na jego podstawie domagaæ z³o¿enia przez pozwan¹ owiadczenia w przedmiocie ustanowienia odrêbnej w³asnoci spornego lokalu i przeniesienia na ni¹ tego¿ prawa.
Odnosz¹c siê do przywo³anego przez powódkê art. 231 k.c.
pozwana owiadczy³a, ¿e przewidziane w jego treci uprawnienia przys³uguj¹ jedynie samoistnemu posiadaczowi nieruchomoci, a takim posiadaczem bezspornie nie jest B.S.
Postanowieniem z dnia 16 padziernika 2009 r. S¹d Rejonowy sprawdzi³ z urzêdu wartoæ przedmiotu sporu okrelon¹ przez
powódkê na kwotê 5.355 z³ i w tym celu zarz¹dzi³ dochodzenie
przez zasiêgniecie opinii bieg³ego s¹dowego z zakresu rzeczoznawstwa i wyceny nieruchomoci.
Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2010 r. S¹d Rejonowy ustali³
w oparciu o opiniê bieg³ego wartoæ przedmiotu sporu na kwotê 112.279 z³ i przekaza³ sprawê do S¹du Okrêgowego w S.
Wyrokiem z dnia 13 padziernika 2010 r. S¹d Okrêgowy w S.
powództwo oddali³ i obci¹¿y³ powódkê kosztami postêpowania.
S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
W dniu 10 grudnia 1999 r. powódka B.S. zawar³a z pozwan¹
M. Sp. z o.o. w S. umowê o realizacjê inwestycji polegaj¹cej na
wybudowaniu przez pozwan¹ na dzier¿awionej od Gminy Miasta S. nieruchomoci gruntowej po³o¿onej w S. przy ul. ( ), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami dzia³ek ( ), Kupieckiego Centrum Handlowego M. wraz z wydzielonymi lokalami
u¿ytkowymi oraz wspólnymi obiektami infrastruktury towarzysz¹cej. Na jej podstawie pozwana zobowi¹za³a siê do wybudowania dla powódki lokalu u¿ytkowego oznaczonego numerem
91, usytuowanego na parterze budynku Centrum przy ul. ( )
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w S. i przekazania go B.S. jako inwestorowi do u¿ytkowania.
Powódka natomiast zobowi¹za³a siê do pokrycia przypadaj¹cych
na ni¹ kosztów inwestycji. W § 5 pkt. 4 przedmiotowej umowy
strony postanowi³y, ¿e po przekazaniu opisanego lokalu u¿ytkowego B.S. oraz nabyciu przez M. Sp. z o.o. w S. prawa w³asnoci nieruchomoci gruntowej, na której zostanie wybudowane
Kupieckie Centrum Handlowe M., pozwana ustanowi na rzecz
powódki prawo w³asnoci przedmiotowego lokalu. Umowa zosta³a zawarta w formie pisemnej.
W dniu 24 wrzenia 2001 r. strony podpisa³y aneks do powy¿szej umowy. Na jego podstawie do § 5 pkt 4 umowy o realizacje inwestycji dopisano podpunkty 1, 2 i 3. Zgodnie z ich treci¹, na poczet nabycia w³asnoci lokalu wraz z gruntem, B.S.
zobowi¹za³a siê wp³aciæ na rzecz pozwanej kwotê 3.300 z³, w terminie do dnia 16 lipca 2001 r. Kwota ta mia³a zostaæ przez strony
rozliczona w ci¹gu 14 dni od daty zawarcia aktu notarialnego
obejmuj¹cego przeniesienie w³asnoci lokalu u¿ytkowego wraz
z gruntem. W dniu 4 stycznia 2002 r. M. Sp. z o.o. w S. protokolarnie przekaza³a B.S. lokal u¿ytkowy o numerze 91 znajduj¹cy siê na parterze Kupieckiego Centrum Handlowego M. w S.
przy ul. ( ). Jednoczenie strony zawar³y umowê reguluj¹c¹
zasady u¿ytkowania przedmiotowego lokalu. W § 8 tej¿e umowy
postanowi³y, ¿e zostaje ona zawarta na czas oznaczony, tj. do
dnia ustanowienia odrêbnej w³asnoci tego¿ lokalu na rzecz B.S.
W jej treci ustalono równie¿ wysokoæ op³at eksploatacyjnych,
jakie do tego czasu z tytu³u korzystania z lokalu bêdzie p³aci³a
powódka.
M. Sp. z o.o. w S. naby³a od Gminy Miasta S. prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowej po³o¿onej w S. przy ul. ( ), dla
której w S¹dzie Rejonowym w S. prowadzona jest ksiêga wieczysta o numerze ( ), zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem handlowo-us³ugowym. B.S. uregulowa³a nale¿noci
wobec M. Sp. z o.o. w S. wynikaj¹ce z tytu³u umowy inwestycyjnej z dnia 10 grudnia 1999 r. i wezwa³a pozwan¹ do ustanowienia na jej rzecz odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego oznaczonego numerem 91, usytuowanego na parterze Kupieckiego
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Centrum Handlowego M. w S. przy ul. ( ). Pozwana powy¿szemu ¿¹daniu powódki odmówi³a.
W swych rozwa¿aniach s¹d I instancji wskaza³, ¿e powództwo nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
S¹d wyjani³, ¿e B.S. opiera³a powództwo na twierdzeniu, ¿e
na podstawie § 5 pkt 4 zawartej w dniu 10 grudnia 1999 r. umowy o realizacje inwestycji, pozwana zobowi¹za³a siê ustanowiæ
i przenieæ na jej rzecz prawo odrêbnej w³asnoci opisanego wy¿ej
lokalu u¿ytkowego. Odwo³uj¹c siê do regulacji art. 158 k.c., s¹d
wskaza³, ¿e umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesienia w³asnoci
nieruchomoci powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego.
To samo dotyczy umowy przenosz¹cej w³asnoæ, która zostaje
zawarta w celu wykonania istniej¹cego uprzednio zobowi¹zania
do przeniesienia w³asnoci nieruchomoci; zobowi¹zanie powinno byæ w akcie wymienione. Wprawdzie art. 158 k.c. nie okrela wprost skutków niezachowania formy aktu notarialnego, jednak w doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje siê, ¿e
zosta³a ona zastrze¿ona ad solemnitatem, tj. pod rygorem niewa¿noci
Odnosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do realiów rozpoznawanej
sprawy s¹d stwierdzi³, ¿e umowa z dnia 10 grudnia 1999 r., w treci której pozwana M. Sp. z o.o. w S. zobowi¹za³a siê do ustanowienia i przeniesienia na rzecz powódki B.S. prawa odrêbnej
w³asnoci lokalu u¿ytkowego, z treci której powódka wywodzi³a swoje roszczenie, zosta³a zawarta w zwyk³ej formie pisemnej,
tym sam nie spe³nia zastrze¿onego dla umów zobowi¹zuj¹cych
do przeniesienia w³asnoci nieruchomoci wymogu zachowania
formy aktu notarialnego. Oznacza to, ¿e brak jest w przepisach
prawa maj¹cych zastosowanie do stanu faktycznego stanowi¹cego przedmiot rozpoznania w niniejszej sprawie, podstaw do formu³owania po stronie powódki roszczenia o przeniesieniu na
ni¹ w³asnoci lokalu u¿ytkowego poprzez ustanowienie odrêbnej w³asnoci.
Z uwagi na powy¿sze zawarte w pozwie ¿¹danie zobowi¹zania pozwanej do z³o¿enia owiadczenia woli w przedmiocie ustanowienia i przeniesienia na powódkê w³asnoci lokalu u¿ytko-
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wego s¹d I instancji uzna³ za nieuzasadnione. Wskaza³, ¿e w przypadku umowy przedwstêpnej wywo³uj¹cej tylko skutek s³abszy
wierzyciel nie mo¿e dochodziæ wykonania zobowi¹zania w naturze, czyli z³o¿enia przez d³u¿nika owiadczenia woli prowadz¹cego do zawarcia umowy przyrzeczonej. Skutek s³abszy ogranicza siê do roszczenia o naprawienie szkody, jak¹ uprawniony
poniós³ przez to, ¿e liczy³ na zawarcie umowy przyrzeczonej
(odszkodowanie w granicach tzw. ujemnego interesu umowy).
S¹d Okrêgowy odnosz¹c siê do przywo³anego przez B.S.
w treci pozwu art. 231 § 1 k.c. stwierdzi³, ¿e ma on zastosowanie jedynie do samoistnego posiadacza nieruchomoci, tj. osoby,
która w³ada nieruchomoci¹ tak jak w³aciciel. Stan faktyczny
rozpoznawanej sprawy nie pozwala jednak uznaæ powódki za
samoistnego posiadacza, albowiem zgodnie z umow¹ z dnia
4 stycznia 2002 r. powódka zobowi¹za³a siê p³aciæ na rzecz pozwanej miesiêczne op³aty z tytu³u korzystania z udostêpnionego
jej lokalu  m.in. op³at eksploatacyjnych (odpowiednika czynszu). Oznacza to, ¿e powódka mia³a pe³n¹ wiadomoæ, ¿e jej
posiadanie jest jedynie posiadaniem zale¿nym. Nadto s¹d wskaza³, ¿e to nie powódka bêd¹c w dobrej wierze wznios³a budynek, w którym znajduje siê sporny lokal  zrobi³a to pozwana
korzystaj¹c z finansowego wsparcia póniejszych u¿ytkowników
lokali. Z uwagi na powy¿sze powódka nie mo¿e skorzystaæ z roszczenia przewidzianego w art. 231 § 1 k.c.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie s¹d oddali³ powództwo (punkt
1 sentencji wyroku). Na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. S¹d pozostawi³ szczegó³owe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi
s¹dowemu z zastosowaniem zasady odpowiedzialnoci za wynik
procesu, o której mowa w art. 98 k.p.c. (punkt 2 sentencji wyroku).
S¹d oddali³ równie¿ zg³oszony przez powódkê wniosek
o udzielenie zabezpieczenia dochodzonemu w procesie roszczeniu poprzez wpisanie w prowadzonej przez S¹d Rejonowy w S.
ksiêdze wieczystej nr ( ) ostrze¿enia o tocz¹cym siê postêpowaniu (punkt 3 sentencji wyroku). Przes¹dzi³ o tym fakt, ¿e powódka nie uprawdopodobni³a zasadnoci dochodzonego roszczenia.
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Apelacjê od tego orzeczenia z³o¿y³a powódka zaskar¿aj¹c
powy¿szy wyrok w ca³oci. Orzeczeniu temu zarzuca³a niewyjanienie okolicznoci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia
sprawy, a w szczególnoci niewyjanienia i pominiêcia czêci
dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie, o zobowi¹zanie
pozwanego do z³o¿enia owiadczenia woli, z którego powódka
wywodzi tak¿e swoje roszczenia wobec pozwanej spó³ki M.
z tytu³u uchwa³y z dnia 12 maja 2002 r., pisma pozwanego z dnia
25 grudnia 2005 r., protoko³u Zgromadzenia Wspólników spó³ki
M. w S. z dnia 12 maja 2002 r. i 18 maja 2002 r. zawieraj¹cego
treæ uchwa³y z dnia 12 maja 2002 r., aneksu do umowy nr 322/
99 z dnia 10 grudnia 1999 r. oraz pisma E.. z dnia 13 stycznia
2005 r.
Poza tym skar¿¹ca wnosi³a o rozpoznanie postanowienia S¹du
Rejonowego w S. z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia
wartoci przedmiotu sporu na kwotê 112.279 z³ i przekazania
sprawy S¹dowi Okrêgowemu w S., zgodnie z w³aciwoci¹ rzeczow¹.
We wnioskach apelacyjnych apeluj¹ca domaga³a siê zmiany
zaskar¿onego wyroku poprzez nakazanie pozwanemu z³o¿enia
owiadczenia woli w przedmiocie ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego nr 91, na parterze o powierzchni
12,60 m2 wraz z udzia³em we w³asnoci czêci budynku, urz¹dzeñ i we w³asnoci gruntu K.C.H. M. i pod parking oraz przeniesienia w³asnoci niniejszego lokalu na rzecz powódki, na podstawie uchwa³y z dnia 12 maja 2002 r. i zgromadzonego materia³u dowodowego w niniejszej sprawie, a w szczególnoci dowodów wymienionych w punkcie 1 niniejszej apelacji, zas¹dzaj¹c
od powódki na rzecz pozwanego kwotê w wysokoci 2.055,00 z³,
stanowi¹cej zap³atê za grunt przypadaj¹cy na 1m2 powierzchni
lokalu nr 91 usytuowanego na parterze w K.C.H. M. w S. przy
ul. ( ) oraz pod parking, wraz z kosztami procesu ewentualnie
o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania do S¹du I instancji przy uwzglêdnieniu
kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.
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Pozwana w odpowiedzi na apelacjê wnosi³a o jej oddalenie
i zas¹dzenie kosztów na swoj¹ rzecz od powódki za postêpowanie apelacyjne.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie by³a zasadna.
W pierwszym rzêdzie odnieæ nale¿a³o siê do zarzutu apeluj¹cej dotycz¹cego postanowienia S¹du Rejonowego w S. z 15
stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wartoci przedmiotu sporu
na kwotê 112.279 z³, oraz postanowienia o przekazania sprawy
S¹dowi Okrêgowemu w S., zgodnie z w³aciwoci¹ rzeczow¹.
Nale¿y wskazaæ, ¿e postanowienie o przekazaniu sprawy do
S¹du Okrêgowego w S. by³o w³anie konsekwencj¹ sprawdzenia wartoci przedmiotu sporu przez s¹d, do którego sprawa
zosta³a pierwotnie skierowana. Zarówno postanowienie o ustaleniu wartoci przedmiotu sporu jak i postanowienie o przekazaniu sprawy, które spowodowa³o, ¿e sprawê rozpoznawa³ s¹d
okrêgowy jako s¹d I instancji podlega³y zdaniem s¹du II instancji
badaniu w postêpowaniu apelacyjnym w trybie art. 380 k.p.c.
Pierwsze z tych postanowieñ jest niezaskar¿alne, gdy¿ takiej
mo¿liwoci nie przewiduje przepis szczególny, jak i przepis ogólny o zaskar¿eniu postanowieñ  art. 394 k.p.c. Tak¿e drugie
z postanowieñ jest niezaskar¿alne (zgodnie z art. 394 § 1 pkt 1
k.p.c. zaskar¿alne jest postanowienie o przekazaniu sprawy s¹dowi równorzêdnemu lub ni¿szemu). Wydanie tych postanowieñ
mog³o mieæ wp³yw na rozstrzyganie w sprawie, albowiem decydowa³o o w³aciwoci s¹du, który w sprawie orzeka³ w pierwszej instancji.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przekazanie sprawy by³o wynikiem sprawdzenia wartoci przedmiotu sporu. Wartoæ przedmiotu sporu oznaczona przez powoda mo¿e byæ sprawdzona
przez s¹d zarówno co do zgodnoci z rzeczywistym stanem rzeczy, jak i co do zgodnoci z przepisami art. 2024 k.p.c. Na
istnienie po stronie s¹du takiego obowi¹zku w razie powziêcia
w¹tpliwoci co do prawid³owego oznaczenia wartoci przedmiotu sporu wskazuje te¿ § 107 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 23 lutego 2007 r.  Regulamin urzêdowania
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s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.), który
formu³uje powinnoæ s¹du sprawdzenia wartoci przedmiotu
sprawy w razie uzasadnionych w¹tpliwoci, gdy od tej wartoci
zale¿y w³aciwoæ s¹du albo wysokoæ op³at s¹dowych. Mo¿liwoæ podjêcia przez s¹d takich czynnoci z urzêdu, a zw³aszcza
zarz¹dzenia dochodzenia w celu sprawdzenia wartoci przedmiotu sporu, istnieje do chwili dorêczenia pozwu pozwanemu
(co w sprawie mia³o miejsce). Tak wiêc co do zasady s¹d rejonowy by³ uprawniony do podjêcia takich czynnoci.
Oceniaj¹c dzia³ania s¹du w przedmiocie sprawdzenia wartoci przedmiotu sporu nale¿y wskazaæ, ¿e roszczenie powódki
mia³o charakter maj¹tkowy. Celem by³o uzyskanie praw do nieruchomoci lokalowej. Zasadnie w tej sytuacji s¹d I instancji zasiêgn¹³ opinii bieg³ego J.K. o wartoci tego lokalu. Bez znaczenia by³y argumenty powódki odwo³uj¹ce siê do uchwa³y Zgromadzenia Wspólników z 12 maja 2002 r. o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokali przez pozwan¹ na rzecz osób, które ponios³y wszystkie koszty budowy zwi¹zane z Hal¹ Kupieckim Centrum Handlowym M.. Nale¿y wskazaæ, ¿e czym innym jest wartoæ lokalu, a czym innym kwota, jak¹ ma uiciæ nabywca za ten
lokal, albowiem w tym ostatnim wypadku mog¹ wyst¹piæ ró¿nego rodzaju upusty, zaliczenia dokonanych wp³at itp. Niezasadnie
powódka podnosi³a, ¿e wartoæ stanowi w sprawie jedynie kwota 5.355 z³, czyli wartoæ udzia³u w gruncie. Nieruchomoæ lokalowa, przeniesienia takiej od pozwanej domaga³a siê powódka
sk³ada siê zgodnie z art. 3 ustawy o w³asnoci lokali z dwóch
cz³onów:
 indywidualnej w³asnoci samego lokalu (ewentualnie wraz
z pomieszczeniami przynale¿nymi);
 u³amkowego udzia³u we w³asnoci gruntu i wspólnych czêci
budynku lub budynków, czyli udzia³u w nieruchomoci wspólnej.
Zgodnie z ust. 1 art. 3 ustawy o w³asnoci lokali, prawo w³asnoci u³amkowej wspólnych czêci nieruchomoci jest zwi¹zane z w³asnoci¹ samego lokalu, a obie te czêci  ca³oæ lokalu
i u³amek nieruchomoci wspólnej, s¹ nierozerwalnie zwi¹zane
i nie mog¹ byæ rozdzielone. Tak wiêc wartoæ jednego z cz³o-
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nów nieruchomoci lokalowej nie mog³a wyznaczaæ te¿ w tej
sprawie wartoci przedmiotu sporu.
W tym stanie rzeczy w ocenie S¹du II instancji s¹d rejonowy
prawid³owo przyj¹³, ¿e wartoæ przedmiotu sporu stanowi wartoæ nieruchomoci, któr¹ chcia³a uzyskaæ powódka od pozwanej, a wiêc by³a to kwota 112.279 z³. To z kolei skutkowa³o
prawid³ow¹ decyzj¹ s¹du rejonowego o uznaniu siê niew³aciwym do rozstrzygania w tej sprawie z uwagi na uregulowanie
art. 17 pkt 4 k.p.c.
Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿a³o, ¿e podnoszony zarzut o wadliwoci rozstrzygania sprawy przez s¹d okrêgowy zamiast rejonowy nie by³ uzasadniony.
Odnosz¹c siê do zarzutu niewyjanienia okolicznoci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy, a w szczególnoci niewyjanienia i pominiêcia czêci dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie, o zobowi¹zanie pozwanego do z³o¿enia owiadczenia woli, z którego powódka wywodzi³a tak¿e swoje roszczenia wobec pozwanej spó³ki M. z tytu³u uchwa³y z dnia 12
maja 2002 r., pisma pozwanego z dnia 25 grudnia 2005 r., protoko³u Zgromadzenia Wspólników spó³ki M. w S. z dnia 12 maja
2002 r. i 18 maja 2002 r. zawieraj¹cego treæ uchwa³y z dnia 12
maja 2002 r., aneksu do umowy nr ( ) z dnia 10 grudnia 1999 r.
oraz pisma E.. z dnia 13 stycznia 2005 r., S¹d II instancji zarzut
ten czêciowo uzna³ za zasadny.
Zdaniem S¹du II instancji nic do sprawy nie wnosi³o pismo
E.. z 13 stycznia 2005 r. albowiem dotyczy ono stosunku pozwanej z t¹ osob¹. Tak¿e aneks do umowy nr ( ) z dnia 10
grudnia 1999 r. nic nie zmienia w ocenie samej umowy pod wzglêdem mo¿liwoci wyegzekwowania obowi¹zków z niej p³yn¹cych
przez powódkê, do czego odniós³ siê s¹d I instancji, i któr¹ to
ocenê S¹d Apelacyjny podziela.
Natomiast faktycznie s¹d I instancji nie przeanalizowa³ zasadnoci roszczenia przy uwzglêdnieniu uchwa³y Zgromadzenia
Wspólników spó³ki M. w S. z dnia 12 maja 2002 r.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e strona pozwana jest spó³k¹
prawa handlowego. Zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. w takim pod-

67

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
miocie prawa zarz¹d prowadzi sprawy spó³ki i reprezentuje spó³kê. Czyli, co do zasady nie jest ograniczony w swych decyzjach,
te¿ dotycz¹cych maj¹tku spó³ki. Jednak¿e s¹ sfery dzia³alnoci
spó³ki, gdzie rozrz¹dzenia maj¹tkiem spó³ki przez zarz¹d doznaj¹ ograniczeñ. By móc skutecznie reprezentowaæ spó³kê
w niektórych rozrz¹dzeniach zarz¹d musi dysponowaæ zgod¹
w postaci uchwa³y wspólników. Tak jest w przypadku zbycia
nieruchomoci  art. 228 pkt 4. k.s.h. Odnosz¹c siê do tej sprawy
nale¿y wskazaæ, ¿e podnoszona przez powódkê uchwa³a z 12
maja 2002 r. by³a w³anie tak¹ zgod¹ Zgromadzenia Wspólników
Sp. z o.o. M. w S. na zbywanie nieruchomoci lokalowych.
W kontekcie niniejszej sprawy istotne by³o, jakie znaczenie mia³a
ta uchwa³a dla zg³oszonego ¿¹dania powódki. Zdaniem S¹du Apelacyjnego uchwa³a ta nie kreowa³a konkretnego stosunku zobowi¹zaniowego z powódk¹. Z tej uchwa³y nie wynika³o by po jej
stronie powsta³a dla niej wierzytelnoæ (prawo podmiotowe), a po
stronie  spó³ki d³ug (odpowiadaj¹cy temu prawu obowi¹zek
realizacji tego prawa), któr¹ to wierzytelnoæ powódka mog³aby
wyegzekwowaæ w drodze orzeczenia s¹du. Uchwa³a podejmowana w trybie art. 228 pkt 4 k.s.h. jest skierowana do zarz¹du
spó³ki i pozwala mu na podejmowanie rozporz¹dzeñ nieruchomoci¹ zgodnie z uchwal¹, natomiast nie rodzi uprawnienia do
domagania siê przeniesienia tej nieruchomoci, po stronie ewentualnego nabywcy, albowiem to zarz¹d ostatecznie decyduje czy
maj¹c zgodê odpowiednich organów, dokona rozporz¹dzenia nieruchomoci¹ i na rzecz kogo j¹ zbêdzie. Reasumuj¹c, tak¿e ten
zarzut skar¿¹cej okaza³ siê niezasadny.
W pozosta³ym zakresie S¹d Apelacyjny w pe³ni podziela ustalenia stanu faktycznego dokonane przez s¹d pierwszej instancji
i przyjmuje je za w³asne jak ocenê prawn¹ ¿¹dania powódki
w wietle art. 158 k.c. oraz art. 231 § 1 k.c. Maj¹c to na uwadze
S¹d drugiej instancji uzna³ za zbyteczne powtarzanie ustaleñ i rozwa¿añ s¹du I instancji (patrz wyrok SN z 16 lutego 2005 r., sygn.
akt IV CK 526/04).
Konkluduj¹c, s¹d II instancji uzna³ apelacjê powódki za niezasadn¹ i na podstawie art. 385 k.p.c. oddali³ j¹.
( )
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7
POSTANOWIENIE
z dnia 4 maja 2011 r.
I ACa 280/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Barbara Lewandowska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Maria Soko³owska
SSA Maryla Domel-Jasiñska

Teza
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia op³aty s¹dowej mo¿e byæ skutecznie z³o¿ony jedynie wówczas, gdy pismo
podlegaj¹ce tej op³acie nie zosta³o jeszcze odrzucone. Wniosek
o przywrócenie terminu do uiszczenia op³aty s¹dowej od rodka
odwo³awczego mo¿e byæ skutecznie z³o¿ony tylko wtedy, gdy
rodek taki zosta³ faktycznie wniesiony. Przywrócenie terminu
do uiszczenia op³aty s¹dowej od niewniesionego skutecznie rodka
zaskar¿enia nie jest dopuszczalne na gruncie obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa procesowego.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. S¹d Okrêgowy w T. oddali³ powództwo R. i M. ma³¿onków S. przeciwko pozwanym B.
i M. ma³¿onkom R. o zap³atê i zas¹dzi³ od powodów na rzecz
pozwanych kwotê 10.000 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu.
Od wyroku tego powodowie w dniu 4 maja 2010 r.  w terminie
ustawowym  wnieli apelacjê.
Zarz¹dzeniem z dnia 12 maja 2010 r. przewodnicz¹cy wezwa³ powodów do uzupe³nienia braku formalnego apelacji przez
podanie wartoci przedmiotu zaskar¿enia oraz do uiszczenia op³aty
s¹dowej od apelacji w kwocie 41.918 z³ w terminie 7 dni pod
rygorem odrzucenia apelacji. Wobec bezskutecznego up³ywu
zakrelonego terminu, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2010 r.
S¹d Okrêgowy odrzuci³ apelacjê na podstawie art. 370 k.p.c.,
wskazuj¹c w uzasadnieniu na nieuiszczenie op³aty s¹dowej. Od-
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pisy tego postanowienia dorêczono powodom w dniu 21 czerwca 2010 r. W dniu 28 czerwca 2010 r. powodowie z³o¿yli wniosek z dnia 25 czerwca 2011 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od apelacji i o zwolnienie od obowi¹zku uiszczenia wpisu od apelacji. W uzasadnieniu wniosku powodowie
wskazali na le¿¹ce po stronie urzêdu pocztowego przyczyny,
z uwagi na które nie podjêli z poczty przesy³ek s¹dowych zawieraj¹cych wezwanie do uzupe³nienia apelacji. Podnosili nadto,
¿e nie s¹ w stanie uiciæ wymaganej op³aty z uwagi na swoj¹
sytuacjê maj¹tkow¹. Na wezwanie S¹du Okrêgowego powodowie sprecyzowali wniosek w ten sposób, ¿e oznajmili, ¿e ich
pismo z dnia 25 czerwca 2010 r. nale¿y traktowaæ jako wniosek
o przywrócenie terminu do z³o¿enia wniosku o zwolnienie od
uiszczenia op³aty od apelacji, który to wniosek zosta³ z³o¿ony
w treci wspomnianego pisma procesowego powodów z dnia
25 czerwca 2010 r.
Postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r. S¹d Okrêgowy w T.
przywróci³ powodom termin do z³o¿enia wniosku o zwolnienie
od kosztów s¹dowych  op³aty od apelacji. Jednoczenie, wobec
z³o¿enia owiadczenia o stanie rodzinnym, maj¹tku, dochodach
i ród³ach utrzymania jedynie przez powódkê R.S., wniosek powoda M.S. o zwolnienie od kosztów s¹dowych zosta³ na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zwrócony zarz¹dzeniem przewodnicz¹cego z dnia 28 lipca 2010 r. Zarz¹dzeniem z dnia 28 lipca 2010 r.
wezwano powoda do uiszczenia op³aty od apelacji w kwocie
41.918 z³ w terminie 7 dni. Zarz¹dzenie to dorêczono powodowi
w dniu 4 sierpnia 2010 r. W reakcji na wezwanie powód, pismem procesowym z dnia 9 sierpnia 2010 r., wniesionym do
S¹du Okrêgowego w dniu 12 sierpnia 2010 r., z³o¿y³ ponowny
wniosek o zwolnienie od op³aty od apelacji. Wniosek ten nie
zosta³ formalnie rozpoznany, natomiast postanowieniem z dnia
25 stycznia 2011 r. S¹d Okrêgowy w T. odrzuci³ apelacjê powoda z uwagi na nieuiszczenie wymaganej op³aty. Postanowienie
to jest prawomocne.
W odniesieniu do wniosku powódki S¹d pierwszej instancji
zarz¹dzi³ dochodzenie w celu sprawdzenia jej rzeczywistej sytuacji maj¹tkowej, po jego przeprowadzeniu  oddali³ wniosek po-
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wódki o zwolnienie od kosztów s¹dowych w zakresie op³aty od
apelacji, postanowieniem z dnia 4 padziernika 2010 r. Na skutek za¿alenia wniesionego przez powódkê S¹d Apelacyjny w G.
postanowieniem z dnia 23 listopada 2010 r. zmieni³ zaskar¿one
postanowienie, zwalniaj¹c powódkê od uiszczenia op³aty od apelacji. Wniosek pozwanych o cofniêcie powódce udzielonego jej
zwolnienia od kosztów zosta³ oddalony przez S¹d pierwszej instancji postanowieniem z dnia 14 lutego 2011 r.
W dniu 7 listopada 2010 r. powodowie nadali na adres S¹du
Okrêgowego w T. ponown¹ apelacjê o identycznej treci, która
wp³ynê³a do tego S¹du w dniu 9 listopada 2010 r. W dniu 24
lutego 2011 r. akta z apelacj¹ powódki, wniesion¹ w dniu 4 maja
2010 r., zosta³y przedstawione S¹dowi drugiej instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej okolicznoci faktyczne S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e apelacja powódki podlega odrzuceniu. Nale¿y podnieæ, ¿e S¹d drugiej instancji na podstawie
art. 373 k.p.c. w zwi¹zku z art. 370 k.p.c. zachowuje kognicjê
do zbadania prawid³owoci przywrócenia przez S¹d pierwszej
instancji terminu do z³o¿enia rodka odwo³awczego, jak i do kontroli zachowania wymogów formalnych takiego rodka (vide m.in.
postanowienie SN z 24 listopada 2009 r., V CZ 57/09, LEX nr
688061 i powo³ane tam orzecznictwo SN).
W analizowanej sprawie za wadliwe trzeba uznaæ przywrócenie powodom przez S¹d pierwszej instancji terminu do z³o¿enia
wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych  od op³aty od apelacji. Przywracaj¹c ten termin S¹d orzekaj¹cy nie wzi¹³ pod uwagê tego, ¿e wczeniej (przed z³o¿eniem wniosku przez powodów), postanowieniem z dnia 10 czerwca 2010 r., apelacja powodów zosta³a odrzucona. Postanowienie w tym przedmiocie jest
prawomocne, powodowie nie sk³adali od niego rodka zaskar¿enia. W tym stanie rzeczy w dniu wp³ywu wniosku powodów
o przywrócenie terminu, jak i w dacie pozytywnego rozpoznania przez S¹d pierwszej instancji tego wniosku, nie by³o w sprawie ¿adnego rodka odwo³awczego, który podlega³by op³acie.
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W orzecznictwie utrwalony jest pogl¹d, który S¹d Apelacyjny
w sk³adzie rozpoznaj¹cym niniejsz¹ sprawê w pe³ni podziela, ¿e
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia op³aty s¹dowej
mo¿e byæ skutecznie z³o¿ony jedynie wówczas, gdy pismo podlegaj¹ce tej op³acie zachowuje swój byt prawny i nie zosta³o
jeszcze odrzucone. Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia op³aty od rodka odwo³awczego mo¿e byæ skutecznie
z³o¿ony tylko w sytuacji, gdy rodek taki pozostaje faktycznie
wniesiony. Tylko wtedy bowiem zachodzi ustawowy obowi¹zek
uiszczenia op³aty, którego niewykonanie w terminie rodzi ujemne skutki procesowe dla strony uchybiaj¹cej terminowi, przez co
mo¿e zostaæ spe³niony ustawowy warunek dopuszczalnoci przywrócenia terminu, okrelony w art. 168 § 2 k.p.c. Brak ujemnych
skutków procesowych uchybienia wy³¹cza bowiem mo¿liwoæ
przywrócenia terminu.
W przedmiotowej sprawie brak jest rodka zaskar¿enia podlegaj¹cego op³acie, poniewa¿ apelacja powodów zosta³a prawomocnie odrzucona, przez co utraci³a swój byt prawny. Nie mog³y
zatem dla strony powodowej wynikn¹æ ¿adne ujemne skutki procesowe z nieuiszczenia w terminie op³aty od apelacji, bowiem
skutki te lokuj¹ siê ju¿ w samym odrzuceniu apelacji. Prawomocne odrzucenie apelacji eliminuje w ogóle obowi¹zek uiszczania
op³aty s¹dowej, z uwagi na brak rodka zaskar¿enia podlegaj¹cego op³acie. Przywracanie terminu do uiszczenia op³aty s¹dowej od niewniesionego rodka zaskar¿enia nie jest dopuszczalne
na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa procesowego (por.
postanowienia SN z 10 listopada 2006 r., I CZ 61/06, LEX nr
607559, z 8 sierpnia 2000 r., III CKN 827/00, LEX nr 533109,
z 22 lutego 2006 r., III CZ 4/06, LEX nr 200847, a tak¿e S¹du
Apelacyjnego w Katowicach z 16 kwietnia 2008 r., I ACa 157/
08, LEX nr 399911).
Wniesiona przez (oboje) powodów ponownie w dniu 9 listopada 2010 r. apelacja jest spóniona, poniewa¿ termin do z³o¿enia apelacji od wyroku S¹du Okrêgowego w T. z dnia 26 lutego
2010 r. up³yn¹³ w dniu 4 maja 2010 r., za powodowie nie sk³adali wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Z tego wzglêdu jej ponowne z³o¿enie w dniu 9 listopada 2010 r. nie
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mo¿e byæ uznane za skuteczne. Apelacja powodów wniesiona
w dniu 4 maja 2010 r. zosta³a prawomocnie odrzucona przez S¹d
Okrêgowy postanowieniem z dnia 10 czerwca 2010 r. (przy czym
apelacjê powoda ponownie odrzucono postanowieniem z dnia
25 stycznia 2011 r.), zatem jej przedstawienie w celu rozpoznania apelacji powódki nie mog³o przynieæ rezultatu innego ni¿
odrzucenie z uwagi na istnienie w tym wzglêdzie prawomocnego rozstrzygniêcia wi¹¿¹cego zarówno S¹d pierwszej, jak i drugiej instancji.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na podstawie art. 373 k.p.c. w zwi¹zku z art. 370 k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji.

8
POSTANOWIENIE
z dnia 25 lipca 2011 r.
III Cz 948/11
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
III Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Krzysztof Gajewski (przewodnicz¹cy)
SSO El¿bieta Milewska-Czaja
SSO Leszek Jantowski (sprawozdawca)

Teza
Nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu nastêpstwa prawnego
oznaczenie w akcie notarialnym po³¹czenia spó³ek poprzez zwrot
po³¹czenie nast¹pi, o ile po³¹czenie to zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego. Po³¹czenie spó³ek nastêpuje bowiem
z dniem wpisania po³¹czenia do rejestru w³aciwego wed³ug siedziby, odpowiednio spó³ki przejmuj¹cej albo spó³ki nowo zawi¹zanej (dzieñ po³¹czenia). Wpis ten wywo³uje skutek wykrelenia
spó³ki przejmowanej albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie
nowej spó³ki (art. 493 § 2 k.s.h.).
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Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010 r. S¹d Rejonowy G.P. w G. oddali³ wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu.
Uzasadniaj¹c swoje stanowisko wskaza³, i¿ wierzyciel z³o¿y³
wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoci bankowemu tytu³owi
egzekucyjnemu nr ( ) z dnia 10 padziernika 2010 r. przeciwko £.S.
Dalej S¹d Rejonowy powo³a³ siê na art. 97 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze
zm.), zgodnie z którym bankowy tytu³ egzekucyjny mo¿e byæ
podstaw¹ egzekucji prowadzonej wed³ug przepisów Kodeksu
postêpowania cywilnego po nadaniu mu przez s¹d klauzuli wy³¹cznie przeciwko osobie, która bezporednio z bankiem dokona³a czynnoci bankowej i z³o¿y³a pisemne owiadczenie o poddaniu siê egzekucji oraz gdy roszczenie objête tytu³em wynika
bezporednio z tej czynnoci bankowej.
W postêpowaniu o nadanie klauzuli wykonalnoci tytu³owi
egzekucyjnemu badaniu nie podlega merytoryczna treæ tytu³u,
ani zasadnoæ obowi¹zku d³u¿nika nim objêtego. S¹d bada jedynie wymogi formalne, którym powinien odpowiadaæ bankowy
tytu³ egzekucyjny, okrelone w art. 96 ust. 2 ustawy Prawo Bankowe.
Zdaniem S¹du Rejonowego wniosek wierzyciela jest niezasadny i nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Z treci zapisów widniej¹cych w przed³o¿onym odpisie z KRS wierzyciela wynika
bowiem, i¿ po³¹czenie wnioskodawcy i D. Banku S.A. nast¹pi, zatem nie mo¿na na tej podstawie przyj¹æ, i¿ przeniesienie
ca³ego maj¹tku D. Bank S.A. jako banku przejmowanego na
rzecz F. Bank S.A. dosz³o do skutku. S¹d Rejonowy stwierdzi³
zatem, ¿e F. Bank Polska S.A. w ¿aden sposób nie wykaza³, i¿
mia³ upowa¿nienie do wystawienia bankowego tytu³u egzekucyjnego na podstawie umowy d³u¿niczki z D. Bank S.A.
Od powy¿szego rozstrzygniêcia za¿alenie z³o¿y³ wnioskodawca
zaskar¿aj¹c je w ca³oci. Skar¿¹cy domaga³ siê zmiany przedmiotowego postanowienia i uwzglêdnienia wniosku o nadanie klau-
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zuli wykonalnoci tytu³owi egzekucyjnemu, a tak¿e zas¹dzenia
na rzecz wierzyciela kosztów postêpowania za¿aleniowego.
Argumentuj¹c swoje stanowisko wskaza³, i¿ w dniu 31 lipca
2009 r. F. Bank Polska S.A. po³¹czy³ siê z D. Bank S.A. w L.,
co wynika z przed³o¿onego przez wnioskodawcê odpisu KRS,
w którym znajduje siê wpis o po³¹czeniu wy¿ej wymienionych
banków. W rezultacie S¹d Rejonowy dokona³ b³êdnych ustaleñ
faktycznych i naruszy³ przepisy art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe w zw. z art. 7862 § 1 k.p.c.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. po³¹czenie spó³ek nastêpuje
z dniem wpisania po³¹czenia do rejestru w³aciwego wed³ug siedziby, odpowiednio spó³ki przejmuj¹cej albo spó³ki nowo zawi¹zanej (dzieñ po³¹czenia). Wpis ten wywo³uje skutek wykrelenia
spó³ki przejmowanej albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie
nowej spó³ki.
Jednoczenie art. 44 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze
zm.) dok³adnie przewiduje, jakie dane wpisuje siê w dziale 6 rejestru przedsiêbiorców. Zgodnie z ust. 1 pkt 4 zamieszcza siê
tam informacjê o po³¹czeniu z innymi podmiotami, podziale lub
przekszta³ceniu podmiotu w inny sposób. Natomiast § 6111 pkt
4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 grudnia
2000 r. w sprawie szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Rejestru S¹dowego oraz
szczegó³owej treci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117,
poz. 1237) wskazuje, jakie dane oraz informacje zamieszcza siê
w rubryce 4 dzia³u 6. Z powy¿szych przepisów wynika, ¿e
w przypadku, w którym do przejêcia spó³ki by nie dosz³o w dziale
6 rubryce 4 rejestru nie znalaz³aby siê informacja na ten temat.
Nie ma przy tym znaczenia, ¿e opis sposobu po³¹czenia zosta³
okrelony w czasie przysz³ym. Nadto sposób po³¹czenia wskazuje uchwa³ê o po³¹czeniu, która ju¿ zapad³a.
Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e wnioskodawca przedstawiaj¹c odpis
z KRS wykaza³, i¿ jest nastêpc¹ prawnym D. Banku S.A. albo-
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wiem jak wynika z odpisu KRS znajduj¹cego siê w aktach sprawy, to ta spó³ka jest wpisana do podrubryki 2 dzia³u 6 rubryki 4,
za skutek w postaci nastêpstwa prawnego wynika miêdzy innymi z art. 492 k.s.h.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e S¹d pierwszej
instancji b³êdnie przyjmuj¹c, i¿ wnioskodawca nie wykaza³ nastêpstwa prawnego nie zbada³ pozosta³ych przes³anek formalnych nadania klauzuli wykonalnoci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu, które okrelone s¹ w przepisach art. 96 i 97 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz.
939 ze. zm.), a które S¹d Rejonowy winien zbadaæ zgodnie z art.
7862 § 1 k.p.c.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy na podstawie art.
386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
orzek³ jak w sentencji.
O kosztach postêpowania S¹d drugiej instancji orzek³ na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.

9
WYROK
z dnia 13 wrzenia 2011 r.
VI Ga 9/10
S¹d Okrêgowy w Toruniu
VI Wydzia³ Gospodarczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jerzy P. Naworski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Zbigniew Krepski
SSO Jakub Rusiñski

Teza
W wietle art. 52 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upad³ociowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361
ze zm.) o dacie og³oszenia upad³oci decyduje pocz¹tek dnia,
w którym wydano postanowienie o og³oszeniu upad³oci.
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Uzasadnienie
Powód G.M. syndyk masy upad³oci F.U.T. W.-B. sp. z o.o.
we W. w upad³oci likwidacyjnej domaga siê zas¹dzenia od pozwanego T.W. kwoty 8.609,73 z³ wskazuj¹c, ¿e w dniu og³oszenia upad³oci, tj. 28 wrzenia 2007 r. upad³y zap³aci³ pozwanemu dochodzon¹ kwotê tytu³em ceny za kupione towary.
Pozwany przyzna³ fakt otrzymania ceny w dniu 28 wrzenia
2007 r., lecz wniós³ o oddalenie powództwa zarzucaj¹c, ¿e nie
wiedzia³ w tym dniu o og³oszeniu upad³oci, a orzeczenie tej treci
wywo³uje skutki od nastêpnego dnia.
Wyrokiem z dnia 27 listopada 2008 r. S¹d Rejonowy uwzglêdni³
powództwo w ca³oci. Jak stwierdzi³ ten S¹d, poza sporem jest,
¿e w dniach 30 sierpnia i 26 wrzenia 2007 r. F.U.T. W.-B. sp.
z o.o. we W. kupi³a od pozwanego towar za cenê 8.609,73 z³.
W dniu 28 wrzenia 2007 r. A.B., dzia³aj¹c jako pe³nomocnik
kupuj¹cego, zap³aci³ pozwanemu cenê gotówk¹. Tego samego
dnia zosta³a og³oszona upad³oæ likwidacyjna F.U.T. W.-B. sp.
z o.o. we W.
S¹d pierwszej instancji uzna³, ¿e w wietle art. 52 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r.  Prawo upad³ociowe i naprawcze (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm., powo³ywanej dalej jako
p.u.n.), zgodnie z którym data wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci jest dat¹ upad³oci (zdanie pierwsze), o powstaniu skutków upad³oci decyduje pocz¹tek dnia wydania postanowienia w przedmiocie upad³oci. Upad³y dokona³ zatem
czynnoci dotycz¹cej mienia wchodz¹cego w sk³ad masy upad³oci, mimo ¿e stosownie do art. 75 ust. 1 p.u.n. utraci³ do tego
prawo. W zwi¹zku z tym czynnoæ by³a zgodnie z art. 77 ust. 1
p.u.n. niewa¿na, co powoduje obowi¹zek zwrotu otrzymanej przez
pozwanego kwoty do masy upad³oci. Podstaw¹ prawn¹ rozstrzygniêcia by³ art. 410 § 1 w zw. z art. 405 k.c. i art. 77 ust. 1
p.u.n.
W apelacji od wyroku pozwany domaga siê jego zmiany i oddalenia powództwa, zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego
przez b³êdn¹ wyk³adniê art. 52 p.u.n. Skar¿¹cy zgodzi³ siê z S¹dem a quo, ¿e istota problemu sprowadza siê do przes¹dzenia,
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czy o dacie og³oszenia upad³oci rozstrzyga pocz¹tek, czy koniec dnia, w którym zosta³o wydane postanowienie o og³oszeniu
upad³oci. W tej kwestii skar¿¹cy odwo³a³ siê do wyroku S¹du
Najwy¿szego z dnia 18 czerwca 2004 r. (II CK 364/03, MoP 2004,
nr 14, s. 631, powo³ywany dalej jako wyrok SN z dnia 18 czerwca 2004 r.), zgodnie z którym o dacie og³oszenia upad³oci decyduje koniec dnia. W zwi¹zku z tym zap³acona przez upad³ego w dniu og³oszenia upad³oci kwota nie podlega zwrotowi
do masy upad³oci.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Istota problemu przeniesiona na etap postêpowania odwo³awczego sprowadza siê do wyk³adni art. 52 zd. 1 p.u.n. Identyczny problem dotyczy zdania drugiego tego artyku³u, zgodnie
z którym w przypadku wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci po ponownym rozpoznaniu sprawy w nastêpstwie uchylenia postanowienia przez s¹d drugiej instancji za datê upad³oci
uwa¿a siê datê wydania pierwszego postanowienia o og³oszeniu
upad³oci.
W pimiennictwie nie ma zgodnoci co do tego, czy o dacie
og³oszenia upad³oci rozstrzyga pocz¹tek, czy koniec dnia, w którym zosta³o wydane postanowienie o og³oszeniu upad³oci. Pod
rz¹dami dawnego prawa dominowa³ pogl¹d opowiadaj¹cy siê za
pocz¹tkiem dnia (np. M. Allerhand, Prawo upad³ociowe. Komentarz, reprint Warszawa 1991, s. 50-51), który jest prezentowany
tak¿e na gruncie legis latae (np. A. Jakubecki [w]: F. Zedler, Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze 2003,
s. 134). Zwolennikiem odmiennego stanowiska, ¿e o dacie og³oszenia upad³oci decyduje koniec dnia, za którym opowiedzia³
siê tak¿e S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 czerwca 2004 r., jest S. Gurgul (Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, 6 wydanie, Warszawa 2005, s. 149).
Do pomylenia jest tak¿e trzecie rozwi¹zanie, wedle którego
decyduj¹ce znaczenie ma chwila (godzina) wydania przez s¹d
upad³ociowy postanowienia o og³oszeniu upad³oci. Za tak¹
opini¹ przemawia art. 51 ust. 1 pkt 7 p.u.n., zgodnie z którym
w postanowieniu o og³oszeniu upad³oci s¹d oznacza godzinê
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wydania postanowienia, je¿eli upad³y jest uczestnikiem systemu
p³atnoci lub systemu rozrachunku papierów wartociowych w rozumieniu ustawy. Brzmienie przytoczonego przepisu nie pozostawia jednak w¹tpliwoci, ¿e jego zakres ogranicza siê do podmiotów wyszczególnionych w przytoczonym przepisie. W odniesieniu do pozosta³ych z regu³y niemo¿liwe jest ustalenie godziny wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci, skoro nie
wymaga tego art. 51 ust. 1 p.u.n. okrelaj¹cy treæ formu³y sentencji postanowienia s¹du, który z regu³y rozpoznaje sprawê na
posiedzeniu niejawnym (art. 21 ust. 1 zd. 1 p.u.n.).
Sporód dwóch pozosta³ych przedstawionych koncepcji wiêcej racji przemawia na rzecz pierwszego, zgodnie z którym o dacie
og³oszenia upad³oci rozstrzyga pocz¹tek dnia. W procesie wyk³adni zasadnicze znaczenia maj¹ argumenty s³owne. W przepisie art. 52 p.u.n. jest mowa o dacie wydania postanowienia o og³oszeniu upad³oci. Przez datê w jêzyku potocznym nale¿y rozumieæ termin kalendarzowy jakiego zdarzenia: oznaczenie dnia,
miesi¹ca, roku jakiego wypadku. Nie powinna byæ kwestionowana teza, ¿e w tym sensie za datê nale¿y rozumieæ dzieñ wydania postanowienia, liczony od jego pocz¹tku.
Przeciw niej nie przemawia, le¿¹cy u podstaw drugiej koncepcji, któr¹ zaakceptowa³, bez ¿adnego uzasadnienia S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 18 czerwca 2004 r., wzorowany na art.
195 § 2 k.z., przepis art. 111 § 2 k.c. Zgodnie z jego treci¹, je¿eli
pocz¹tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglêdnia siê przy obliczeniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nast¹pi³o. Po pierwsze, przytoczone unormowanie,
w myl art. 110 k.c., ma zastosowanie do sposobu obliczenia
terminu, po drugie, terminu oznaczonego w dniach. W art. 52
zd. 1 p.u.n. nie chodzi natomiast o obliczenie terminu i to liczonego w dniach, lecz o przes¹dzenie daty, od której powstaj¹ skutki
upad³oci. Nie sposób w zwi¹zku z tym zgodziæ siê z prezentowan¹ w pimiennictwie tez¹ (S. Grugul, op. cit., s. 149), ¿e akceptacja pogl¹du, ¿e o powstaniu skutków upad³oci decyduje
pocz¹tek dnia, w którym og³oszono upad³oæ, a nie jego koniec,
pozbawia art. 111 § 2 k.c. znaczenia prawnego. Konieczna jest
jeszcze jedna uwaga. Opowiedzenie siê za wyk³adni¹ art. 52
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p.u.n. dokonan¹ przez pryzmat art. 111 § 2 k.c. prowadzi³oby do
wniosku, ¿e o dacie og³oszenia upad³oci wcale nie decyduje
koniec dnia, lecz pocz¹tek nastêpnego dnia. Przeciw stanowisku, za którym opowiada siê S¹d Okrêgowy, nie przemawia to,
¿e postanowienie o og³oszeniu upad³oci, w razie jego akceptacji, jest skuteczne przed jego wydaniem. Jak s³usznie podkrela³a
doktryna przedwojenna, w dniu og³oszenia upad³oci znany jest
stan maj¹tku d³u¿nika i dlatego to, co on uskutecznia jest podejrzane (M. Allerhand, op. cit., s. 51).
Z uwagi na przedstawione w¹tpliwoci S¹d Odwo³awczy na
podstawie art. 390 § 1 zd. 1 k.p.c. postanowieniem z dnia 15
lutego 2010 r. przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu do rozpoznania
zagadnienie prawne zawieraj¹ce siê w pytaniu, czy w wietle
art. 52 p.u.n. o dacie og³oszenia upad³oci decyduje pocz¹tek,
czy koniec dnia?
Postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r. (III CZP 32/10) S¹d
Najwy¿szy odmówi³ podjêcia uchwa³y uznaj¹c, ¿e skoro z uzasadnienia postanowienia S¹du Okrêgowego z dnia 15 lutego
2010 r. wynika, ¿e S¹d nie ma ¿adnych argumentów pozwalaj¹cych tak¿e na inne, ani¿eli aprobowane rozstrzygniecie, brak jest
podstaw do udzielenia odpowiedzi, poniewa¿ uzasadnienie powinno zawieraæ ró¿ne mo¿liwe do przyjêcia warianty rozwi¹zañ.
Przedstawione w uzasadnieniu pytania prawnego argumenty
przemawiaj¹ za pogl¹dem, ¿e w wietle prawid³owej wyk³adni
art. 52 zd. 1 p.u.n. o dacie og³oszenia upad³oci decyduje pocz¹tek dnia, w którym zosta³o wydane postanowienie s¹du o og³oszeniu upad³oci. W zwi¹zku z tym zarzut naruszenia tego przepisu przez jego niew³aciw¹ interpretacjê jest chybiony, a tym
samym apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu (art. 385
k.p.c.).
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10
POSTANOWIENIE
z dnia 14 wrzenia 2011 r.
X Cz 155/11
S¹d Okrêgowy w Bydgoszczy
X Wydzia³ Cywilny Rodzinny
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Anna Pochylczuk (przewodnicz¹cy)
SSO Hanna Nowak
SSO Iwona Pydych

Teza
Kontakty dziadków z wnukami nie s¹ regulowane przepisami
Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 roku dotycz¹cego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej, uchylaj¹cego rozporz¹dzenie WE nr 1347/2000 (Dz.Urz.UE. z 23 grudnia 2003 r. L
338/1).

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 18 lipca 2011 r., sygn. akt ( ), S¹d
Rejonowy w B. odrzuci³ wniosek z uwagi na brak jurysdykcji
krajowej. S¹d Rejonowy powo³a³ siê na przepis art. 8 ust. 1 Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
dotycz¹cego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ
w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej, uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) Nr
1347/2000 (Dz.Urz.UE. z 23 grudnia 2003 r. L 338/1), który stanowi, ¿e w sprawach odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoci rodzicielskiej za dziecko w³aciwe s¹ s¹dy tego Pañstwa Cz³onkowskiego, w którym zwykle zamieszkuje dziecko w czasie,
w którym wytoczone zosta³o powództwo. Przy tym wed³ug przepisu art. 2 pkt 7 odpowiedzialnoæ rodzicielska oznacza ogó³
praw i obowi¹zków, które zosta³y przyznane osobie fizycznej
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lub prawnej orzeczeniem lub z mocy ustawy, albo poprzez prawnie wi¹¿¹ce porozumienie, dotycz¹cy osoby lub maj¹tku dziecka. Okrelenie to obejmuje pieczê nad dzieckiem oraz prawo do
osobistej stycznoci z dzieckiem. Z treci art. 2 pkt 10 wynika
natomiast, i¿ prawo do osobistej stycznoci z dzieckiem oznacza
prawo do zabrania dziecka na ograniczony czas do innego miejsca ni¿ miejsce zwyczajnego pobytu a zatem oznacza prawo do
kontaktów z dzieckiem. Nastêpnie S¹d I instancji powo³a³ siê na
przepis art. 91 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym ród³em powszechnie obowi¹zuj¹cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa s¹ akty prawne wydawane
przez organizacje miêdzynarodowe, których Polska jest cz³onkiem. W zwi¹zku z tym S¹d Rejonowy doszed³ do wniosku, ¿e
jest zwi¹zany w/w Rozporz¹dzeniem. W zwi¹zku z tym niedopuszczalne jest stosowanie przepisu art. 11063 pkt 2 k.p.c., jako
sprzecznego z przepisem art. 8 ust. 1 Rozporz¹dzenia. Poniewa¿
z zebranych w sprawie informacji wynika w sposób oczywisty,
¿e ma³oletni I.P. zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, w zwi¹zku z tym
S¹d I instancji doszed³ do wniosku, ¿e s¹dem w³aciwym do
rozpoznania przedmiotowego wniosku jest S¹d tego Pañstwa,
natomiast tut. s¹d nie ma jurysdykcji.
Powy¿sze postanowienie zaskar¿y³a za¿aleniem wnioskodawczyni podnosz¹c, i¿ S¹d podj¹³ b³êdna decyzjê  polegaj¹c¹ na
odrzuceniu wniosku w sytuacji gdzie dotyczy on ma³oletniego
i jego matki i babci, która przebywa przecie¿ na sta³e w Polsce.
Fakt przebywania obu rodziców na terenie Anglii nie ma znaczenia, gdy wnioskodawca jest w Polsce. Ma³oletni wraz z matk¹
przebywa bardzo czêsto w Polsce w B. gdzie zamieszkuje tak¿e
druga babcia ze strony M.P.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Wniesienie za¿alenia prowadziæ musia³o do uchylenia zaskar¿onego orzeczenia.
Wnioskodawczyni przez pe³nomocnika wnios³a o uregulowanie kontaktów z wnukiem ma³oletnim I.P. Tymczasem S¹d I instancji powo³a³ siê b³êdnie na regulacje prawne dotycz¹ce kontaktów rodziców z ich dzieæmi, które nie mog¹ z oczywistych
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powodów odnosiæ siê do kontaktów dziadków z wnukami. Dlatego nie maj¹ znaczenia rozwa¿ania S¹du I instancji, czy nale¿y
zastosowaæ w niniejszej sprawie przepisy Rozporz¹dzenia Rady
(WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotycz¹cego
jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci
rodzicielskiej, uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) Nr 1347/2000, czy
te¿ przepisy kodeksu postêpowania cywilnego. Podnoszona przez
S¹d Rejonowy okolicznoæ, i¿ matka dziecka po uprawomocnieniu siê wyroku rozwodowego wyjecha³a razem z dzieckiem poza
granice kraju oraz informacje uzyskane od kuratora s¹dowego,
z których wynika, i¿ od wrzenia 2009 r. matka ma³oletniego I.P.
wraz z synem zamieszkuje na sta³e w Anglii, gdzie jest zameldowana, nie rodz¹ ¿adnych skutków w kwestii jurysdykcji s¹dów
polskich w niniejszej sprawie.
Jak wynika z treci przepisu art. 1110 k.p.c., do jurysdykcji
krajowej nale¿¹ inne ni¿ wymienione w art. 1106-11091 sprawy
rozpoznawane w postêpowaniu nieprocesowym, je¿eli sprawa
dotyczy osoby bêd¹cej obywatelem polskim, cudzoziemca maj¹cego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyk³ego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby prawnej lub niebêd¹cej osob¹
prawn¹ jednostki organizacyjnej, maj¹cej siedzibê w Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e, je¿eli sprawa z innych wzglêdów wykazuje wystarczaj¹cy zwi¹zek z polskim porz¹dkiem prawnym.
Stan faktyczny ustalony w niniejszej sprawie pozwala zaliczyæ j¹
do w³anie tego rodzaju spraw, o których mowa w art. 1110 k.p.c.
Jest to bowiem sprawa rozpoznawana w postêpowaniu nieprocesowym nie wymieniona w art. 1106-11091. Ponadto dotyczy
kontaktów babci bêd¹cej obywatelk¹ polsk¹ z jej wnukiem tak¿e
bêd¹cym obywatelem polskim.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy na podstawie art.
397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 386 § 1 k.p.c., uchyli³ zaskar¿one
postanowienie.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
III AUa 1509/09
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Elwira M³ynarczyk
SSA Eugenia Tylkowska

Teza
Funkcj¹ dodatkowej op³aty przewidzianej w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) jest zdyscyplinowanie p³atników sk³adek do wykonania i to nale¿ytego, ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku terminowego i w nale¿nej wysokoci
op³acania sk³adek. Nie pe³ni ona funkcji rekompensacyjnej, gdy¿
taka przypisana jest odsetkom. Op³ata dodatkowa stanowi sankcjê za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie obowi¹zku op³acania sk³adek i ma sens wówczas, gdy  przy uwzglêdnieniu
wszystkich okolicznoci  mo¿na oczekiwaæ, ¿e spe³ni lub mo¿e
spe³niæ za³o¿ony, dyscyplinuj¹cy cel. To za zale¿y przede wszystkim od przyczyny nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci.

Uzasadnienie
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w B. decyzj¹ z dnia
6 lutego 2009 r. wymierzy³ firmie PPUH I. Sp. J. I.Cz. i R.Cz.
z siedzib¹ w N., dodatkow¹ op³atê w wysokoci 25.000 z³ z ty-
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tu³u nieop³aconych sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego za okres
od maja do wrzenia 2008 r.
Od decyzji wnios³a odwo³anie spó³ka jawna.
Organ rentowy w odpowiedzi na odwo³anie skar¿¹cej wnioskowa³ o jego oddalenie.
S¹d Okrêgowy w B. S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2009 r. oddali³ odwo³anie.
S¹d Okrêgowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje.
Ubezpieczeni I. i R. ma³¿onkowie Cz. s¹ w³acicielami Spó³ki
Jawnej PPUH I. z siedzib¹ w N., któr¹ prowadz¹ od 2003 r.,
zajmuj¹c¹ siê przetwórstwem miêsnym. Spó³ka realizuje swoje
zadania produkcyjne na terenie Niemiec przy pomocy zatrudnianych pracowników z Polski. Na chwilê wydania zaskar¿onej decyzji mia³a w zatrudnieniu oko³o 450 pracowników, a obecnie
oko³o 250 pracowników.
Organ rentowy ustali³ nastêpuj¹ce niedop³aty:
 Fundusz Ubezpieczenia Spo³ecznego za okres lipca do sierpnia 2008 r. w kwocie 87.932,28 z³,
 Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od maja do
wrzenia 2008 r. w kwocie 322.788,54 z³,
 Fundusz Pracy i FGP za okres od maja do wrzenia 2008 r.
w kwocie 79.695,88 z³  ³¹czne zad³u¿enie wynosi³o 490.416,70 z³.
Po wydaniu zaskar¿onej decyzji Spó³ka dokona³a czêciowych
wp³at, jednak na dzieñ 8 czerwca 2009 r., nadal wystêpuje zad³u¿enie p³atnika w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
 na Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego 356.140,47 z³,
 na Funduszu Pracy i FGP w kwocie 48.003,42 z³  nie licz¹c
ustawowych odsetek za zw³okê i kosztów postêpowania egzekucyjnego. Wedle wyliczenia p³atnika sk³adek, aktualne jego
zad³u¿enie wobec ZUS wynosi 388.701,23 z³.
Na chwilê wydania zaskar¿onej decyzji Spó³ka pozostawa³a
w zw³oce z p³atnoci¹ sk³adek na ³¹czn¹ kwotê ponad 490.000 z³.
Spó³ka usprawiedliwia³a powsta³e zasz³oci p³atnicze wobec funduszu ubezpieczeniowego brakiem wp³at finansowych ze strony
zagranicznego kontrahenta, jednak ta okolicznoæ jest bez zna-
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czenia dla mo¿liwoci na³o¿enia dodatkowej op³aty za nieuregulowanie wymagalnych sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego przez
p³atnika sk³adek. P³atnik sk³adek nie uregulowa³ wszystkich zobowi¹zañ.
W myl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz.
74 ze zm.), w razie nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych mo¿e wymierzyæ p³atnikowi sk³adek dodatkow¹ op³atê do wysokoci 100
% nieop³aconych sk³adek.
W chwili wydania kwestionowanej decyzji zad³u¿enie p³atnika sk³adek wobec ZUS wynosi³o ponad 490.000 z³. Organ rentowy by³ uprawniony do wymierzenia dodatkowej op³aty w kwocie 25.000 z³, która w swej wysokoci mieci siê w dyspozycji
art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Maj¹c to na uwadze S¹d Okrêgowy na mocy art. 47714 § 1
k.p.c. orzek³ jak w sentencji.
Apelacjê od wyroku wywiod³a PPUH I. Cz. Sp. J. z siedzib¹
w N. zarzucaj¹c mu:
 naruszenie 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê,
 naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów, a w³aciwie nieuwzglêdnienie zg³aszanych dowodów przez stronê,
 naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nie wskazanie w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których S¹d nie uwzglêdni³
wyjanieñ p³atnika i odmówi³ wiarygodnoci przedstawionych
przez p³atnika dowodów.
Wskazuj¹c na powy¿sze wniós³ o zmianê wyroku w ca³oci
poprzez uchylenie zaskar¿onej decyzji i zwolnienie p³atnika sk³adek z op³aty dodatkowej w wysokoci 25.000 z³ i zas¹dzenie od
pozwanego na rzecz p³atnika kosztów procesu wg norm przepisanych za obie instancje ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu w B. do ponownego rozpoznania.
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W uzasadnieniu apelacji skar¿¹ca podnios³a, ¿e faktycznie nie
op³aca³a b¹d op³aca³a w zani¿onej wysokoci sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne pracowników. P³atnik szczegó³owo wyjani³ przyczyny nieop³acania sk³adek w terminie i w pe³nej wysokoci. ZUS mia³ wiadomoæ, ¿e przyczyny braku zap³aty sk³adek w terminie i w pe³nych kwotach nie le¿¹ po stronie p³atnika, s¹ od niego niezale¿ne i nie s¹ przez niego zawinione. Jedyn¹ i bezporedni¹ przyczyn¹ nie wywi¹zywania siê rzetelnie
przez p³atnika sk³adek z obowi¹zków by³o nie zap³acenie p³atnikowi znacznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie kontraktu
przez niemieckiego przedsiêbiorcê.
S¹d Okrêgowy zna³ przyczyny, które spowodowa³y nie wywi¹zanie siê p³atnika z obowi¹zku op³acenia sk³adek. S¹d wydaj¹c zaskar¿ony wyrok nie ustosunkowa³ siê do dowodów przedstawiaj¹cych przyczyny nie wykonania obowi¹zku op³acenia
w ca³oci lub w terminie sk³adek z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego pracowników. S¹d nie uzasadni³, z jakiego powodu nie
uwzglêdni³ z³o¿onych przez p³atnika sk³adek dowodów i wyjanieñ. Zgodnie z treci¹ przepisu art. 24 § 2 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych ZUS mo¿e wymierzyæ p³atnikowi sk³adek op³atê dodatkow¹ w razie nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci. Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznictwa ZUS mo¿e wymierzyæ p³atnikowi sk³adek dodatkow¹ op³atê
na podstawie wskazanego wy¿ej przepisu, je¿eli ten pomimo
mo¿liwoci op³acania ich uchyla siê od wykonania obowi¹zku.
W zachowaniu p³atnika sk³adek winno wyst¹piæ zawinione dzia³anie.
Zarówno organ rentowy, jak i orzekaj¹cy w sprawie S¹d, nie
uwzglêdni³y faktu, ¿e p³atnik w³asnym staraniem organizowa³,
w czasie znacznego bezrobocia, pracê dla znacznej grupy pracowników w Niemczech i odprowadza³ sk³adki ubezpieczeniowe do organu rentowego.
Apeluj¹ca na poparcie swojego stanowiska powo³a³a orzeczenia S¹du Najwy¿szego oraz S¹du Apelacyjnego w Katowicach
i Warszawie.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja wnioskodawczyni zas³uguje na uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu by³o, czy Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowo-Handlowe I. Cz. Sp. J. z siedzib¹ w N. jest zobowi¹zana do uiszczenia op³aty dodatkowej przewidzianej w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w wysokoci 25.000 z³ w zwi¹zku z nieop³aceniem sk³adek lub ich op³acaniem w zani¿onej wysokoci w okresie od maja do wrzenia 2008 r.
Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi o mo¿liwoci wymierzenia p³atnikowi sk³adek op³aty dodatkowej, w razie nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci. Nie
jest to obowi¹zek organu rentowego, a tylko mo¿liwoæ, zarówno co do obci¹¿enia op³at¹ w ogóle, jak i co do wysokoci tej
op³aty, której górna granica zosta³a przez ustawodawcê ustalona.
W zwi¹zku z powy¿szym stwierdziæ nale¿y, ¿e art. 24 ust. 1
powo³anej ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych czyni decyzjê o wymierzeniu p³atnikowi
sk³adek dodatkowej op³aty fakultatywn¹, co oznacza, ¿e nie w ka¿dym przypadku istnienia zaleg³oci sk³adkowych Zak³ad ma obowi¹zek wymierzenia dodatkowej op³aty.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego z tak sformu³owanego przepisu
wynika wniosek, ¿e op³ata dodatkowa ma charakter dyscyplinuj¹cy p³atników uchylaj¹cych siê od p³acenia lub p³ac¹cych sk³adki nieterminowo. Jako narzêdzie dyscyplinuj¹ce powinna byæ
zatem wymierzana po rozwa¿eniu okolicznoci, które spowodowa³y zaniechanie b¹d nieterminowe op³acenie sk³adek.
Odes³anie zawarte w art. 24 ust. 1 w zakresie mo¿liwoci odwo³ania od decyzji wymierzaj¹cej op³atê dodatkow¹ na drogê
s¹dow¹ (wed³ug regu³ art. 83 tej samej ustawy) stwarza mo¿liwoæ poddania przez S¹d merytorycznej ocenie zasadnoci decyzji wydanej przez ZUS. Oznacza to, ¿e s¹d ma obowi¹zek
rozwa¿yæ zasadnoæ wymierzenia op³aty dodatkowej pod wzglêdem zarówno celowoci, jak i wysokoci op³aty. Nale¿y przy
tym mieæ na uwadze przyczynê powstania zaleg³oci, stopieñ
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zawinienia p³atnika i skutek, jaki ma wymierzenie tej op³aty wywrzeæ. Nie by³o zatem celem ustawodawcy pogorszenie sytuacji
finansowej p³atnika, a¿ do zachwiania bezpieczeñstwa ekonomicznego. Celem wprowadzenia art. 24 ust. 1 jak siê wydaje
by³o wymierzenie kary dyscyplinuj¹cej tym p³atnikom, którzy
mog¹, lecz z przyczyn zawinionych nie dope³niaj¹ obowi¹zku
op³acenia sk³adek. Zwolnienie z obowi¹zku uiszczenia op³aty
dodatkowej lub wymierzenie jej w zmniejszonej wysokoci wymaga indywidualnego potraktowania ka¿dego przypadku.
Powy¿sze wnioski p³yn¹ z analizy linii orzeczniczej, w tym
z wyroku z dnia 20 maja 2004 r., II UK 403/03 (OSNP 2005/3/
44), w którym S¹d Najwy¿szy wyrazi³ miêdzy innymi pogl¹d, ¿e
funkcj¹ dodatkowej op³aty jest zdyscyplinowanie p³atników sk³adek do wykonania, i to nale¿ytego, ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków terminowego i w nale¿nej wysokoci op³acania sk³adek. Nie
pe³ni ona funkcji rekompensacyjnej, gdy¿ taka przypisana jest
odsetkom. Op³ata dodatkowa stanowi sankcjê za niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie obowi¹zku op³acania sk³adek i ma
sens wówczas, gdy  przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoci  mo¿na oczekiwaæ, ¿e spe³ni ona lub mo¿e spe³niæ za³o¿ony, dyscyplinuj¹cy cel. To za zale¿y przede wszystkim od przyczyn nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci. Te mog¹ byæ zale¿ne lub niezale¿ne od p³atnika, zawinione przez niego lub niezawinione. Inaczej powinien byæ traktowany p³atnik, który opónia siê z wykonaniem obowi¹zku op³acania sk³adek pomimo dobrej kondycji ekonomicznej, a inaczej
taki, który boryka siê z trudnociami finansowymi. Przy zastosowaniu op³aty dodatkowej winien byæ wziêty pod uwagê tak¿e
dotychczasowy stosunek p³atnika do obowi¹zku op³acania sk³adek, w tym wykazanie zainteresowania jego nale¿ytym wykonaniem, przejawiaj¹cy siê w podejmowaniu czynnoci zmierzaj¹cych do jego prawid³owej realizacji. W konsekwencji o zastosowaniu dodatkowej op³aty winny decydowaæ okolicznoci ka¿dego indywidualnego przypadku, zw³aszcza te, które wskazuj¹ na
winê p³atnika w nieop³aceniu sk³adek albo ich op³aceniu w zani¿onej wysokoci lub jej brak. Trudno dostrzec interes publiczny w pog³êbianiu kryzysu finansowego p³atnika sk³adek i obci¹-
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¿aniu go nale¿nociami fakultatywnymi w sytuacji, gdy nie op³aca on sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne z powodu braku rodków pieniê¿nych.
Ponadto S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 18 stycznia 2008 r.,
II UK 98/07 (OSNP 2009/5-6/73) wskaza³, i¿ do wymierzenia
op³aty dodatkowej na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13
padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych konieczne jest ustalenie winy p³atnika sk³adek w ich nieop³aceniu
lub op³aceniu w zani¿onej wysokoci (podobnie wskaza³ S¹d
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 8 wrzenia 2004 r.,
III AUa 570/03, Prawo Pracy 2005/6/34).
Natomiast S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30
czerwca 2004 r., III AUa 1422/03 (OSA w Warszawie 2005/1/1)
wyjani³, i¿ decyzja o wymierzeniu p³atnikowi sk³adek dodatkowej op³aty zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych  jest decyzj¹ fakultatywn¹, co oznacza, ¿e w przypadku istnienia zaleg³oci Zak³ad mo¿e odst¹piæ od wymierzenia takiej op³aty, maj¹c na uwadze ca³okszta³t okolicznoci sprawy i zachowanie podatnika, które
spowodowa³o nieop³acenie sk³adek lub ich op³acenie w zani¿onej wysokoci.
Równie¿ S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 sierpnia 2006 r., III AUa 1745/05 (OSA 2008/7/18), wskaza³, i¿ przy
stosowaniu op³aty dodatkowej powinien byæ wziêty pod uwagê
dotychczasowy stosunek p³atnika do obowi¹zku op³acania sk³adek, a zw³aszcza okolicznoci wskazuj¹ce na winê p³atnika w nieop³acaniu sk³adek albo ich op³acaniu w zani¿onej wysokoci lub
jej brak. Nak³adanie dodatkowej op³aty na ubezpieczonego, który nie ma realnej mo¿liwoci uregulowania g³ównego zobowi¹zania, jest sprzeczne z celem tej instytucji, gdy¿ jedynie wirtualnie zwiêksza wysokoæ zobowi¹zania ubezpieczonego wobec
organu rentowego, nie czyni¹c sp³aty zobowi¹zania bardziej realn¹.
W uzasadnieniu wyroku wskaza³, i¿ op³ata przewidziana w art.
24 ust. 1 powo³anej ustawy stanowi instrument prawny s³u¿¹cy
dyscyplinowaniu p³atników do terminowego wywi¹zywania siê
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ze zobowi¹zañ wobec ZUS. Jej zastosowanie ma sens wówczas,
gdy  przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoci  mo¿na przewidywaæ, ¿e spe³ni ona lub mo¿e spe³niæ za³o¿ony, dyscyplinuj¹cy cel. To za zale¿y przede wszystkim od przyczyn nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci. Te mog¹
byæ zale¿ne lub niezale¿ne od p³atnika, zawinione przez niego
lub niezawinione. Inaczej powinien byæ traktowany p³atnik, który opónia siê z wykonaniem obowi¹zku op³acania sk³adek pomimo dobrej kondycji ekonomicznej, inaczej taki, który boryka
siê z trudnociami finansowymi. Przy stosowaniu op³aty dodatkowej powinien byæ zatem wziêty pod uwagê dotychczasowy
stosunek p³atnika do obowi¹zku op³acania sk³adek, a zw³aszcza
okolicznoci wskazuj¹ce na winê p³atnika w nieop³aceniu sk³adek albo ich op³acaniu w zani¿onej wysokoci lub jej brak. (...)
Przy podejmowaniu decyzji w kwestii dodatkowej op³aty organ
winien braæ pod uwagê, poza wzglêdami gospodarczymi, stanem finansów ubezpieczeñ spo³ecznych, równie¿ inne okolicznoci, jak na przyk³ad zawinienie b¹d brak winy zobowi¹zanego w powstaniu zad³u¿enia, a przede wszystkim mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zdaniem S¹du Apelacyjnego, S¹d
Okrêgowy b³êdnie uzna³, i¿ zaskar¿ona decyzja organu rentowego jest prawid³owa. ZUS, w toku prowadzonego postêpowania
nie udowodni³, ¿e PPUH I. Cz. Sp. J. uporczywie uchyla³a siê
od zap³aty nale¿noci, bêd¹c w sytuacji, w której mia³a obiektywn¹ mo¿liwoæ dokonania takiej zap³aty. Pozwany wydaj¹c
zaskar¿on¹ decyzjê, nie wzi¹³ pod uwagê wszystkich wiadomych
mu okolicznoci sprawy dotycz¹cych sytuacji finansowej wnioskodawczyni, niezawinionej przyczyny nieop³acenia lub op³acenia w zani¿onej wysokoci sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
pracowników. Albowiem z okolicznoci sprawy wynika, i¿ p³atnik sk³adek w ramach prowadzonej przez siebie dzia³alnoci gospodarczej zatrudnia pracowników, których oddelegowuje do
pracy na terenie Niemiec. Oddelegowani pracownicy podlegaj¹
prawu polskiemu, w tym polskim przepisom ubezpieczeniowym.
Z tytu³u zatrudniania pracowników w 2008 r. p³atnik by³ obowi¹zany odprowadziæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne w wy-
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sokoci 1.720.546,19 z³. P³atnik prowadzi dzia³alnoci od kilku
lat i ze swoich obowi¹zków wywi¹zuje siê na ogó³ w terminie,
jednak w wymienionym okresie p³atnik faktycznie op³aca³ sk³adki
nieregularnie b¹d te¿ nie op³aca³ ich. P³atnik szczegó³owo wyjani³ pozwanemu powody, dla których opónia³ siê w p³atnociach, b¹d nie dokona³ zap³aty sk³adek. Powodem tym by³y
czynniki niezale¿ne od apeluj¹cej spó³ki, tj. strategiczny kontrahent z Niemiec nie zap³aci³ jej wynagrodzenia za us³ugi w kwocie 5 mln z³. Apeluj¹ca spó³ka dochodzi swoich roszczeñ przed
S¹dem niemieckim. Organ rentowy nie uwzglêdni³ wyjanieñ
odwo³uj¹cej siê spó³ki i nie przychyli³ siê do jej wniosku o uk³ad
ratalny. Natomiast uk³ad ratalny zaproponowany przez organ rentowy nie by³, w ocenie p³atnika sk³adek, mo¿liwy do realizacji.
Na dzieñ wydania zaskar¿onej decyzji zad³u¿enie apeluj¹cej spó³ki
wobec organu rentowego wynosi³o: Fundusz Ubezpieczenia Spo³ecznego za okres od lipca do sierpnia 2008 r. w kwocie 87.932,28
z³, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od maja do
wrzenia 2008 r. w kwocie 322.788,54 z³, Fundusz Pracy i FGP
za okres od maja do wrzenia 2008 r. w kwocie 79.695,88 z³ 
³¹czne zad³u¿enie wynosi³o 490.416,70 z³ wraz z nale¿nymi odsetkami. Apeluj¹ca spó³ka uregulowa³a czêciowo zad³u¿enie
w drodze zajêcia komorniczego oraz dowolnych wp³at.
Apeluj¹ca spó³ka trafnie zarzuci³a naruszenie art. 233 k.p.c.
poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów,
a w³aciwie nieuwzglêdnienie zg³aszanych dowodów przez stronê
oraz naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku przyczyn, dla których S¹d nie uwzglêdni³ wyjanieñ p³atnika i odmówi³ wiarygodnoci przedstawionych przez
p³atnika dowodów. S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ dokona³ ustaleñ
faktycznych w oparciu o analizê dokumentacji zgromadzonej
w aktach rentowych i zeznania R.Cz. Nie wskaza³ dlaczego odmówi³ przymiotu wiarygodnoci i mocy dowodowej dokumentom przedstawionym przez skar¿¹c¹ spó³kê. W konsekwencji
trafny by³ podniesiony przez apeluj¹c¹ spó³kê zarzut naruszenia
art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê.
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Z uwagi na powy¿sze S¹d Apelacyjny, na mocy art. 386 § 1
k.p.c. w punkcie pierwszym sentencji wyroku zmieni³ zaskar¿ony wyrok i zwolni³ wnioskodawcê PPUH I. Cz. Sp. J. z siedzib¹
w N. od obowi¹zku uiszczenia dodatkowej op³aty w kwocie
25.000 z³ w zwi¹zku z nieop³aceniem sk³adek lub ich op³aceniem w zani¿onej wysokoci w okresie od maja do wrzenia
2008 r.
( )

2
WYROK
z dnia 9 marca 2011 r.
III AUa 1544/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Elwira M³ynarczyk
SSA Jerzy Andrzejewski

Teza
Art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS okrelaj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ recypowany
do ustawy o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ
podstaw¹ samodzielnych ustaleñ w ramach przyznania prawa do
wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w P. po rozpatrzeniu wniosku Cz.K. z dnia 23
lipca 2009 r. przyzna³ mu prawo do emerytury pomostowej od
22 lipca 2009 r., tj. dnia rozwi¹zania stosunku pracy do dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ osi¹gniêcia przez wnioskodawcê wieku
65 lat.
Od tej decyzji odwo³a³ siê wnioskodawca uwa¿aj¹c j¹ za wadliw¹ z nastêpuj¹cych powodów: nie uwzglêdnienia mu deputa-
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tu wêglowego do podstawy wymiaru, a tak¿e b³êdnie wyliczono
mu sta¿  ZUS winien uwzglêdniæ 14 miesiêcy za ka¿dy rok
zatrudnienia  stosownie do przepisu art. 43 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
W odpowiedzi pozwany podtrzyma³ stanowisko wyra¿one
w zaskar¿onej decyzji, domagaj¹c siê oddalenia odwo³ania jako
niezasadnego.
W postêpowaniu pozwany organ rentowy wskaza³, ¿e sprawa deputatu wêglowego przy ustaleniu wysokoci wiadczenia
zosta³a za³atwiona w decyzji ZUS Oddzia³ w P. z dnia 4 stycznia
2010 r. zgodnie z ¿¹daniem wnioskodawcy. W tym zakresie wnioskodawca, wobec zaspokojenia jego roszczenia, wycofa³ odwo³anie, domagaj¹c siê w tej czêci umorzenia postêpowania s¹dowo  odwo³awczego.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z dnia 6 lipca 2010 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i zobowi¹za³ pozwany Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G.
do przeliczenia wiadczenia wnioskodawcy Cz.K. przyjmuj¹c czternacie miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia w charakterze maszynisty pojazdów trakcyjnych za okres od dnia 16 maja 1974 r. do
18 czerwca 2009 r. i umorzy³ postêpowanie w pozosta³ym zakresie.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du pierwszej instancji.
W dniu 24 lipca 2009 r. Cz.K. z³o¿y³ w ZUS wniosek o emeryturê pomostow¹. Wnioskodawca by³ zatrudniony w PKP C. S.A.
Pomorskim Zak³adzie Spó³ki w G. od 16 listopada 1973 r. do 21
lipca 2009 r. w pe³nym wymiarze czasu pracy kolejno na stanowiskach: od 16 maja 1974 r. do 31 sierpnia 1975 r.  pomocnika
maszynisty pojazdów trakcyjnych, od 1 wrzenia 1975 r. do 31 padziernika 1981 r.  m³odszego maszynisty pojazdów trakcyjnych,
od 1 listopada 1981 r. do 31 marca 1991 r.  maszynisty pojazdów trakcyjnych oraz od 1 kwietnia 1991 r. do 18 czerwca 2009 r.
 starszego maszynisty pojazdów trakcyjnych.
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Wnioskodawca nie przyst¹pi³ do Otwartego Funduszu Emerytalnego, w dniu 8 czerwca 2009 r. lekarz medycyny pracy wyda³
w stosunku do niego orzeczenie o niezdolnoci do wykonywania pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych.
Uwzglêdniono wnioskodawcy 35 lat, 1 miesi¹c i 10 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych sta¿u pracy w warunkach
szczególnych.
Decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2009 r. organ rentowy przyzna³
wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej od 22 lipca
2009 r., t.j. dnia rozwi¹zania stosunku pracy do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ osi¹gniêcia przez wnioskodawcê wieku 65 lat, od
której ten odwo³a³ siê, domagaj¹c siê innego obliczenia sta¿u
oraz doliczenia deputatu wêglowego do wysokoci wiadczenia.
S¹d pierwszej instancji przytoczy³ treæ art. 4 i 9 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237,
poz. 1656) i wskaza³, ¿e niew¹tpliwe w sprawie jest, ¿e ubezpieczony spe³ni³ przewidziane tymi przepisami warunki do uzyskania emerytury pomostowej. Powo³ano równie¿ treæ art. 43
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i wskazano, ¿e pozwany wywodzi³, ¿e regulacje ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, tj. przepisy art. 4 i 14, okrelaj¹c warunki
przyznania prawa do takiego wiadczenia zawieraj¹ odes³anie
do konkretnych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
wród których przepis art. 43 ust. 2 nie jest wymieniony.
Odnonie ¿¹dania wnioskodawcy zaliczenia mu deputatu wêglowego do wysokoci emerytury pomostowej pozwany swe
wczeniejsze stanowisko odmowne w tej sprawie zmieni³, wskutek pogl¹du wyra¿onego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
Mo¿liwoæ przyznania prawa do deputatu wêglowego emerytowi, który by³ zatrudniony na kolei, przewiduje przepis art. 74
ustawy z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.).
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Organ rentowy, wyda³ decyzjê z dnia 4 stycznia 2010 r.,
uwzglêdniaj¹c wnioskodawcy deputat wêglowy do wysokoci
emerytury pomostowej mimo, ¿e ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe, wprowadzaj¹ca mo¿liwoæ otrzymania
takiego wiadczenia, zawiera odes³anie jedynie do ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Regulacja art. 56 ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje bowiem, i¿ ilekroæ w przepisach odrêbnych jest mowa o emeryturze, nale¿y przez to rozumieæ równie¿
emeryturê pomostow¹.
Nale¿y wskazaæ, i¿ sama regulacja art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wywo³ywa³a niejasnoci co do sposobu jej
wyk³adni nie precyzuj¹c, czy powy¿szy przelicznik okresów pracy na kolei nale¿y stosowaæ do okresu ubezpieczenia na potrzeby ustalania uprawnieñ emerytalnych czy obliczania wysokoci
wiadczenia. Dominowa³ pogl¹d, ¿e mo¿na go stosowaæ do obu
rodzajów sta¿u (vide Komentarz do art. 40, art. 41, art. 42, art. 43,
art. 44, art. 45 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach
z Funduszu
Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U.09.153.1227), [w:] K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki,
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz, ABC, 2009, wyd. III, stan prawny 30 wrzenia
2009 r. oraz pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
18 lutego 2010 r., w którym wskazano, ¿e regu³a art. 43 ust. 2
ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosowana jest przy ustaleniu uprawnieñ do emerytury na zasadach okrelonych w przepisie art. 40, jak i ustalaniu wysokoci wiadczeñ zgodnie z przepisem art. 53 w/w ustawy oraz przepisami art. 183 i art. 184 tej
ustawy).
Przyj¹æ zatem trzeba konsekwentnie, i¿ mimo braku dookrelenia przez ustawodawcê w ustawie o emeryturach pomostowych sposobu liczenia sta¿u pracowniczego w szczególnych
warunkach z tytu³u zatrudnienia na kolei, obliczaæ go trzeba zgodnie z ustaw¹ o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 i 3 tej ustawy dla ubezpieczonych, urodzonych
po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych wa-
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runkach lub szczególnym charakterze, z wyj¹tkiem ubezpieczonych maj¹cych prawo do emerytury na warunkach okrelonych
w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy,
o której mowa w art. 150, zostan¹ ustanowione emerytury pomostowe (ust. 2). Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur,
o których mowa w ust. 2, okreli odrêbna ustawa (ust. 3).
Wnioskodawca nie naby³ prawa do emerytury kolejowej na
podstawie cytowanej ustawy, lecz ustawy o emeryturach pomostowych, zatem poprzez przepis art. 56 tej ustawy nale¿y obliczyæ jego sta¿ pracowniczy na kolei zgodnie z regulacj¹ art. 43
ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Maj¹c wskazane okolicznoci na wzglêdzie nale¿a³o zaskar¿on¹ decyzjê zmieniæ poprzez zobowi¹zanie organu rentowego
do przeliczenia sta¿u pracowniczego wnioskodawcy z uwzglêdnieniem za ka¿dy rok jego pracy w charakterze pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych i maszynisty pojazdów trakcyjnych,
tj. od 16 maja 1974 r. do 18 czerwca 2009 r. 14 miesiêcy 
o czym orzeczono w punkcie pierwszym sentencji wyroku na
zasadzie przepisu art. 14 i art. 56 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych w zw. z przepisem art. 43 ust. 2 o emeryturach i rentach z FUS w zw. z przepisem art. 47714 § 2 k.p.c.
W punkcie drugim sentencji wyroku S¹d Okrêgowy orzek³
o umorzeniu postêpowania w pozosta³ym zakresie na zasadzie
przepisu art. 355 § 1 k.p.c. w zwi¹zku z cofniêciem przez wnioskodawcê odwo³ania w zakresie zaliczenia mu do wysokoci
emerytury pomostowej deputatu wêglowego.
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy w czêci
dotycz¹cej przeliczenia wiadczenia wnioskodawcy Cz.K. przyjmuj¹c czternacie miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia w charakterze maszynisty pojazdów trakcyjnych za okres od 16 maja
1974 r. do 18 czerwca 2009 r. zarzucaj¹c mu naruszenie przepisu art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Wskazuj¹c na powy¿sze, pozwany wniós³ o: zmianê zaskar¿onego wyroku w punkcie pierwszym i oddalenie odwo³ania,
ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku w punkcie pierw-
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szym i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
S¹d I instancji.
W uzasadnieniu apelacji skar¿¹cy podniós³, ¿e w ustawie
o emeryturach pomostowych w sposób kompletny i samoistny
unormowano ustalanie wysokoci wiadczenia, a nadto wymiar
okresów sk³adkowych i niesk³adkowych nie ma bezporedniego
wp³ywu na wysokoæ emerytury pomostowej. Wnioskowanie S¹du
I instancji nale¿y uznaæ za nieuzasadnione. Wymiar okresów sk³adkowych i niesk³adkowych, w wysokoci emerytury pomostowej
znajduje jedynie odzwierciedlenie w wartoci kapita³u pocz¹tkowego. W przypadku ubezpieczonego wartoæ kapita³u pocz¹tkowego zosta³a ustalona prawomocn¹ decyzj¹ z dnia 26 maja
2003 r. Zatem zaskar¿ony wyrok S¹du I instancji ingeruje w prawomocne ustalenia pozwanego dokonane decyzj¹ o ustaleniu
wartoci kapita³u pocz¹tkowego. Ustawa o emeryturach pomostowych nie zawiera odes³ania do art. 43 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, a zatem brak podstaw prawnych do stosowania
w/w artyku³u do ustalania wysokoci emerytury pomostowej.
Nadto pozwany wskaza³, i¿ art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stanowi, ¿e ka¿dy pe³ny rok zatrudnienia na
kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy siê jako 14 miesiêcy zatrudnienia na kolei. W art. 40 pkt 2 w/w ustawy zawarto rozró¿nienie
miêdzy okresami sk³adkowych i niesk³adkowymi, a zatrudnieniem
na kolei  kolejowa emerytura przys³uguje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. osi¹gn¹³ wiek emerytalny wynosz¹cy dla kobiet 55 lat, mê¿czyzn 60 lat;
2. ma okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej
20 lat dla kobiety i 25 lat dla mê¿czyzny, w tym co najmniej
15 lat zatrudnienia na kolei, ³¹cznie z okresami równorzêdnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei, o których
mowa w art. 44-45.
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze, w ocenie pozwanego nale¿y
wnioskowaæ, i¿ przelicznik wynikaj¹cy z art. 43 ust. 2 w/w ustawy nale¿y stosowaæ wy³¹cznie dla ustalenia 15-letniego okresu
zatrudnienia na kolei, nie za do ustalenia wymiaru okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych. Bior¹c pod uwagê, i¿ zgodnie
z art. 174 w zw. z art. 53 w/w ustawy do ustalenia wysokoci
kapita³u pocz¹tkowego przyjmuje siê okresy sk³adkowe i niesk³adkowe, nie za okresy zatrudnienia na kolei, nie mo¿na siê
zgodziæ ze stanowiskiem S¹du I instancji zawartym w punkcie
pierwszym wyroku.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego zas³uguje na uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu miêdzy stronami na etapie postêpowania
apelacyjnego by³o jedynie, czy organ rentowy w sposób prawid³owy wyliczy³ w decyzji o przyznaniu emerytury pomostowej
wnioskodawcy Cz.K. jego sta¿ pracy, tj. czy by³y podstawy do
przeliczenia tego sta¿u zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, gdzie pe³ny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym
pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy siê jako 14 miesiêcy zatrudnienia na kolei.
W powy¿szym zakresie rozstrzygniêcie S¹du pierwszej instancji by³o b³êdne.
Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyj¹tkiem ubezpieczonych maj¹cych prawo
do emerytury na warunkach okrelonych w art. 32, 33, 39, 40,
46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa
w art. 150, zostan¹ ustanowione emerytury pomostowe. Emerytury pomostowe zosta³y wprowadzone do polskiego prawa przez
ustawê z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Emerytury pomostowe,
choæ s¹ wiadczeniami emerytalnymi, ró¿ni¹ siê od zwyk³ych
emerytur (wyp³acanych na podstawie ustawy o emeryturach i ren-
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tach z FUS osobom, które osi¹gnê³y powszechny wiek emerytalny) (tak Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia
16 marca 2010 r., w sprawie K 17/09, OTK-A 2010/3/21). Emerytura pomostowa to wiadczenie przys³uguj¹ce z nowego systemu emerytalnego (art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach/charakterze,
którzy nie maj¹ prawa do emerytury okrelonej w przepisach
art. 32, art. 33, art. 39, art. 40, art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e
i art. 184 ustawy o emeryturach i rentach FUS oraz art. 88 Karty
Nauczyciela, zw³aszcza z uwagi na niespe³nienie, do koñca
2008 r., warunków nabycia uprawnieñ do tych wiadczeñ. wiadczenie to spe³nia funkcjê emerytury z tytu³u obni¿onego (ni¿szego) wieku emerytalnego (art. 32 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS), a zatem zosta³o wprowadzone ze wzglêdu na obiektywne okolicznoci szybszego ni¿ normalnie pogarszania siê, wraz
ze starzeniem siê organizmu cz³owieka, zdolnoci do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia z uwagi na jego specyfikê,
tj. szczególne warunki lub charakter pracy. Jednak w porównaniu do emerytury w obni¿onym wieku emerytalnym istotnie zawê¿ono kr¹g ubezpieczonych-pracowników uprawnionych do
emerytury pomostowej, zasadniczo kieruj¹c siê przy tworzeniu
wykazów prac w szczególnych warunkach/charakterze (za³¹czniki nr 1-2 do ustawy o emeryturach pomostowych) kryteriami
medycznymi z zakresu medycyny pracy (tak K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz [komentarz do art. 24;
uwagi do punktu 3], ABC, 2009, wyd. III). Rozwi¹zania zawarte
w tej ustawie dotycz¹ osób objêtych pracowniczym systemem
ubezpieczeñ spo³ecznych i maj¹ charakter przejciowy oraz obejmuj¹ zamkniêt¹ liczbê okrelonych podmiotów (zob. uzasadnienie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych dostêpne na internetowej stronie Sejmu, VI kadencja, nr
druku: 1070).
Z przepisów ust. 3 art. 24 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS wynika, ¿e zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur
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pomostowych okreli odrêbna ustawa. Zgodnie z przepisami art.
1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
ustawa ta okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonuj¹cych pracê w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych dalej emeryturami pomostowymi, o których
mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS; 2) rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie
uprawnia do emerytury pomostowej; 3) zasady postêpowania
w sprawach emerytur pomostowych; 4) organizacjê i zasady dzia³ania Funduszu Emerytur Pomostowych; 5) zasady i tryb op³acania sk³adek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych i rekompensat; 6) obowi¹zki Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz p³atników sk³adek
w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonuj¹cych prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze.
Na podstawie art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przys³uguje pracownikowi, który
spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) urodzi³ siê po dniu 31
grudnia 1948 r.; 2) ma okres pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze wynosz¹cy co najmniej 15 lat; 3)
osi¹gn¹³ wiek wynosz¹cy co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mê¿czyzn; 4) ma okres sk³adkowy i niesk³adkowy, ustalony na zasadach okrelonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla
kobiet i co najmniej 25 lat dla mê¿czyzn; 5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywa³ pracê w szczególnych warunkach lub
prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywa³ pracê w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3
ust. 1 i 3; 7) nast¹pi³o z nim rozwi¹zanie stosunku pracy.
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Zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy pracownik wykonuj¹cy prace
maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt. 5 za³¹cznika nr 2 do ustawy, który spe³nia warunki okrelone w art. 4
pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, je¿eli: 1)
osi¹gn¹³ wiek wynosz¹cy co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mê¿czyzn; 2) ma okres pracy jako maszynista
pojazdów trakcyjnych wymienionej w pkt. 5 za³¹cznika nr 2 do
ustawy, wynosz¹cy co najmniej 15 lat; 3) lekarz medycyny pracy
wyda³ orzeczenie o niezdolnoci do wykonywania prac jako
maszynista pojazdów trakcyjnych.
Maj¹c na uwadze przytoczone wy¿ej przepisy prawa wskazaæ
nale¿y, ¿e zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur pomostowych okrelone zosta³y zasadniczo przez ustawê o emeryturach pomostowych z zastrze¿eniem kwestii, do których poczynione zosta³o odes³anie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zgodnie z trafnym pogl¹dem wyra¿onym przez S¹d Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r.,
w sprawie III AUa 653/09 (LEX nr 580540), przelicznik przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 nakazuj¹cy liczyæ ka¿dy pe³ny rok zatrudnienia na kolei na
parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym,
w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych
lub ustawiaczy jako 14 miesiêcy zatrudnienia na kolei  nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy ubezpieczony naby³ prawo do emerytury na zasadach ogólnych (przejciowych), gdzie to ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoci stosowania przelicznika sta¿u
kolejowego z art. 43 ust. 2 ustawy. Jak wskaza³ dalej S¹d Apelacyjny w uzasadnieniu tego wyroku, dokonuj¹c wyk³adni semantycznej i systemowej nale¿y stwierdziæ, ¿e art. 43 ust. 2 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
zosta³ zamieszczony wród norm dotycz¹cych kolejowej emerytury (art. 40-42). Dodaæ nale¿y, ¿e emerytura kolejowa uregulowana w ustawie o emeryturach i rentach z FUS posiada autonomiczne zasady w stosunku do pozosta³ych emerytur, w tym równie¿ w zakresie pojêcia i wyliczania okresu uprawniaj¹cego do
jej przyznania. Powy¿sze ju¿ wyklucza mo¿liwoæ uznania, ¿e
zasady wyliczania okresu zatrudnienia na kolei mog¹ byæ zasto-
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sowane w innych wiadczeniach, w tym zw³aszcza uregulowanych w osobnych aktach prawnych, bez stosownego i precyzyjnego odes³ania w tym zakresie przez ustawodawcê. Tym bardziej przeczy temu okolicznoæ, ¿e emerytura pomostowa jest
w³anie wiadczeniem przejciowym uregulowanym w ustawie
o emeryturach pomostowych, w której ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoci stosowania przelicznika sta¿u kolejowego z art.
43 ust. 2 cytowanej ustawy.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zarówno przepisy ustawy o emeryturach pomostowych, jak i przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie przewiduj¹ przy
ustalaniu prawa do emerytury pomostowej wyliczenia ogólnego
sta¿u pracy jako 14 miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia na kolei
na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy. Stosownie do treci art. 14 ustawy o emeryturach pomostowych, emerytura pomostowa stanowi równowartoæ kwoty bêd¹cej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, w sk³ad której wchodzi kwota sk³adek na ubezpieczenie emerytalne z uwzglêdnieniem waloryzacji sk³adek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego przys³uguje wyp³ata
emerytury oraz z waloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego, przez
rednie dalsze trwanie ¿ycia dla osób w wieku 60 lat, ustalone
wed³ug obowi¹zuj¹cych w dniu zg³oszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic redniego trwania ¿ycia. Wyliczenia sta¿u pracy zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego nie
przewiduje tak¿e art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
dotycz¹cy zasad ustalania kapita³u pocz¹tkowego. Jak trafnie
wskaza³ tak¿e S¹d Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu
wyroku z dnia 24 kwietnia 2003 r., w sprawie III AUa 654/02
(LEX nr 193532), zarówno wyk³adnia jêzykowa jak i systemowa
przepisów, a zw³aszcza art. 174 w zw. z art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przemawia przeciwko stosowaniu preferencyjnych przeliczników pracy górniczej i kolejowej do ustalania kapita³u pocz¹tkowego, nie maj¹ zatem zastosowania wynikaj¹ce z art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy przeliczniki okresów
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zatrudnienia na kolei, wprowadzone dla potrzeb okrelenia sta¿u
pracy rzutuj¹cego na prawo do emerytury kolejowej.
Brak by³o podstaw do ustalenia wysokoci emerytury pomostowej z zastosowaniem przeliczenia okresów pracy na kolei
w trybie okrelonym w art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustawa o emeryturach pomostowych jest bowiem
ustaw¹ szczególn¹ w stosunku do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i jedynie w niewielkim zakresie odwo³uj¹c¹ siê wprost do uregulowañ w niej zawartych. Art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawieraj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ tymczasem recypowany do ustawy o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ podstaw¹ samodzielnych ustaleñ w ramach
przyznania prawa do wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych.
Stanowisko S¹du Okrêgowego by³o b³êdne. Przepisy ustawy
o emeryturach pomostowych w sposób autonomiczny uregulowa³y przes³anki przyznania tych wiadczeñ i okrelania ich wysokoci. Nadto zawieraj¹ one precyzyjne odes³ania do ustawy
o emeryturach i rentach z FUS. Powy¿sze wyklucza mo¿liwoæ
uznania, by mia³y zastosowanie w niniejszej sprawie przepisy
art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawieraj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ recypowany do ustawy
o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ podstaw¹
samodzielnych ustaleñ w ramach przyznania prawa do wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny uzna³ apelacjê
organu rentowego za zasadn¹ i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
zmieni³ zaskar¿ony wyrok w punkcie pierwszym i oddali³ odwo³anie.
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3
WYROK
z dnia 20 lipca 2011 r.
III AUa 254/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Bo¿ena Grubba
SSA Jerzy Andrzejewski

Teza
Niezbêdnym warunkiem domagania siê przez uprawnionych
cz³onków rodziny wyp³aty wiadczenia nale¿nego po zmar³ym
uprawnionym do emerytury/renty (art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych) jest uprzednie zg³oszenie przez niego wniosku
o wiadczenie. Przepis ten dotyczy zatem tych zmar³ych emerytów i rencistów, którzy jeszcze nie pobierali wiadczeñ, lecz przed
mierci¹ wyst¹pili z wnioskiem o emeryturê lub rentê.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prezes Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w G. odmówi³ K.S.
wyp³aty niezrealizowanego wiadczenia po zmar³ej S.S. W uzasadnieniu organ ubezpieczeniowy wskaza³, ¿e wnioskodawca
nie spe³nia przes³anek okrelonych w art. 136 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ K.S. domagaj¹c siê
wyp³aty niezrealizowanego wiadczenia po zmar³ej. Organ ubezpieczeniowy w odpowiedzi na odwo³anie wniós³ o jego oddalenie. Wskazuj¹c na treæ art. 136 ustawy o emeryturach i rentach
pozwany poda³, ¿e wnioskodawca nie spe³nia warunków do przyznania prawa do wyp³aty niezrealizowanego wiadczenia, poniewa¿ zmar³a nie pozostawa³a na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
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S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê
i przyzna³ wnioskodawcy prawo do wyp³aty niezrealizowanego
wiadczenia za miesi¹c kwiecieñ 2010 r. po zmar³ej S.S.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du pierwszej instancji.
S.S. otrzymywa³a emeryturê roln¹ w wysokoci 720,42 z³ brutto
i dodatek pielêgnacyjny w kwocie 181,10 z³, ³¹cznie do wyp³aty
netto przys³ugiwa³a jej kwota 809,52 z³, a kwota niezrealizowanego wiadczenia wynosi³aby 771,50 z³. By³a osob¹ bezdzietn¹,
zamieszkiwa³a samotnie w S. Ze wzglêdu na przebyte urazy by³a
osob¹ chor¹, ca³kowicie zale¿n¹ od opiekuj¹cych siê ni¹ wnioskodawcy i jego ¿ony. Otrzymywana przez ni¹ emerytura wraz
z dodatkiem pielêgnacyjnym nie wystarcza³a na utrzymanie w tak
ciê¿kim stanie, albowiem oprócz kosztów utrzymania, wy¿ywienia, potrzebowa³a lekarstw, a tak¿e kosztów na pokrycie osobistej opieki pielêgnacyjnej ca³odobowej. Zmar³a w dniu 13 kwietnia 2010 r. W dniu 14 kwietnia 2010 r. wnioskodawca z³o¿y³
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego wniosek o wyp³atê niezrealizowanych wiadczeñ po osobie uprawnionej do
wiadczeñ emerytalno-rentowych.
Organ ubezpieczeniowy w dniu 27 kwietnia 2010 r. wyda³
zaskar¿on¹ decyzjê.
S¹d Okrêgowy odwo³a³ siê do treci art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuj¹c, ¿e S.S. oprócz wnioskodawcy
nie mia³a innych cz³onków rodziny, którzy uprawnieni by byli
do domagania siê wyp³aty wiadczeñ nale¿nych zmar³ej do dnia
mierci. W szczególnoci zmar³a nie mia³a ani ma³¿onka ani dzieci  stosowny wniosek o wyp³atê niezrealizowanego wiadczenia mogli zatem z³o¿yæ jedynie inni cz³onkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawa³a
ta osoba.
Dla stwierdzenia, i¿ wnioskodawca jest cz³onkiem rodziny
uprawnionym do wyp³aty niezrealizowanego wiadczenia S.S.
do dnia jej mierci w dniu 13 kwietnia 2010 r. koniecznym by³o
ustalenie, czy zmar³a pozostawa³a na jego utrzymaniu. S¹d Okrê-
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gowy przyj¹³, ¿e bior¹c pod uwagê nisk¹, jak na potrzeby zmar³ej emeryturê przez okres jej ciê¿kiej wymagaj¹cej nieustannej
pielêgnacji choroby, dochody zmar³ej w zestawieniu z wysokimi
kosztami lekarstw, kosztów wy¿ywienia i pielêgnacji, twierdzenie wnioskodawcy, i¿ faktycznie do dnia mierci pozostawa³a na
jego utrzymaniu albowiem niemo¿liwym by³oby pokrycie wszystkich koniecznych wydatków jedynie z otrzymywanego przez ni¹
wiadczenia bez wsparcia ze strony wnioskodawcy, jest uprawnione.
Bior¹c pod uwagê powy¿szy stan faktyczny i prawny S¹d
Okrêgowy na mocy art. 47714 § 2 k.p.c. w zwi¹zku z cytowanymi wy¿ej przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS przyzna³ wnioskodawcy prawo do wyp³aty niezrealizowanego wiadczenia za miesi¹c kwiecieñ 2010 r. po zmar³ej S.S. Apelacjê od
wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy zarzucaj¹c:
 naruszenie prawa materialnego, w szczególnoci art. 136 ust.
1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zwi¹zku z art. 52
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze
zm.) poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie oraz przyjêcie, ¿e wnioskodawcy przys³uguje prawo
do niezrealizowanego wiadczenia za miesi¹c kwiecieñ 2010 r.
po zmar³ej S.S.,
 sprzecznoæ ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego i przyjêcie, ¿e zmar³a S.S. przed jej mierci¹ by³a
na wy³¹cznym utrzymaniu wnioskodawcy.
Wskazuj¹c na powy¿sze podstawy zaskar¿enia wniós³ o zmianê
zaskar¿onego wyroku w ca³oci i uznanie, ¿e wnioskodawcy nie
przys³uguje prawo do wiadczenia emerytalnego po zmar³ej S.S.
za kwiecieñ 2010 r., ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
s¹d I instancji.
W uzasadnieniu apelacji skar¿¹cy podniós³, ¿e wnioskodawca
nie mo¿e byæ zaliczony do cz³onków rodziny okrelonych w art.
136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, którym przys³uguje prawo do niezrealizowanego wiadczenia po zmar³ym
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oraz to, ¿e S.S. przed mierci¹ posiada³a dochody w wysokoci
wystarczaj¹cej na finansowanie jej utrzymania, co oznacza, i¿
wnioskodawca nie naby³ prawa do tego wiadczenia za kwiecieñ 2010 r. Ustawodawca u¿ywaj¹c okrelenia utrzymanie mia³
na myli przede wszystkim materialny aspekt tego okrelenia.
Skoro tak, to bior¹c pod uwagê miesiêczne dochody zmar³ej nale¿y, zdaniem pozwanego przyj¹æ, ¿e wnioskodawca nie musia³
³o¿yæ na jej utrzymanie. Opieka wnioskodawcy nad zmar³¹ siostr¹
wynika³a z jego obowi¹zków wobec krewnej.
W odpowiedzi na apelacjê wnioskodawca wniós³ o jej oddalenie.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego, jako trafna, zas³uguje na uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu miêdzy stronami by³o, czy K.S. ma prawo
do niezrealizowanego wiadczenia po zmar³ej S.S. za miesi¹c
kwiecieñ 2010 r.
W powy¿szym zakresie rozstrzygniêcie S¹du pierwszej instancji by³o b³êdne jako oparte na sprzecznych ustaleniach faktycznych z treci¹ zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego oraz b³êdnej wyk³adni przepisu art. 136 ust. 1 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS w zwi¹zku z art. 52 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników.
Zgodnie z pogl¹dem wyra¿onym przez S¹d Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 listopada 2005 r., sygn.
akt I ACa 447/05 (LEX nr 177024), zarzut sprzecznoci istotnych
ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego mo¿e tylko wówczas wzruszyæ zaskar¿ony wyrok, gdy
istnieje dysharmonia miêdzy materia³em zgromadzonym w sprawie a konkluzj¹, do jakiej doszed³ s¹d na jego podstawie.
Art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS stanowi³, ¿e w razie mierci osoby, która
zg³osi³a wniosek o wiadczenia okrelone ustaw¹, wiadczenia
nale¿ne jej do dnia mierci wyp³aca siê ma³¿onkowi, dzieciom,
z którymi prowadzi³a wspólne gospodarstwo domowe, a w razie
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ich braku  ma³¿onkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadzi³a wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku  innym cz³onkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej
lub na których utrzymaniu pozostawa³a ta osoba.
Osoby wymienione w ust. 1 maj¹ prawo do udzia³u w dalszym prowadzeniu postêpowania o wiadczenia, nieukoñczonego wskutek mierci osoby, która o te wiadczenia wyst¹pi³a (ust.
2). Roszczenia o wyp³atê wiadczeñ, o których mowa w ust. 1,
wygasaj¹ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia mierci osoby, której
wiadczenia przys³ugiwa³y, chyba ¿e przed up³ywem tego okresu zg³oszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postêpowania (ust. 3).
Niezbêdnym warunkiem domagania siê przez uprawnionych
cz³onków rodziny wyp³aty wiadczenia nale¿nego po zmar³ym
uprawnionym do emerytury lub renty jest uprzednie zg³oszenie
przez niego wniosku o wiadczenie (zob. wyrok SN z 23 kwietnia 1997 r., II UKN 77/97, OSNAPiUS 1998/2/55). Przepis ten
dotyczy zatem tych zmar³ych emerytów i rencistów, którzy jeszcze nie pobierali wiadczeñ, lecz przed mierci¹ wyst¹pili z wnioskiem o emeryturê lub rentê, w przeciwnym wypadku bowiem
bezprzedmiotowy by³by zapis ust. 1 in fine o pozostawaniu
uprawnionego na utrzymaniu cz³onka rodziny, czy te¿ regulacje
zawarte w ust. 2 i 3, w których jest mowa o dalszym prowadzeniu postêpowania nieukoñczonego wskutek mierci zainteresowanego (zob. K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Komentarz, ABC, 2009).
S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 r.,
III UZ 16/07 (OSNP 2009/13-14/186), wskaza³, ¿e wiadczenia
wskazane w art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przys³uguj¹ uprawnionym osobom tylko na wniosek o dalsze prowadzenie postêpowania zg³oszony przez ka¿dego zainteresowanego z osobna (art. 136 ust. 3). Ponadto, wiadczenia te, jako wiadczenia pieniê¿ne, s¹ z natury rzeczy wiadczeniami podzielnymi
i od decyzji s¹du opartej na ocenie spe³nienia przez poszczególnych uczestników postêpowania przes³anek z art. 136 ust. 1,
zale¿y przyznanie prawa do wiadczenia. Wobec tego ani z isto-
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ty stosunku prawnego, bêd¹cego przedmiotem niniejszego postêpowania, ani z przepisu ustawy nie wynika, ¿e wyrok dotyczyæ ma niepodzielnie wszystkich wspó³uczestników.
Cytowany przepis jest przepisem szczególnym w stosunku
do ogólnych zasad dziedziczenia i jako taki nie powinien byæ
interpretowany rozszerzaj¹co. St¹d w¹sko nale¿y traktowaæ pojêcie osoby, która o wiadczenie wyst¹pi³a  s¹ to tylko i wy³¹cznie ci ubezpieczeni, którzy z³o¿yli wniosek o ustalenie uprawnienia okrelonego w ustawie, a sprawa za ich ¿ycia nie zosta³a
prawomocnie zakoñczona. Za warunkiem koniecznym do kontynuowania postêpowania po mierci takiej osoby jest z³o¿enie
odpowiedniego wniosku, w terminie zawitym 12 miesiêcy przez
ich nastêpców prawnych, enumeratywnie w przepisie wymienionych (zob. D. Ciszewska, Nastêpstwo prawne w wietle ustawy
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, M.Prawn. 1/2007).
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze rozwa¿ania prawne wskazaæ
nale¿a³o, ¿e skoro art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS stosuje siê w przypadku, gdy ubezpieczony sk³ada wniosek o wiadczenie i zanim organ rentowy
przyzna³ mu prawo do tego wiadczenia, osoba ta umiera, to
w niniejszej sprawie wnioskodawca nie mia³ prawa do niezrealizowanego przez S.S. wiadczenia (emerytury rolnej) za miesi¹c
kwiecieñ 2010 r.
Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e art. 136 ust. 1 wskazuje, ¿e
do wiadczeñ nale¿nych po zmar³ym do dnia mierci uprawnione s¹ trzy kategorie osób:
I  ma³¿onek i dzieci, z którymi osoba zmar³a prowadzi³a wspólne gospodarstwo domowe,
II  ma³¿onek i dzieci, z którymi osoba zmar³a nie prowadzi³a
wspólnego gospodarstwa domowego,
III  inni cz³onkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub
na których utrzymaniu pozostawa³a osoba zmar³a.
S.S. by³a siostr¹ wnioskodawcy. Zatem przepis wymaga, aby
zmar³a by³a na jego utrzymaniu. U¿yte w art. 136 ust. 1 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS okrelenie pozostawania zmar³e-
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go na utrzymaniu  jako kryterium przyznania niezrealizowanego przez wnioskodawcê wiadczenia cz³onkowi rodziny, niebêd¹cemu ma³¿onkiem lub dzieckiem zmar³ego i niespe³niaj¹cemu
warunków do przyznania po nim renty rodzinnej  nie jest równoznaczne z pojêciem przyczyniania siê do utrzymania i nie
mo¿e byæ stosowane zamiennie. Ustawa o emeryturach i rentach
z FUS rozró¿nia pojêcie przyczyniania siê do utrzymania i pozostawania na utrzymaniu. W przypadku ustalania prawa do renty
rodzinnej dla rodziców, przepis art. 71 pkt 1 cytowanej ustawy,
jako wystarczaj¹ce kryterium wiêzi ekonomicznej wskazuje przyczynienie siê zmar³ego do ich utrzymania. Odmiennie natomiast
przepis art. 136 ust. 1 tej ustawy reguluje kwestie uprawnieñ do
niezrealizowanego wiadczenia dla osób niebêd¹cych ma³¿onkiem lub dzieckiem zmar³ego, okrelaj¹c bardziej rygorystyczne
kryterium, a mianowicie pozostawanie zmar³ego na utrzymaniu
tych osób. Wyk³adnia literalna i systemowa wskazuje, ¿e u¿yte
w art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS okrelenie pozostawanie na utrzymaniu nie jest równoznaczne i nie
mo¿e byæ traktowane zamiennie z pojêciem przyczyniania siê
do utrzymania. Analogiczny pogl¹d prawny wyrazi³ ju¿ S¹d Apelacyjny w £odzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 stycznia 1997 r.
w sprawie III AUa 166/96, (OSA 1997/11-12/47), na gruncie
przepisów art. 104 ust. 1 i art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.), maj¹cych niemal identyczn¹
treæ normatywn¹, jak wskazane wczeniej przepisy art. 136 ust.
1 i art. 71 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (zob.
równie¿ uzasadnienie wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach
z 2 padziernika 2007 r., III AUa 560/07, LEX nr 399979; zob.
tak¿e K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz
[komentarz do art. 136 i 71], ABC, 2009, wyd. III).
Maj¹c na uwadze powy¿sze, wskazaæ nale¿y, ¿e nie jest równoznaczne z pozostawaniem na utrzymaniu innej osoby, wskazanej w art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, korzystanie z jej pomocy i opieki. Pomoc i opieka, a nawet partycypowanie w kosztach utrzymania mo¿e byæ uznane za pomoc
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w utrzymaniu (przyczynianie siê do utrzymania), jednak¿e nie za
utrzymanie innej osoby. Bycie na utrzymaniu oznacza bowiem
sytuacjê, w której rodki utrzymania zapewnia wy³¹cznie inna
osoba. Powy¿sze przepisy jako szczególne nie mog¹ byæ interpretowane rozszerzaj¹co.
W ocenie S¹du Apelacyjnego w niniejszej sprawie nie mo¿na
uznaæ, ¿e S.S. pozostawa³a na utrzymaniu wnioskodawcy. Zmar³a
mia³a prawo do emerytury rolnej w wysokoci 720,42 z³ brutto
i dodatku pielêgnacyjnego w kwocie 181,10 z³, ³¹cznie do wyp³aty netto przys³ugiwa³a jej kwota 809,52 z³. Uznaæ nale¿a³o, ¿e
w znacznej mierze by³a w stanie utrzymaæ siebie, a wnioskodawca wraz z ¿on¹ pomagali jej.
Zasadny by³ równie¿ zarzut naruszenia prawa materialnego,
w szczególnoci art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS przez b³êdn¹ jego wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie
i przyjêcie, ¿e wnioskodawcy przys³uguje prawo do wiadczenia po zmar³ej za kwiecieñ 2010 r. B³êdnie S¹d Okrêgowy uto¿sami³ w sensie prawnym pojêcia bycia na utrzymaniu i przyczyniania siê do utrzymania, skutkiem czego równie¿ przyj¹³,
¿e ubezpieczony jest innym cz³onkiem rodziny zmar³ego, na którego utrzymaniu pozostawa³a ta osoba, o którym mowa w przepisach art. 136 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Powy¿sze prowadzi³o, przy równie¿ b³êdnych wnioskach natury
faktycznej, do naruszenia przepisów art. 136 ust. 1 powy¿szej
ustawy poprzez ich zastosowanie. Wnioskodawca nie by³ bowiem innym cz³onkiem rodziny zmar³ej, na którego utrzymaniu
ona pozostawa³a, a zatem nie by³ on osob¹, o której mowa w przepisach art. 136 ust. 1 cytowanej ustawy. W konsekwencji, nie
przys³ugiwa³o mu prawo do niezrealizowanego wiadczenia
emerytalnego po zmar³ej za kwiecieñ 2010 r.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 386
§ 1 k.p.c. orzek³, jak w sentencji wyroku.
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4
WYROK
z dnia 7 wrzenia 2011 r.
III AUa 345/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
Podanie przez p³atnika sk³adek, o którym mowa w art. 28 ust.
2 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) b³êdnych danych
dotycz¹cych rodzaju dzia³alnoci wg PKD (kod wskazany w nieobowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (Dz.U. Nr
33, poz. 289 ze zm.) zamiast w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)) jest podaniem nieprawid³owych danych (art. 30 ust. 6 pkt 2) a nie nieprawdziwych
danych, o których stanowi art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Taka sytuacja nie wyczerpuje dyspozycji przepisu art. 34 ust. 1
ustawy wypadkowej, która zobowi¹zuje organ rentowy do ustalenia, w drodze decyzji, stopy procentowej sk³adki na ca³y rok
sk³adkowy w wysokoci 150% stopy procentowej ustalonej na
podstawie prawid³owych danych. Konsekwencj¹ b³êdu pope³nionego przez p³atnika sk³adek jest wy³¹cznie dokonanie korekty informacji we w³asnym zakresie (art. 31 ust. 10) lub dokonanie jej z urzêdu przez organ rentowy w trybie art. 31 ust. 12
ustawy wypadkowej.

Uzasadnienie
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. decyzj¹ z dnia
15 lipca 2010 r. stwierdzi³, ¿e stopê procentow¹ sk³adki na ubez-
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pieczenie wypadkowe obowi¹zuj¹c¹ p³atnika sk³adek Miejski
Orodek Pomocy Spo³ecznej w G. w roku sk³adkowym obejmuj¹cym okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. podwy¿sza o 50,00%. Z uwagi na fakt, ¿e przekazany przez p³atnika
dokument ZUS IWA 1/2009 zawiera³ nieprawid³owy kod PKD
8532C wg klasyfikacji rodzaju dzia³alnoci 2004 r., zamiast obowi¹zuj¹cego ju¿ w 2009 r. kodu PKD 2007  8810Z tj. pomoc
spo³eczna dla osób w podesz³ym wieku i osób niepe³nosprawnych.
Od tej decyzji odwo³a³ siê p³atnik Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej w G. W uzasadnieniu podniós³, ¿e faktem jest, ¿e
poda³ b³êdny kod PKD, co poci¹gnê³o za sob¹ nieprawid³owe
naliczenie stawki procentowej, jednak¿e nie mo¿na stwierdziæ,
¿e p³atnik nie przekaza³ danych, przekaza³ niew³aciwe dane,
czy nieprawid³owo ustali³ grupê dzia³alnoci. B³êdne ustalenie
wysokoci oprocentowania wynik³o z omy³kowego wpisania nieobowi¹zuj¹cego kodu PKD, omy³kowo powielono dane w systemie komputerowym. P³atnik nie mia³ na celu przekazania nieprawdziwych danych, czy wpisania nieprawid³owej grupy dzia³alnoci, bo grupa ta wpisana by³a zgodnie ze stanem faktycznym, jedynie omy³kowo wpisano kod dawnej dzia³alnoci.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê
i ustali³, ¿e Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w G. nie jest
zobowi¹zany do op³acenia stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe w roku sk³adkowym obejmuj¹cym okres
od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. podwy¿szonej o 50%
i zas¹dzi³ od pozwanego organu rentowego na rzecz wnioskodawcy kwotê 60 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du pierwszej instancji:
Skar¿¹cy p³atnik sk³adek Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
w G. zobowi¹zany by³ do sk³adania informacji ZUS IWA przez
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trzy kolejne lata kalendarzowe 2007-2009. Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22 marca 2010 r.  stopa procentowa sk³adki na
ubezpieczenie wypadkowe na rok sk³adkowy od 1 kwietnia
2010 r. do 31 marca 2011 r. zosta³a ustalona przez organ rentowy na 0,93%. P³atnik sk³adek MOPS w G. z³o¿y³ przewidziany
prawem dokument ZUS IWA 1/2009 do pozwanego ZUS Oddzia³
w G., jednak¿e zawiera³ on nieprawid³owy kod PKD 8532C wg
klasyfikacji rodzaju dzia³alnoci 2004 r. zamiast obowi¹zuj¹cego
ju¿ kodu od 2009 r. PKD 2007  8110Z tj. pomoc spo³eczna bez
zakwaterowania dla osób w podesz³ym wieku i osób niepe³nosprawnych. Dokument ten z urzêdu zosta³ skorygowany przez
organ rentowy powoduj¹c przeliczenie ustalonej p³atnikowi wysokoci stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, o czym powiadomiono p³atnika sk³adek. Pozwany ustali³ stopê
procentow¹ sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe na rok sk³adkowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w wysokoci
1,32% zawiadomieniem z dnia 2 lipca 2010 r. Korekta ta spowodowa³a, ¿e nowa stopa procentowa jest wy¿sza od poprzednio
ustalonej na podstawie danych z dokumentu ZUS IWA sprzed
korekty. Organ rentowy przyj¹³ wiêc, ¿e p³atnik sk³adek zani¿y³
w deklaracjach rozliczeniowych z³o¿onych za m-ce IV/2010 
VI 2010 stopê procentow¹ sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe do 0,93%.
W zwi¹zku z powy¿szym organ rentowy wyda³ zaskar¿on¹
decyzjê.
S¹d Okrêgowy odwo³a³ siê do treci art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 167, poz. 1322 ze zm.) wskazuj¹c, ¿e w niniejszej sprawie
nast¹pi³ jedynie b³¹d przez powtórzenie kodu PKD ju¿ nieaktualnego w momencie sk³adania dokumentu ZUS IWA 1/2009.
S¹d pierwszej instancji nie stwierdzi³, aby p³atnik nie przekaza³ danych, czy przekaza³ niew³aciwe dane, czyli nieprawid³owo ustali³ grupê dzia³alnoci. Dopiero w sytuacji nie przekazania
danych lub umylnego przekazania nieprawdziwych danych, które
powoduj¹ zawy¿enie stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe  Zak³ad ustali prawid³ow¹ stopê procentow¹
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na ca³y rok sk³adkowy. W ocenie S¹du p³atnik nie zatai³ danych,
a grupê wed³ug klasyfikacji rodzaju dzia³alnoci 2004 r. ustali³
prawid³owo, jedynie nast¹pi³a pomy³ka w przeniesieniu starego
kodu, jednak¿e wskazuj¹cego prawid³owo grupê dzia³alnoci
wed³ug tego kodu.
S¹d Okrêgowy przytoczy³ wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt III AUa 1163/08
(Lex nr 552000), w którym to s¹d zaj¹³ stanowisko, ¿e odprowadzenie sk³adki w zani¿onej wysokoci nie prowadzi automatycznie do mo¿liwoci na³o¿enia na p³atnika przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych sankcji okrelonej w art. 34 ust. 1 ustawy
z 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.
Wprawdzie stosownie do art. 31 pkt 6 ppkt 2 cyt. wy¿ej
ustawy p³atnik obowi¹zany jest do podania dzia³alnoci wg PKD
obowi¹zuj¹cego w tym czasie, jednak¿e zdaniem S¹du p³atnik
nie przekaza³ nieprawid³owych tj. wprowadzaj¹cych w b³¹d ZUS
istotnych dla ustalenia wysokoci wskanika koryguj¹cego danych, ani te¿ nie zatai³ danych istotnych, jedynie przeniós³ z systemu stary kod PKD.
Art. 34 cyt. ustawy stanowi lex specialis wobec art. 24 ust. 1
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, na podstawie którego organ rentowy jest uprawniony do wymierzenia p³atnikowi
dodatkowej op³aty w wysokoci do 100% nieop³aconych sk³adek, w zwi¹zku z czym  w tym zakresie  mo¿na stosowaæ
przepis ustawy wypadkowej.
Zasadnoæ wymierzenia wy¿szej sk³adki mo¿e podlegaæ ocenie s¹du ubezpieczeñ spo³ecznych, do którego przys³uguje odwo³anie od decyzji organu rentowego.
S¹d stan¹³ na stanowisku, ¿e jedynie zawinione, a wiêc umylne
zachowanie p³atnika kwalifikuje do sankcji z art. 34 ustawy wypadkowej. P³atnik w tym przypadku przekaza³ obiektywne nieprawdziwe dane (w postaci poprzednio stosowanego kodu) bêd¹c przekonanym o ich zgodnoci z rzeczywistoci¹, wiêc nie
mo¿na przypisaæ skar¿¹cemu umylnego czynu zabronionego

116

w sprawach pracy
polegaj¹cego na niedope³nieniu obowi¹zków zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy na zasadzie art.
34 a contrario ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zw. z art. 47714 § 2 k.p.c. orzek³, jak w punkcie
pierwszym sentencji wyroku.
O kosztach S¹d orzek³ w punkcie drugim sentencji wyroku na
zasadzie art. 98 i 108 k.p.c.
Apelacjê od wyroku wywiód³ organ rentowy zaskar¿aj¹c go
w ca³oci i zarzucaj¹c mu naruszenie prawa materialnego tj. art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Wskazuj¹c na powy¿sze pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i utrzymanie w mocy zaskar¿onej decyzji, ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygniêciem o kosztach w instancji odwo³awczej.
W uzasadnieniu apeluj¹cy wskaza³, ¿e p³atnik przekaza³ w dokumencie ZUS IWA 1/2009 nieprawdziwe dane dotycz¹ce rodzaju dzia³alnoci wg PKD w postaci nieprawid³owego i nieaktualnego kodu 8532C zamiast prawid³owego 8810Z. W ten sposób wprowadzi³ w b³¹d organ rentowy, który ustali³ na podstawie tego dokumentu nieprawid³ow¹, zani¿on¹ stopê procentow¹
sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe. W ten sposób spe³niona
zosta³a dyspozycja przepisu art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Gdyby p³atnik poda³ kod prawid³owy, do czego zobowi¹zywa³y
go obowi¹zuj¹ce przepisy  nie dosz³oby do zani¿enia stopy
procentowej sk³adki. Nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e jedynie zawinione, a wiêc umylne zachowanie p³atnika kwalifikuje sprawê do sankcji z w/w przepisu, albowiem
by³aby to jego nadinterpretacja. W przepisie tym ustawodawca
nie wskaza³ jako warunku na³o¿enia tej sankcji winy umylnej
w dzia³aniu p³atnika. A zatem równie¿ b³¹d nale¿y potraktowaæ
jako przekazanie nieprawdziwych danych.
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W odpowiedzi na apelacjê wnioskodawca wniós³ o jej oddalenie oraz o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz wnioskodawcy
kosztów s¹dowych za II instancjê.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza
ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹cej z przepisu art. 233 k.p.c., dokona³ prawid³owych ustaleñ
faktycznych, chocia¿ pope³ni³ kilka omy³ek w treci uzasadnienia, nie pope³ni³ jednak¿e uchybieñ w zakresie kwalifikacji prawnej uzasadniaj¹cych ingerencjê w treæ zaskar¿onego orzeczenia.
Spór w przedmiotowej sprawie koncentrowa³ siê na kwestii,
czy zachodzi³y wynikaj¹ce z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (nazywanej dalej ustaw¹
wypadkow¹) przes³anki do podwy¿szenia przez organ rentowy
stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe o 50%
obowi¹zuj¹cej u p³atnika sk³adek Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w G. w roku sk³adkowym obejmuj¹cym okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
Przepis art. 28 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej wskazuje dwie
kategorie p³atników sk³adek: 1) p³atników zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych i 2)
p³atników zg³aszaj¹cych do tego¿ ubezpieczenia co najmniej
10 ubezpieczonych. Kryterium tego podzia³u jest liczba ubezpieczonych zg³oszonych do ubezpieczenia wypadkowego, które
to kryterium zosta³o doprecyzowane w ust. 3 i 4 cytowanego
artyku³u. Dla ka¿dej z wymienionych kategorii p³atników okrelono odmienne zasady ustalania stopy procentowej sk³adki i inny tryb postêpowania w tym zakresie.
W przypadku p³atników, o których mowa w art. 28 ust. 1 stopa
procentowa sk³adki jest zrycza³towana. Wynosi ona dla ka¿dego
p³atnika z tej kategorii, niezale¿nie od grupy dzia³alnoci do jakiej zosta³ zaliczony, 50% najwy¿szej stopy procentowej ustalo-
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nej na dany rok sk³adkowy dla grup dzia³alnoci zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 30 ustawy. Do p³atników tych nie ma
zastosowania art. 29 powo³anego aktu prawnego, wskazuj¹cy
podstawê klasyfikowania grup dzia³alnoci (PKD) i sposób ich
kodowania (REGON) oraz art. 31 ust. 3 i 6 dotycz¹cy danych, do
jakich przekazywania do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹zany jest p³atnik.
W odniesieniu do drugiej kategorii p³atników, o których mowa
w art. 28 ust. 2 zasad¹ jest op³acanie sk³adki wed³ug ustalanej
przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i podawanej do wiadomoci p³atnika zindywidualizowanej stopy procentowej, która stanowi iloczyn stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe w³aciwej dla grupy dzia³alnoci, do której nale¿y p³atnik i wskanika koryguj¹cego ustalanego dla danego p³atnika.
P³atnicy ci s¹ zobowi¹zani do przekazywania do organu rentowego danych s³u¿¹cych do ustalenia kategorii ryzyka dla swojej grupy dzia³alnoci (takich jak rodzaj dzia³alnoci wed³ug PKD
ujêty w rejestrze REGON) oraz wskanika koryguj¹cego (liczba
osób zg³oszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz liczba
poszkodowanych w wypadkach ogó³em, poszkodowanych w wypadkach miertelnych i ciê¿kich oraz zatrudnionych w warunkach zagro¿enia) (art. 29 oraz art. 31 ust. 3 i 6 ustawy wypadkowej).
W stosunku do tych osób stosuje siê regulacjê prawn¹ zawart¹
w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Wród p³atników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
wypadkowej s¹ osoby, którym Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
nie ustali³ kategorii ryzyka z uwagi na brak obowi¹zku przekazywania informacji, o jakich mowa w art. 31 ust. 6 w zwi¹zku
z ust. 3 ustawy wypadkowej, przez trzy kolejne, ostatnie lata
kalendarzowe lub którzy w ogóle nie podlegaj¹ wpisowi do rejestru REGON. Zgodnie z art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy w pierwszym z wymienionych przypadków stopa procentowa sk³adki
jest zró¿nicowana o tyle, ¿e odpowiada stopie procentowej sk³adki
okrelonej dla grupy dzia³alnoci, do której nale¿y p³atnik, nie
podlega jednak weryfikacji z zastosowaniem wskanika korygu-
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j¹cego. W odniesieniu do p³atników, którym urz¹d statystyczny
nie wyda³ przed up³ywem terminu op³acania sk³adek zawiadczenia o wpisie do rejestru REGON zawieraj¹cego informacjê
o rodzaju dzia³alnoci, ustawodawca przewidzia³ przy tym zaliczkowe ustalenie stopy procentowej sk³adki wed³ug zasad wynikaj¹cych z art. 28 ust. 1 i obowi¹zek dokonania jej korekty po
uzyskaniu przez p³atnika stosownego zawiadczenia. Natomiast
w drugim przypadku stopa procentowa sk³adki jest zrycza³towana i stanowi 50% najwy¿szej stopy procentowej ustalonej na dany
rok sk³adkowy dla wszystkich grup dzia³alnoci.
W postanowieniu z dnia 4 lutego 2011 r., wydanym w sprawie II UZP 1/11 (LEX nr 749835), S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿
regulacja art. 34 ust. 3 ustawy dotyczy p³atników nie wymienionych w ust. 1, czyli tych, dla których Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie ustala indywidualnej stopy procentowej sk³adki i którzy okrelaj¹ j¹ sami, wed³ug zasad wynikaj¹cych z art. 28 ust. 1
lub art. 33 ust. 1 i 2 tego¿ aktu. Dla ustalenia stopy procentowej
sk³adki w przypadku tej kategorii p³atników konieczne jest zatem prawid³owe okrelenie na podstawie art. 28 ust. 3 liczby
osób zg³oszonych do ubezpieczenia wypadkowego, by stwierdziæ, czy ma zastosowanie zrycza³towana stopa procentowa, o jakiej mowa w ust. 1 tego artyku³u lub przyjêcie w³aciwej grupy
dzia³alnoci, jeli w grê wchodzi stopa procentowa sk³adki zró¿nicowana zgodnie z art. 33 ust. 1 wed³ug tego w³anie kryterium. Odpowiednie zastosowanie normy art. 34 ust. 1 ustawy do
sytuacji opisanych przepisem ust. 3 polega wiêc na wymierzeniu przewidzianej w jej dyspozycji sankcji w postaci podwy¿szenia o 50% stopy procentowej sk³adki podmiotom nie objêtym
hipotez¹ tej normy, nale¿¹cym do innych grup p³atników, wobec
których przepisy ustawy przewiduj¹ odmienne zasady ustalania
stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe.
Odmiennoæ zasad ustalania stopy procentowej sk³adki dla
poszczególnych kategorii p³atników sprawia za, ¿e o ile w art.
34 ust. 1 ustawy mowa jest o nie przekazaniu danych lub przekazaniu nieprawdziwych danych do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, gdy¿ to ten organ ustala dla p³atników wymienionych
w art. 28 ust. 2 ustawy stopê procentow¹ sk³adki i czyni to we-
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d³ug regu³ sprecyzowanych w tym przepisie oraz w oparciu o informacje wymienione w art. 31 ustawy, o tyle art. 34 ust. 3 stanowi o nieprawid³owym ustalaniu przez p³atnika liczby ubezpieczonych lub grupy dzia³alnoci, albowiem w przypadku p³atników wymienionych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 2
ustawy oni sami okrelaj¹ stopê procentow¹ sk³adki na podstawie tych w³anie danych. Wspomniana sankcja nie znajduje jednak zastosowania w ka¿dej sytuacji zani¿enia stopy procentowej
sk³adki, ale tylko wówczas, gdy nieprawid³owe jej ustalenie jest
konsekwencj¹ zachowañ p³atnika opisanych hipotez¹ normy art.
34 ust. 1 lub ust. 3 ustawy.
S¹d Najwy¿szy dalej wskaza³, ¿e literalna wyk³adnia tych¿e
przepisów prowadzi za do wniosku, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych mo¿e zastosowaæ sankcjê okrelon¹ w art. 34 ust. 1
w zwi¹zku z art. 34 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych wobec p³atników zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych tylko wówczas, gdy nieprawid³owo
ustalili oni tê liczbê ubezpieczonych (niew³aciwie zastosowali
art. 28 ust. 3 ustawy), a rezultatem tej nieprawid³owoci by³o
zani¿enie stopy procentowej sk³adki. W przypadku tej kategorii
p³atników, o jakich mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, jedynie liczba
osób zg³oszonych do ubezpieczenia wypadkowego ma znaczenie dla ustalenia stopy procentowej sk³adki, gdy¿ decyduje ona
o zastosowaniu zrycza³towanej stopy procentowej, w³aciwej dla
wszystkich p³atników niezale¿nie od grupy dzia³alnoci, do której nale¿¹. Zani¿enie stopy procentowej sk³adki nie mo¿e wiêc
byæ efektem nieprawid³owego ustalenia grupy dzia³alnoci, skoro w myl art. 29 ustawy p³atnicy nale¿¹cy do tej kategorii nie s¹
zobowi¹zani do jej okrelania i nie rzutuje ona w ¿aden sposób
na wysokoæ tej¿e stopy procentowej. Pomiêdzy nieprawid³owym ustaleniem liczby osób zg³oszonych do ubezpieczenia spo³ecznego a zani¿eniem stopy procentowej sk³adki musi zachodziæ zwi¹zek przyczynowo  skutkowy. Ustawa wi¹¿e bowiem
sankcjê z ust. 1 cytowanego artyku³u tylko z tak oznaczon¹ przyczyn¹ zani¿enia sk³adki na przedmiotowe ubezpieczenie, a nie
z ka¿dym przypadkiem jej niew³aciwego obliczenia. Przekazy-
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wanie przez p³atnika do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych sk³adki w wysokoci ni¿szej od wymaganej, jeli wynika ono z innych
powodów (np. matematycznej pomy³ki w wyliczeniu kwoty sk³adki, wadliwego przeimportowania danych do programu komputerowego) nie wyczerpuje hipotezy normy art. 34 ust. 3 w zwi¹zku z ust. 1 i nie implikuje skutku objêtego jej dyspozycj¹.
S¹d Najwy¿szy w przywo³anym orzeczeniu odniós³ siê g³ównie do p³atników sk³adek okrelonych w art. 28 ust. 1 ustawy
wypadkowej, natomiast przedmiotowa sprawa dotyczy p³atnika,
o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej.
Z okolicznoci sprawy wynika, ¿e p³atnik sk³adek Miejski
Orodek Pomocy Spo³ecznej w G. by³ zobowi¹zany do sk³adania
informacji ZUS IWA przez trzy kolejne lata kalendarzowe 20072009 r. W dniu 28 stycznia 2010 r. z³o¿y³ w organie rentowym
dokument ZUS IWA 1/2009, w którym wskaza³ rodzaj dzia³alnoci wed³ug PKD  8532 C. B³¹d dotyczy³ samego kodu PKD.
Pozwany z urzêdu dokona³ korekty druku ZUS IWA i ustali³
stopê procentow¹ na rok sk³adkowy 1 kwietnia 2001 r.  31
marca 2011 r. w wysokoci 0,93%. Wnioskodawca jest p³atnikiem zg³aszaj¹cym do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
10 ubezpieczonych, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej. W stosunku do niego stosuje siê regulacje prawne
zawarte w art. 29 i 31 ustawy wypadkowej.
S¹d Apelacyjny dokonuj¹c subsumpcji stanu faktycznego pod
normy prawne zobowi¹zany by³ dokonaæ wyk³adni jêzykowej
przepisów.
Art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej stanowi, ¿e je¿eli p³atnik
sk³adek nie przeka¿e danych lub przeka¿e nieprawdziwe dane,
o których mowa w art. 31 (dotyczy to p³atników, o których mowa
w art. 28 ust. 2, czyli zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych), co spowoduje zani¿enie stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, Zak³ad ustala,
w drodze decyzji, stopê procentow¹ sk³adki na ca³y rok sk³adkowy w wysokoci 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawid³owych danych. P³atnik sk³adek zobowi¹zany jest op³aciæ zaleg³e sk³adki wraz z odsetkami za zw³okê.
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Je¿eli p³atnik sk³adek nie przeka¿e danych lub przeka¿e nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 31, co spowoduje zawy¿enie stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, Zak³ad ustala stopê procentow¹ sk³adki na ca³y rok sk³adkowy w wysokoci stopy procentowej ustalonej na podstawie prawid³owych danych (ust. 2).
Zgodnie z ust. 3 przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do
p³atników sk³adek, o których mowa w art. 28 ust. 1 (zg³aszaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych) i art. 33 ust. 1 i 2 (p³atnicy zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych, którym Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych nie ustali³ kategorii ryzyka z uwagi na brak obowi¹zku przekazywania informacji, o jakich mowa w art. 31 ust. 6
w zwi¹zku z ust. 3 ustawy wypadkowej, przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe), którzy nieprawid³owo ustalili liczbê ubezpieczonych lub grupê dzia³alnoci, przy czym, je¿eli p³atnik sk³adek stwierdzi nieprawid³owoæ, obowi¹zany jest on ponownie
ustaliæ stopê procentow¹ sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe
we w³asnym zakresie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, p³atnik sk³adek
zobowi¹zany jest z³o¿yæ brakuj¹c¹ informacjê lub dokonaæ korekty nieprawid³owej informacji (ust. 4).
Sankcjê, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej
organ rentowy stosuje obligatoryjnie, gdy p³atnik sk³adek nie
przeka¿e danych lub przeka¿e nieprawdziwe dane, o których
mowa w art. 31. Zatem przepis mówi o przekazaniu danych nieprawdziwych, co nie oznacza danych nieprawid³owych.
Przymiotnik nieprawid³owy oznacza  nie taki, jaki powinien byæ, niezgodny z ustalonymi przepisami, normami, prawid³ami, a s³owo nieprawdziwy  niezgodny z prawd¹, z rzeczywistoci¹, ze stanem faktycznym, k³amliwy, zmylony, nierzeczywisty (Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, tom II, PWN).
Maj¹c na uwadze powy¿sze definicje uznaæ nale¿a³o, ¿e przekazanie nieprawdziwych danych wymaga umylnego, zawinionego zachowania p³atnika sk³adek.
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Art. 31 ustawy wypadkowej dotycz¹cy p³atników sk³adek,
o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej, którzy
musz¹ podaæ organowi rentowemu informacjê dotycz¹c¹ miêdzy
innymi  rodzaju dzia³alnoci wed³ug PKD pos³uguje siê pojêciem nieprawid³owoci, a nie nieprawdziwoci.
Zgodnie z treci¹ art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej dane,
o których mowa w ust. 3 (wskaniki czêstoci: poszkodowanych
w wypadkach przy pracy ogó³em, poszkodowanych w wypadkach przy pracy miertelnych i ciê¿kich, zatrudnionych w warunkach zagro¿enia) p³atnik sk³adek przekazuje do dnia 31 stycznia
danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawieraj¹cej w szczególnoci:
1. dane identyfikacyjne p³atnika sk³adek, okrelone w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych;
2. rodzaj dzia³alnoci wed³ug PKD;
3. liczbê ubezpieczonych zg³oszonych do ubezpieczenia wypadkowego;
4. adres p³atnika sk³adek.
Informacjê okrelon¹ w ust. 6 przekazuje p³atnik sk³adek, o którym mowa w art. 28 ust. 2, zg³oszony w Zak³adzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku
i co najmniej 1 dzieñ w styczniu danego roku (ust. 7). Informacjê
tê przekazuje siê w takiej samej formie, jaka obowi¹zuje p³atnika
sk³adek w odniesieniu do dokumentów okrelonych przepisami
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (ust. 8).
Kopiê tej informacji i jej korekt p³atnik sk³adek jest zobowi¹zany przechowywaæ przez okres 10 lat od dnia ich przekazania
do Zak³adu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego (ust. 9). P³atnik sk³adek jest zobowi¹zany do z³o¿enia korekty
przedmiotowej informacji w ci¹gu 7 dni od: 1) stwierdzenia nieprawid³owoci we w³asnym zakresie; 2) otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid³owoci przez Zak³ad (ust. 10).
Je¿eli koniecznoæ korekty danych podanych w informacji, o której
mowa w ust. 6, wynika ze stwierdzenia nieprawid³owoci przez
Zak³ad:
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1. w decyzji  p³atnik powinien z³o¿yæ korektê informacji nie
póniej ni¿ w terminie 7 dni od uprawomocnienia siê decyzji;
2. podczas kontroli  p³atnik powinien z³o¿yæ korektê informacji
nie póniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia otrzymania protoko³u kontroli  ust. 11.
Zak³ad mo¿e sporz¹dzaæ z urzêdu informacjê, o której mowa
w ust. 6, lub korygowaæ z urzêdu b³êdy w niej stwierdzone (ust.
12).
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy wypadkowej wydano rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale¿noci od zagro¿eñ zawodowych i ich
skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.), które wesz³o w ¿ycie
1 stycznia 2003 r. i okrela ono:
1. grupy dzia³alnoci w oparciu o rodzaj dzia³alnoci PKD ujêty
w rejestrze REGON;
2. szczegó³owe zasady ustalania kategorii ryzyka w zale¿noci
od wskaników czêstoci, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym, dla grup dzia³alnoci;
3. szczegó³owe zasady ustalania kategorii ryzyka dla p³atników
sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe, w zale¿noci od wskaników czêstoci;
4. szczegó³owe zasady ustalania wskanika koryguj¹cego;
5. wzór informacji przekazywanej przez p³atnika sk³adek o danych do ustalenia sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, zwane dalej sk³adk¹.
Polska Klasyfikacja Dzia³alnoci (PKD) 2007 zawiera zmiany,
które zosta³y wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów
Zjednoczonych  International Standard Industrial Classification
of all Economic Activities ISIC Rev. 4 (Miêdzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Dzia³alnoci) oraz klasyfikacji Unii
Europejskiej  Statistical Classification of Economic Activities in
the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji
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Dzia³alnoci Gospodarczych w UE) (Dz.Urz.UE z 30 grudnia 2006 r.
L 393/1, str. 1). Koniecznoæ zmian klasyfikacji wynika³a: z potrzeby zwiêkszenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie miêdzynarodowym umo¿liwiaj¹cej szersz¹ wymianê informacji, z zachodz¹cych zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególnoci rozwoju nowych technologii i rodzajów dzia³alnoci.
Pomimo wyst¹pienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania
PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji
i wyjanieniach, ogólna charakterystyka PKD pozosta³a niezmieniona. Wprowadzono zarówno nowe grupowania na najwy¿szym
poziomie klasyfikacji, jak i na pozosta³ych, w celu odzwierciedlenia ró¿norodnych form produkcji i pojawiaj¹cych siê nowych
ga³êzi przemys³u i us³ug. Jednoczenie starano siê zachowaæ niezmienion¹ strukturê klasyfikacji we wszystkich obszarach, które
nie wymaga³y zmian. Znacz¹co wzros³a szczegó³owoæ klasyfikacji. Szczególnie w przypadku dzia³alnoci produkcyjno  us³ugowych wzrost szczegó³owoci klasyfikacji jest widoczny na najwy¿szym poziomie. W przypadku innych dzia³alnoci, np.: rolnictwa, wzrost szczegó³owoci dotyczy g³ównie ni¿szego poziomu klasyfikacji. PKD 2004 sk³ada³a siê z 17 sekcji i 62 dzia³ów;
PKD 2007 ma 21 sekcji i 88 dzia³ów. Na najwy¿szym poziomie,
niektóre sekcje dadz¹ siê porównaæ ³atwo z poprzedni¹ wersj¹
klasyfikacji. Jednak¿e wprowadzenie nowych grupowañ na poziomie sekcji np. sekcja dotycz¹ca informacji uniemo¿liwia proste porównanie pomiêdzy PKD 2007, a jej poprzedni¹ wersj¹.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD) (Dz.U. Nr 251,
poz. 1885 ze zm.) obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 r. W § 4 rozporz¹dzenie stanowi, ¿e Polsk¹ Klasyfikacjê Dzia³alnoci (PKD)
wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD)
(Dz.U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje siê do dzia³alnoci oznaczonej zgodnie z t¹ klasyfikacj¹ przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia, jednak nie d³u¿ej ni¿
do dnia 31 grudnia 2009 r.
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W³aciwy kod PKD wnioskodawcy to 88.10.Z  pomoc spo³eczna bez zakwaterowania dla osób w podesz³ym wieku i osób
niepe³nosprawnych.
Natomiast podany przez p³atnika sk³adek w dokumencie ZUS
IWA z dnia 28 stycznia 2010 r. kod 85.32 C, by³ kodem wskazanym w nieobowi¹zuj¹cym na datê sk³adania tego dokumentu rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD) (Dz.U. Nr 33, poz.
289 ze zm.).
Zdaniem S¹du Apelacyjnego podanie przez p³atnika sk³adek,
o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej b³êdnych
danych dotycz¹cych rodzaju dzia³alnoci wg PKD (kod wskazany
w nieobowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (Dz.U.
Nr 33, poz. 289 ze zm. ) zamiast w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoci (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)) jest podaniem
nieprawid³owych danych (art. 30 ust. 6 pkt 2), a nie nieprawdziwych danych, o których stanowi art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej. Tym samym nie zosta³a wyczerpana dyspozycja przepisu art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej, która zobowi¹zuje organ
rentowy do ustalenia, w drodze decyzji stopy procentowej sk³adki
na ca³y rok sk³adkowy w wysokoci 150% stopy procentowej
ustalonej na podstawie prawid³owych danych. Konsekwencj¹ b³êdu pope³nionego przez p³atnika sk³adek jest wy³¹cznie dokonanie korekty informacji we w³asnym zakresie (art. 31 ust. 10) lub
dokonuje jej z urzêdu organ rentowy w trybie art. 31 ust. 12
ustawy wypadkowej.
W wietle powy¿szego uznaæ nale¿a³o, ¿e zarzut naruszenia
przez S¹d Okrêgowy art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej okaza³
siê bezpodstawny, a w konsekwencji decyzja organu rentowego
z dnia 15 lipca 2010 r. by³a nieprawid³owa.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d II instancji na podstawie art.
385 k.p.c. orzek³, jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.
( )
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5
POSTANOWIENIE
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
III AUz 104/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Iwona Krzeczowska-Lasoñ
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
SSA Aleksandra Urban

Teza
1. W sprawach o wysokoæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
o wartoci przedmiotu sporu i zaskar¿enia decyduje wartoæ
ró¿nicy spornej wysokoci sk³adki, a nie podstawa jej wymiaru.
2. Wydatki zwi¹zane z czynnociami podejmowanymi w toku postêpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych
ponosi w ca³oci Skarb Pañstwa. Ponoszenie wydatków przez
Skarb Pañstwa, o którym mowa w art. 98 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) nie jest jedynie tymczasowe, ale ostateczne, w zwi¹zku z czym nie ma w tych sprawach zastosowania art. 113 ust. 1 tej ustawy.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 30 marca 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w T. odmówi³ R.K. przyjêcia od 1 grudnia
2009 r. wymiaru pracy w wymiarze pe³nego etatu oraz podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
jednoczenie ustalaj¹c wymiar czasu pracy jako 1/2 etatu i podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
w wysokoci 800 z³.
S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w T.
wyrokiem z dnia 25 lutego 2011 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê
i przyj¹³, ¿e podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne R.K. od dnia 1 grudnia 2009 r. stanowi kwota 2.300 z³
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stanowi¹ca przychód uzyskiwany z tytu³u wiadczenia pracy
w pe³nym wymiarze czasu pracy w Terenowym Zespole Us³ug
Projektowych J.G. w G. (pkt l) oraz zas¹dzi³ od Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³u w T. na rzecz R.K. kwotê 2.540
z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu (pkt II).
W uzasadnieniu S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e o kosztach procesu postanowi³ na podstawie art. 98 i nast. k.p.c. w zw. z § 2 ust.
1 i § 6 pkt 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 wrzenia
2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr
163, poz. 1349 ze zm.). S¹d wskaza³, ¿e orzekaj¹c o wysokoci
nale¿nych ubezpieczonej kosztów procesu mia³ na uwadze art.
98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. S¹d pierwszej instancji stwierdzi³, ¿e na ustalone koszty sk³ada siê wynagrodzenie reprezentuj¹cego ubezpieczon¹ radcy prawnego w wysokoci 2.400 z³ (§ 6
pkt 5 powo³anego rozporz¹dzenia) oraz koszty osobistego stawiennictwa ubezpieczonej na rozprawie w wysokoci 140 z³.
Za¿alenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku z dnia
25 lutego 2011 r. wywiód³ organ rentowy domagaj¹c siê jego
zmiany i zas¹dzenia od Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³u w T. na rzecz ubezpieczonej kwoty 180 z³ tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
Pozwany zarzuci³ S¹dowi pierwszej instancji:
 naruszenie prawa procesowego poprzez b³êdne zastosowanie przepisów § 6 pkt 5 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego
ustanowionego z urzêdu i w konsekwencji zas¹dzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonej kwoty 2.400 z³ tytu³em wynagrodzenia reprezentuj¹cego ubezpieczon¹ radcy
prawnego;
 naruszenie prawa procesowego poprzez b³êdne zastosowanie przepisu art. 98 § 1 k.p.c., a w konsekwencji zas¹dzenie
od organu rentowego na rzecz ubezpieczonej kwoty 140 z³
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tytu³em kosztów osobistego stawiennictwa ubezpieczonej na
rozprawie.
W odpowiedzi na za¿alenie R.K. wnios³a o jego oddalenie
i zas¹dzenie kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa
procesowego wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie okaza³o siê czêciowo zasadne.
Stosownie do regulacji zawartych w art. 98 § 1 k.p.c., strona
przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi
na jego ¿¹danie koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony (koszty procesu). Przepisy art. 98 k.p.c. ustanawiaj¹ dwie podstawowe zasady rozstrzygania o kosztach procesu: zasadê odpowiedzialnoci za wynik procesu oraz zasadê kosztów niezbêdnych i celowych. Zasada odpowiedzialnoci za wynik procesu oznacza, ¿e strona, która sprawê przegra³a, zobowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi poniesione przez niego koszty
procesu. Z kolei z zasady kosztów niezbêdnych i celowych wynika, ¿e strona przegrywaj¹ca zobowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi tylko te poniesione koszty procesu, które by³y niezbêdne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony (zob.
M. Jêdrzejewska, K. Weitz, T. Ereciñski, J. Gudowski, Kodeks
postêpowania cywilnego. Komentarz [komentarz do art. 98 k.p.c.],
Czêæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 LexisNexis [wydanie III], dostêpny te¿ w programie LexPolonica).
Jak wskazuj¹ przepisy § 3 artyku³u 98 i art. 99 k.p.c., do niezbêdnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez radcê
prawnego zalicza siê wynagrodzenie, jednak nie wy¿sze ni¿ stawki
op³at okrelone w odrêbnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego, koszty s¹dowe oraz koszty nakazanego przez s¹d
osobistego stawiennictwa strony. Zgodnie z § 4 powy¿szego artyku³u, wysokoæ kosztów s¹dowych, zasady zwrotu utraconego
zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w s¹dzie, a tak¿e wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego reguluj¹ odrêbne przepisy.
Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czyn-
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noci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), zas¹dzaj¹c op³atê za czynnoci radcy prawnego z tytu³u zastêpstwa prawnego, s¹d bierze pod uwagê niezbêdny nak³ad pracy pe³nomocnika, a tak¿e charakter sprawy i wk³ad pracy pe³nomocnika
w przyczynienie siê do jej wyjanienia i rozstrzygniêcia. Podstawê zas¹dzenia op³aty, o której mowa w ust. 1  jak wskazuj¹
przepisy ust. 2 powy¿szego paragrafu  stanowi¹ stawki minimalne okrelone w rozdzia³ach 3-4. Op³ata ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ szeciokrotna stawka minimalna ani przekraczaæ wartoci przedmiotu sprawy.
Kwesti¹ istotn¹ dla prawid³owej weryfikacji wartoci przedmiotu sporu w tej sprawie, jest stwierdzenie, ¿e podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne tylko porednio mog³a decydowaæ o wartoci przedmiotu sporu. Stanowi³a bowiem
tylko podstawê do ustalenia wysokoci sk³adki, czyli zobowi¹zania okrelaj¹cego wysokoæ spornego wiadczenia. To, ¿e przed
s¹dem ubezpieczeñ wynikaj¹cy z decyzji pozwanego przedmiot
sprawy skupia siê czêsto w znacznej mierze na kwestiach tylko
faktycznych nie zmienia oceny, ¿e w istocie chodzi o prawo
o okrelonej wartoci maj¹tkowej (por. postanowienie SN z 26
stycznia 2011 r., II UK 190/10, LEX 786391).
Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e podobnie jak w innych sprawach
o sk³adki, o wartoci przedmiotu sporu i w konsekwencji zaskar¿enia nie decyduje podstawa wymiaru sk³adki lecz sama wartoæ
spornych sk³adek. Analogii mo¿na upatrywaæ w orzecznictwie,
które potwierdza, ¿e o wartoci przedmiotu sporu (zaskar¿enia)
w sprawach o wiadczenia z ubezpieczeñ spo³ecznych nie decyduje wysokoæ podstawy (faktycznej), od której oblicza siê
wiadczenie, lecz sama ró¿nica w wiadczeniu (por. postanowienia SN z 6 lutego 2008 r., II UZ 49/07, OSNP 2009/11-12/
162 i z 6 maja 2008 r., I PZ 6/08, OSNP 2009/17-18/232).
W tej sprawie wartoæ przedmiotu sporu wyznacza³a ró¿nica
miêdzy kwot¹ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od dnia 1 grudnia 2009 r. liczon¹ od przychodu 2.300 z³ uzyskiwanego przez R.K.
z tytu³u wiadczenia pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy
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w Terenowym Zespole Us³ug Projektowych J.G. w G. a kwot¹
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od dnia 1 grudnia 2009 r.
liczon¹ od przychodu 800 z³ uzyskiwanego z tytu³u wiadczenia
pracy przez R.K. w niepe³nym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu)
w Terenowym Zespole Us³ug Projektowych J.G. w G.
Innymi s³owy, spór dotyczy³ wiêc wysokoci sk³adki a nie
podstawy jej wymiaru. Wartoæ przedmiotu sporu i zaskar¿enia
okrela³a ró¿nica sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) liczonych od takich
podstaw za okres sporny (od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 25
lutego 2011 r.  do dnia wyrokowania).
Podstawa wymiaru sk³adek wynikaj¹ca z zaskar¿onej decyzji
od przychodu w kwocie 800 z³ wynosi 237,12 z³, za podstawa
wymiaru sk³adek zgodnie z wyrokiem S¹du Okrêgowego od przychodu w kwocie 2.300 z³ wynosi 681,72 z³.
Sporna ró¿nica w sk³adkach wynosi³a za grudzieñ 2009 r. i styczeñ 2010 r. oraz od lipca 2010 r. do stycznia 2011 r. wynosi³a
po 444 z³, a do dnia 25 lutego 2011 r.  390,25 z³. £¹cznie 3.947.05
z³.
W okresie od lutego 2010 r. do lipca 2010 r. p³atnik sk³adek
(Terenowy Zespó³ Us³ug Projektowych J.G. w G.) nie mia³ obowi¹zku naliczaæ i odprowadzaæ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za R.K. (od dnia 29 grudnia 2009 r. do dnia 24 lutego
2010 r. ubezpieczona by³a niezdolna do pracy z powodu choroby i pobiera³a z tego tytu³u wynagrodzenie za czas choroby oraz
zasi³ek chorobowy a od dnia 25 lutego 2010 r. do dnia 14 lipca
2010 r. pobiera³a zasi³ek macierzyñski).
Maj¹c na uwadze przedmiot sporu w rozpoznawanej sprawie
 wysokoæ sk³adek ustalona od okrelonej podstawy ich wymiaru  przy rozstrzyganiu o kosztach procesu (kosztach zastêpstwa
procesowego) nie mia³y zastosowania przepisy § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu, zgodnie z którymi stawki minimalne wynosz¹ 60 z³ w sprawach o wiadcze-
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nia pieniê¿ne z ubezpieczenia spo³ecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Powy¿sz¹ kwestiê wyjani³ ju¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie II UK 199/09 (LEX nr
583811). S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e § 11 ust. 2 omawianego
rozporz¹dzenia jako jedyny odnosz¹cy siê wprost do spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych okrela stawki minimalne op³at
za czynnoci radcy prawnego tylko w sprawach o wiadczenia
pieniê¿ne z ubezpieczenia spo³ecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Sprawy o sk³adki nie nale¿¹ do ¿adnej z tych kategorii.
W takiej sytuacji nale¿y zatem odwo³aæ siê do treci § 5 tego
rozporz¹dzenia, zgodnie z którym wysokoæ stawek minimalnych
w sprawach nieokrelonych w rozporz¹dzeniu ustala siê przyjmuj¹c za podstawê stawkê w sprawach o najbardziej zbli¿onym
rodzaju. Sprawami o najbardziej zbli¿onym rodzaju do takich
spraw, w rozumieniu § 5 cytowanego rozporz¹dzenia, s¹ sprawy, o których mowa w jego § 6, tj. takie, w których o wysokoci
stawek minimalnych decyduje wartoæ ich przedmiotu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, prawid³owo stwierdzi³ S¹d Okrêgowy, ¿e zastosowanie w sprawie mia³y przepisy § 6 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia.
B³êdnie jednak¿e S¹d pierwszej instancji zastosowa³ w kwestii kosztów zastêpstwa procesowego regulacje zawarte w punkcie 5 § 6 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu, zgodnie
z którymi stawki minimalne wynosz¹ przy wartoci przedmiotu
sprawy powy¿ej 10.000 z³ do 50.000 z³  2.400 z³, przyjmuj¹c,
¿e podstawa wymiaru sk³adek decyduje o wartoci przedmiotu
sporu.
Dla ustalonej przez S¹d Apelacyjny wartoci przedmiotu sporu  3.947,05 z³, koszty zastêpstwa procesowego pe³nomocnika
ubezpieczonej bêd¹cego radc¹ prawnym wynosz¹ 600 z³, stosownie do przepisów § 6 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosz-
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tów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu.
Nie by³o za podstaw do uwzglêdnienia za¿alenia w tej czêci, w której organ rentowy domaga³ siê przyjêcia stawki, o której mowa w regulacjach § 6 pkt 2 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r.
Uzasadniony okaza³ siê zarzut naruszenia przepisów ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Ma bowiem racjê
skar¿¹cy podnosz¹c, ¿e niezasadnie przyj¹³ S¹d Okrêgowy, ¿e
do kosztów procesu obci¹¿aj¹cych pozwanego nale¿y zaliczyæ
koszty poniesione przez R.K. z tytu³u przejazdu do S¹du wskutek zobowi¹zania do osobistego stawiennictwa na rozprawê.
Przyznanie od Skarbu Pañstwa (danej jednostki s¹du) kosztów
poniesionych przez stronê postêpowania reprezentowan¹ przez
pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem lub radc¹ prawnym i zwi¹zanych z nakazanym jej przez s¹d osobistym stawiennictwem 
na podstawie przepisów art. 98 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych  zachodzi tak¿e i w sytuacji, w której strona ta
okaza³a siê stron¹ wygrywaj¹c¹ sprawê (z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych). Koszty te, tak¿e i w razie wygrania sprawy przez
ubezpieczonego, nie podlegaj¹ zatem zas¹dzeniu od strony przeciwnej, lecz obci¹¿aj¹ Skarb Pañstwa. Jak wynika z treci przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, w postêpowaniu dotycz¹cym kosztów s¹dowych stosuje siê przepisy k.p.c., chyba ¿e ustawa (o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych) stanowi inaczej. Koszty
s¹dowe obejmuj¹  jak wskazuj¹ to wprost regulacje art. 2
ust. 1 powy¿szej ustawy  op³aty i wydatki. Zgodnie z przepisami art. 96 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, nie maj¹ obowi¹zku
uiszczenia kosztów s¹dowych pracownik wnosz¹cy powództwo
lub strona wnosz¹ca odwo³anie do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, z zastrze¿eniem art. 35 i 36. Zgodnie z przepisami art.
5 ust. 1 pkt 1 powy¿szej ustawy, wydatki obejmuj¹ w szczególnoci koszty podró¿y strony zwolnionej od kosztów s¹dowych
zwi¹zane z nakazanym przez s¹d jej osobistym stawiennictwem.
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Stosownie do przepisów art. 97 ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych, w toku postêpowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki obci¹¿aj¹ce
pracownika ponosi tymczasowo Skarb Pañstwa; s¹d pracy w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie w instancji rozstrzyga o tych
wydatkach, stosuj¹c odpowiednio przepisy art. 113, z tym ¿e
obci¹¿enie pracownika tymi wydatkami mo¿e nast¹piæ w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Skarb Pañstwa ponosi zatem tylko tymczasowo wydatki obci¹¿aj¹ce pracownika w sprawie z zakresu prawa pracy o jego roszczenia. Jak wynika tymczasem z przepisów art. 98 cytowanej ustawy, w toku postêpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych wydatki
ponosi Skarb Pañstwa. Jak wskazano trafnie w doktrynie prawa,
zawarte w przepisie art. 98 ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych ustawowe zwolnienie od wydatków w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych jest ca³kowite  ¿adna
ze stron tego postêpowania nie jest obci¹¿ona wydatkami. Wydatki zwi¹zane z czynnociami podejmowanymi w toku postêpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ponosi w ca³oci Skarb Pañstwa. Wynika to z treci art. 98 cytowanej
wy¿ej ustawy, który nale¿y traktowaæ jako przepis szczególny
w stosunku do art. 96 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym w pozosta³ych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronê zwolnion¹ od kosztów s¹dowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb
Pañstwa. Ponoszenie wydatków przez Skarb Pañstwa, o którym
mowa w przepisach art. 98 ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych nie jest za jedynie tymczasowe, ale ostateczne,
w zwi¹zku z czym nie ma w tych sprawach zastosowania art.
113 tej ustawy, w tym ust. 1 tego artyku³u, zgodnie z którym
kosztami s¹dowymi, których strona nie mia³a obowi¹zku uiciæ
lub których nie mia³ obowi¹zku uiciæ kurator albo prokurator,
s¹d w orzeczeniu koñcz¹cym sprawê w instancji obci¹¿y przeciwnika, je¿eli istniej¹ do tego podstawy, przy odpowiednim
zastosowaniu zasad obowi¹zuj¹cych przy zwrocie kosztów procesu (por. K Gonera, Komentarz do ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych [komentarz do art. 96, 98 i 113], Warszawa
2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis [wydanie III], dostêpny
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równie¿ w programie LexPolonica). Nietrafnie wskaza³ skar¿¹cy
na postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 8 lutego 2001 r.,
w sprawie II UKN 14/2001 (OSNP 2002/20/504, LexPolonica nr
357709), które nie dotyczy³o wskazanych wy¿ej kwestii.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny  na mocy przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowi³
jak w punkcie 1 podpunkt 1 i 2 postanowienia.
Na podstawie regulacji z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2
k.p.c. S¹d oddali³ za¿alenie w pozosta³ym zakresie (punkt II postanowienia).
O kosztach postêpowania za¿aleniowego S¹d odwo³awczy
postanowi³ w punkcie III postanowienia na mocy przepisów art.
98 § 1 k.p.c.
S¹d mia³ na uwadze, ¿e podstawê zas¹dzenia kosztów postêpowania za¿aleniowego w czêci dotycz¹cej op³aty za czynnoci
radcowskie, prowadzonego na skutek za¿alenia na postanowienie o kosztach procesu, stanowi³a wysokoæ kosztów, których
dotyczy za¿alenie. Zwa¿ywszy, ¿e w postêpowaniu tym w odniesieniu do za¿alenia pozwanego ubezpieczona jest stron¹ wygrywaj¹c¹ w czêci, wobec czego pozwany winien jest ubezpieczonej czêæ kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug zasad
i stawek przewidzianych w § 6 pkt 3, § 2 ust. 1-2 i § 12 ust. 2 pkt
2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia
2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 15 czerwca 2011 r.
II AKa 167/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Danuta Matuszewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Dorota Wróblewska (sprawozdawca)
del. SSO Piotr Szadkowski

Teza
1. Obrona formalna, czyli korzystanie z pomocy obroñcy oznacza, ¿e oskar¿ony mo¿e wybraæ sobie obroñcê b¹d te¿ wnosiæ o powo³anie mu obroñcy z urzêdu, gdy nie staæ go na
poniesienie kosztów dzia³ania adwokata z wyboru. Korzystanie z obroñcy jest niekiedy uznawane przez ustawodawcê za
obowi¹zek procesowy. Dotyczy to tzw. obrony obowi¹zkowej b¹d to z uwagi na osobê oskar¿onego (jego przymioty
mog¹ce utrudniaæ samodzieln¹ obronê), b¹d te¿ ze wzglêdu
na wagê sprawy, która wymaga wystêpowania fachowej pomocy prawnej po stronie oskar¿onego. Kodeks postêpowania
karnego zak³ada przy tym, ¿e obrona formalna jest niekiedy
obowi¹zkowa ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym  art.
79 § 1 i 2 k.p.k.
2. Sposób, w jaki art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoci nale¿y stosowaæ zale¿y
od specyfiki i okolicznoci konkretnej sprawy. Artyku³ ten nie
okrela sposobu wykonywania okrelonego w nim prawa do
bronienia siê osobicie lub przez ustanowionego obroñcê i po-
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zostawia Pañstwom wybór rodków gwarantuj¹cych przestrzeganie tego prawa w ich systemach prawnych. Istotnym jest
jednak, by metody wybrane w celu zagwarantowania prawa
do obrony by³y zgodne z wymaganiami rzetelnego procesu
s¹dowego. Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e art. 6 § 1 EKPCz znajduje zastosowanie ju¿ od pierwszego przes³uchania podejrzanego w postêpowaniu, a wiêc ju¿ wówczas powinien on mieæ
mo¿liwoæ skorzystania z pomocy obroñcy. W wietle art. 6
k.p.k., w ramach pozostawionego Pañstwom w EKPCz wyboru rodków gwarantuj¹cych przestrzeganie prawa do obrony,
oskar¿onemu przys³uguje prawo do obrony, w tym prawo do
korzystania z pomocy obroñcy, o czym nale¿y go pouczyæ.
Przy czym dla realnoci prawa do obrony kodeks postêpowania karnego przewiduje obowi¹zkowe pouczanie o podstawowych uprawnieniach umo¿liwiaj¹cych obronê, w tym do
korzystania z pomocy obroñcy podejrzanego ju¿ przed jego
pierwszym przes³uchaniem przed postawieniem zarzutów (art.
300 k.p.k.).
3. Bycie sprawc¹ m³odocianym nie oznacza koniecznoci pob³a¿liwego traktowania. Wychowawczy cel kary nie wyklucza w odniesieniu do takiej osoby koniecznoci surowego jej
karania i wymierzenia kary w górnych granicach ustawowego
zagro¿enia.

Uzasadnienie
P.F. i M.P. zostali oskar¿eni o to, ¿e w okresie od 9 grudnia
2008 r. do 10 grudnia 2008 r. w T. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z zamiarem ewentualnym dokonali zabójstwa Z.A. w ten
sposób, ¿e przewrócili go na ziemiê i wielokrotnie uderzali piêciami po twarzy oraz kopali w okolice g³owy i klatki piersiowej
powoduj¹c u niego liczne obra¿enia twarzoczaszki w postaci ran
t³uczonych i zsinieñ a tak¿e z³amanie ¿eber od V-VII po stronie
prawej i od IV do VIII po stronie lewej a nastêpnie nieprzytomnego wrzucili do pobliskiej rzeki K. powoduj¹c jego zgon w skutek utoniêcia, tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k.
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Nadto M.P. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e dniu 20 czerwca 2008 r.
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z inn¹ ustalon¹ osob¹ dokonali pobicia Z.A. w ten sposób, ¿e przewrócili go na ziemiê
i uderzali piêciami oraz kopali w okolice g³owy i inne czêci
cia³a powoduj¹c u niego obra¿enia cia³a w postaci ogólnych pot³uczeñ zw³aszcza g³owy, z³amania koci nosa oraz zwichniêcia
soczewki, które skutkowa³y naruszeniem czynnoci cia³a na okres
powy¿ej siedmiu dni nara¿aj¹c go w tym samym na bezporednie niebezpieczeñstwo nast¹pienia skutku okrelonego w art. 156
§ 1 k.k., tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 9 grudnia 2010 r.
wydanym w sprawie III K ( ) P.F. i M.P. zostali uznani za winnych tego, ¿e w okresie od 9 grudnia 2008 r. do 10 grudnia 2008
r., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu pobili Z.A. nara¿aj¹c go
na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, albo doznania
ciê¿kich obra¿eñ cia³a w ten sposób, ¿e przewrócili go na ziemiê i wielokrotnie uderzali piêciami po twarzy oraz kopali w okolice g³owy i klatki piersiowej powoduj¹c u niego liczne obra¿enia twarzoczaszki w postaci ran t³uczonych i zasinieñ, a tak¿e
z³amanie ¿eber od V do VII po stronie prawej i od IV do VIII po
stronie lewej, a nastêpnie nieprzytomnego zsunêli po skarpie do
pobliskiej rzeki K. w nastêpstwie czego pokrzywdzony poniós³ mieræ wskutek utoniêcia, tj. czynu z art. 158 § 3 k.k. i za to
na podstawie art. 158 § 3 k.k. zostali skazani na kary po 7 (siedem) lat pozbawienia wolnoci.
Nadto M.P. zosta³ uznany za winnego pope³nienia czynu zabronionego, zarzuconego mu w pkt II oskar¿enia, tj. przestêpstwa z art. 158 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 158 § 1 k.k. zosta³
skazany na karê 2 lat pozbawienia wolnoci.
Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. po³¹czono kary
pozbawienia wolnoci wymierzone oskar¿onemu M.P. i orzeczono ³¹czn¹ karê 7 (siedmiu) lat i 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia
wolnoci.
Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolnoci zaliczono okresy rzeczywistego pozbawienia wolnoci oskar¿onych od dnia 10 grudnia 2008 r.
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Zwolniono oskar¿onych od ponoszenia kosztów s¹dowych,
obci¹¿aj¹c wydatkami Skarb Pañstwa. Apelacjê od wyroku wywiedli obroñcy oskar¿onych, prokurator i oskar¿yciel posi³kowy.
Obroñca oskar¿onego P.F. zaskar¿y³a wyrok w ca³oci. Rozstrzygniêciu zarzuci³a:
1. obrazê przepisów postêpowania tj. art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., art.
80 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k.;
2. obrazê przepisów postêpowania, tj. art. 4 k.p.k. i art. 7 k.p.k.
oraz art. 424 k.p.k., polegaj¹c¹ na dokonaniu w uzasadnieniu
zaskar¿onego wyroku dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego, która charakteryzuje siê dowolnoci¹, wybiórczoci¹ oraz nie uwzglêdnia zasady obiektywizmu, co w konsekwencji doprowadzi³o do ustalenia wadliwego stanu faktycznego i uznania oskar¿onego P.F. za winnego
przestêpstwa z art. 158 § 3 k.k. podczas gdy jego zachowanie
wype³ni³o znamiona czynu z art. 158 § 1 k.k.;
3. ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ kary orzeczonej w stosunku do oskar¿onego.
W zwi¹zku z tak przedstawionymi zarzutami, obroñca wnios³a o:
 zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez zmianê kwalifikacji czynu zarzucanego oskar¿onemu P.F. i przypisanie mu czynu z art.
158 § 1 k.k., a w konsekwencji z³agodzenie kary orzeczonej
w stosunku do oskar¿onego, ewentualnie o:
 uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji;
Obroñca M.P. zaskar¿y³a wyrok w ca³oci, zarzucaj¹c mu:
1. maj¹c¹ wp³yw na treæ wyroku obrazê przepisów postêpowania, a mianowicie: art. 6 k.p.k. w zw. z art. 79 § 2 k.p.k.
polegaj¹c¹ na nie zapewnieniu udzia³u obroñcy podczas
pierwszego i kolejnych przes³uchañ wówczas podejrzanego
M.P. w postêpowaniu przygotowawczym, co mia³o wp³yw na
ca³e postêpowanie i doprowadzi³o w konsekwencji do naruszenia standardu rzetelnoci prowadzonego postêpowania;
2. obrazê przepisów prawa materialnego, tj. art. 54 § 1 k.k.,
poprzez nieuwzglêdnienie przy okreleniu wymiaru kary
sprawcy m³odocianemu aspektu wychowawczego, którym S¹d
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winien siê kierowaæ w pierwszym rzêdzie wymierzaj¹c karê
oskar¿onemu jako osobie m³odocianej.
Wobec powy¿szego obroñca wnios³a o:
 zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez wymierzenie oskar¿onemu kary w ³agodniejszym wymiarze, ewentualnie:
 uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Prokurator i oskar¿yciel posi³kowy równie¿ zaskar¿yli wyrok
w ca³oci.
Prokurator zarzuci³: b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêty
za podstawê orzeczenia, maj¹cy wp³yw na jego treæ polegaj¹cy
na nies³usznym uznaniu, i¿ oskar¿eni swoim zamiarem nie obejmowali skutku pobicia pokrzywdzonego w postaci jego mierci
i na niego siê godzili podczas, gdy prawid³owa analiza okolicznoci przedmiotowych przestêpstwa uzasadnia przyjêcie, ¿e P.F.
i M.P. co najmniej dzia³ali z zamiarem ewentualnym pope³nienia
przestêpstwa okrelonego w art. 148 § 1 k.k. W zwi¹zku z tym
prokurator wniós³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego zarzuci³ wyrokowi
obrazê przepisów postêpowania maj¹c¹ wp³yw na treæ orzeczenia poprzez:
 przyjêcie innej kwalifikacji ni¿ przyjêta przez Prokuraturê;
 wymierzenie kar nieadekwatnych do okrucieñstwa tego czynu;
 nie uwzglêdnienie przy wydawaniu orzeczenia okolicznoci,
i¿ liczne doniesienia oskar¿yciela posi³kowego by³y lekcewa¿one, i¿ jest zastraszany przez rodziny oskar¿onych, a wiadkowie boj¹ siê zeznawaæ przeciwko oskar¿onym, np. wiadek C. Wobec tych zarzutów pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez przyjêcie pierwotnej kwalifikacji prawnej czynu i wydanie wyroku z adekwatn¹ kar¹ do czynu przewidzianego w art. 148 § 1
k.k. Ewentualnie wniós³ o uchylenie wyroku i przekazanie
sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacje obroñców oskar¿onych, prokuratora i oskar¿yciela
posi³kowego nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie, jako oczywicie
bezzasadne.
W pierwszej kolejnoci nale¿a³o stwierdziæ, ¿e S¹d Okrêgowy
prawid³owo przeprowadzi³ przewód s¹dowy gromadz¹c materia³ dowodowy pozwalaj¹cy na merytoryczne rozstrzygniêcie
sprawy.
Ustalenia faktyczne dokonane przez S¹d nie wykraczaj¹ poza
granice swobodnej oceny dowodów, poczynione zosta³y na podstawie wszechstronnej analizy przeprowadzonych dowodów, których ocena nie wykaza³a b³êdów natury faktycznej i logicznej,
zgodna by³a ze wskazaniami wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego, znajduj¹c odzwierciedlenie w uzasadnieniu orzeczenia. W uzasadnieniu S¹d wskaza³, jakie fakty uzna³ za ustalone, na czym
opar³ poszczególne ustalenia i dlaczego nie uzna³ dowodów przeciwnych, a nastêpnie wyprowadzi³ z dokonanych ustaleñ prawid³owe wnioski w zakresie sprawstwa oskar¿onych, przyjêtej
kwalifikacji prawnej ich czynów, jak równie¿ orzeczonych kar.
W przedmiotowej sprawie nie stwierdzono obrazy przepisów
postêpowania, która mog³a mieæ wp³yw na treæ orzeczenia.
Przypomnieæ trzeba, ¿e swobodna, a wiêc zgodna z zasadami
sformu³owanymi w art. 7 k.p.k., ocena materia³u dowodowego
stanowi uprawnienie s¹du i pozostaje pod ochron¹ art. 7 k.p.k.,
tak d³ugo, dopóki skar¿¹cy nie wyka¿e, i¿ S¹d ten opar³ rozstrzygniêcie b¹d na okolicznociach nieujawnionych w toku przewodu s¹dowego, b¹d te¿ jak ju¿ wskazano, ujawnionych, ale
ocenionych w sposób sprzeczny ze wskazaniami wiedzy, logiki
i dowiadczeniem ¿yciowym. W przedmiotowej sprawie tego
rodzaju okolicznoci nie zosta³y wykazane przez apeluj¹cych.
W tym zakresie, odnosz¹c siê do apelacji obroñcy P.F., S¹d
odwo³awczy nie podzieli³ zarzutu obrazy nie tylko art. 7 k.p.k.,
ale równie¿ art. 4 i 424 k.p.k. To stanowisko wyra¿one w apelacji obroñcy wskazanego oskar¿onego posiada cechy dowolnoci
i braku obiektywizmu. Stwierdziæ nale¿y, ¿e taka metoda kwestionowania trafnoci skar¿onego wyroku nie mo¿e byæ skuteczn¹.
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Istotnym jest, ¿e zarzut obroñcy w powy¿szym zakresie sprowadza³ siê do twierdzenia, ¿e S¹d Okrêgowy w sposób b³êdny
zakwalifikowa³ zachowanie P.F. z art. 158 § 3 k.k., gdy zachowanie to mieci³o siê co najwy¿ej w znamionach § 1 tego przepisu.
Taki wniosek apeluj¹ca wywiod³a st¹d, ¿e:
 bezporedni¹ przyczyn¹ utraty ¿ycia przez pokrzywdzonego
by³o utoniêcie, pobicie nie stanowi³o takiej przyczyny,
 oskar¿ony nie przyzna³ siê do czynu w czêci dotycz¹cej wrzucenia pokrzywdzonego do wody, o wiarygodnoci tych wyjanieñ wiadczy m.in. rozbie¿noæ pomiêdzy czasem dzia³ania
oskar¿onego, a chwil¹ mierci pokrzywdzonego, a jego pierwsze wyjanienia wiadczy³y o tym, ¿e zamiarem swoim nie
obejmowa³ pozbawienia ¿ycia Z.A.,
 nie mo¿na wykluczyæ dzia³ania innych osób, ani tego, ¿e pokrzywdzony sam wpad³ do wody lub stoczy³ siê, np. chc¹c
obmyæ twarz.
Apeluj¹ca przeprowadzaj¹c tak ogólnikowy wywód, dokona³a w³asnej, wybiórczej oceny dowodów, oderwanej od ich ca³okszta³tu. Nadto, obroñca nie odnios³a siê do ustaleñ stanu faktycznego dokonanego w powy¿szym zakresie przez S¹d I instancji, do przeprowadzonej oceny dowodów. Nie wykaza³a wiêc,
¿e ocena ta, a w konsekwencji rozwa¿ania dotycz¹ce zamiaru
towarzysz¹cego oskar¿onemu, jak i przyjêtej kwalifikacji prawnej by³y b³êdne. Wobec czego apelacja obroñcy P.F., która sprowadza³a siê do nieuprawnionej polemiki z ustaleniami faktycznymi, jak i argumentacj¹, dotycz¹c¹ przyjêtej kwalifikacji prawnej przypisanego czynu, zaprezentowanymi w uzasadnieniu S¹du
Okrêgowego, musia³a zostaæ uznana za oczywicie bezzasadn¹.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e S¹d I instancji mia³ na uwadze i prawid³owo oceni³, równie¿ w wietle pozosta³ych dowodów, wyjanienia z³o¿one przez P.F., a wiêc uwzglêdni³ fakt, ¿e oskar¿ony w pocz¹tkowym etapie postêpowania przygotowawczego nie
wskazywa³ na to, by w czasie zajcia, po pobiciu pokrzywdzonego, dosz³o do jego wrzucenia do rzeki i pozostawienia w wodzie. Podobnie nie usz³o uwadze S¹du orzekaj¹cego, ¿e po tym
jak oskar¿ony zdecydowa³ siê potwierdziæ zsuniêcie, wspólnie
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z M.P., nieprzytomnego Z.A. do rzeki, gdy przedstawiono mu
zarzut zabójstwa pokrzywdzonego  zmieni³ wyjanienia, twierdz¹c, ¿e w ogóle nie by³o go na miejscu zdarzenia. S¹d Okrêgowy w zaskar¿onym postanowieniu jednoznacznie da³ wyraz temu,
w jakiej czêci i z jakich powodów  wyjanienia oskar¿onego,
w tym te, w których zaprzecza zsuniêciu do wody pokrzywdzonego, uzna³ za niewiarygodne. Obroñca oskar¿onego nie podjê³a
próby podwa¿enia zaprezentowanej w powy¿szym zakresie argumentacji S¹du orzekaj¹cego.
Ponadto S¹d Okrêgowy oceniaj¹c wyjanienia oskar¿onych i dokonuj¹c ustaleñ faktycznych mia³ na wzglêdzie wnioski zawarte
w opinii s¹dowo-medycznej bieg³ych P.E. i E.B.-B., w tym i ten,
¿e bezporedni¹ przyczyn¹ zgonu Z.A. by³o utoniêcie, natomiast
do zasinieñ i ran mog³o dojæ na krótki okres przed zgonem.
Obroñca nie dostrzeg³a, ¿e wnioski zawarte w przedmiotowej
opinii, której nie kwestionowa³a, znalaz³y swoje odzwierciedlenie zarówno w ustaleniach faktycznych, jak i rozwa¿aniach dotycz¹cych zamiaru przywiecaj¹cego oskar¿onym, jak i przyjêtej
kwalifikacji prawnej. Apeluj¹ca nie podwa¿y³a równie¿ przeprowadzonych rozwa¿añ dotycz¹cych zamiaru i kwalifikacji prawnej, w których w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci, zgodny z zasadami logiki i dowiadczenia ¿yciowego, S¹d Okrêgowy stwierdzi³ przy utracie przytomnoci przez Z.A., na skutek zadanych
przez P.F. i M.P. ciosów  uderzeñ piêciami oraz kopania po
ca³ym ciele, a tak¿e pozostawienia, zanurzonego do po³owy ud,
z twarz¹ nad powierzchni¹ wody, nieprzytomnego mê¿czyzny
w rzeczce, przeciêtny cz³owiek przewidzia³by, ¿e takie postêpowanie mo¿e spowodowaæ mieræ pobitego. Z tych powodów
nale¿a³o przyj¹æ, ¿e oskar¿eni P.F. i M.P. wskazanym zachowaniem wyczerpali znamiona wystêpku pobicia ze skutkiem miertelnym  z art. 158 § 3 k.k. Bez w¹tpienia pozostawa³o, ¿e gdyby
nie pobicie pokrzywdzonego przez oskar¿onych i pozostawienie nieprzytomnego, zanurzonego czêciowo w rzece, nie dosz³oby do skutku w postaci utoniêcia, a wiêc jego mierci. Skutek ten, jak s³usznie wykaza³ S¹d Okrêgowy, oskar¿eni mogli
przewidzieæ. Oczywistym te¿ jest, ¿e twierdzenia obroñcy o mo¿liwym dzia³aniu innych osób, w tym samego pokrzywdzonego,
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które doprowadzi³y do jego utoniêcia, nie znajduj¹ potwierdzenia w pozosta³ym materiale dowodowym, a w wietle dokonanych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ jawi¹ siê jako nieprawdopodobne. Obroñca wnioskuj¹c o mo¿liwym udziale osób trzecich
nie dostrzeg³a, ¿e do zajcia dosz³o w zasadzie w nieuczêszczanym przez inne osoby, w porze nocnej, miejscu, jak i tego, ¿e
pomiêdzy wrzuceniem pokrzywdzonego do wody, a jego utoniêciem nie mog³o min¹æ du¿o czasu, skoro nie dosz³o do wyziêbienia jego organizmu.
Wobec tego podniesiony jako drugi zarzut obrazy wskazanych w pkt. 2 apelacji przepisów postêpowania nie by³ zasadny.
Ponadto S¹d odwo³awczy nie zgodzi³ siê z zarzutami obroñców obydwu oskar¿onych, z których wynika³o, ¿e w przedmiotowej sprawie dosz³o do naruszenia prawa do obrony wyra¿onego w art. 6 k.p.k., które polega³o na nie zapewnieniu udzia³u
obroñców podczas pierwszego i kolejnych przes³uchañ oskar¿onych w postêpowaniu przygotowawczym. Przy czym obroñca
P.F. wskaza³a w ramach powy¿szego zarzutu, ¿e dosz³o równie¿
do obrazy przepisów art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 80 k.p.k.
Natomiast obroñca M.P. wskaza³a dodatkowo na art. 79 § 2 k.p.k.
Na wstêpie przypomnieæ nale¿y, ¿e obrona formalna, czyli
korzystanie z pomocy obroñcy oznacza, ¿e oskar¿ony mo¿e wybraæ sobie obroñcê b¹d te¿ wnosiæ o powo³anie mu obroñcy
z urzêdu, gdy nie staæ go na poniesienie kosztów dzia³ania adwokata z wyboru. Korzystanie z obroñcy jest niekiedy uznawane
przez ustawodawcê za obowi¹zek procesowy. Dotyczy to tzw.
obrony obowi¹zkowej b¹d to z uwagi na osobê oskar¿onego
(jego przymioty mog¹ce utrudniaæ samodzieln¹ obronê), b¹d
te¿ ze wzglêdu na wagê sprawy, która wymaga wystêpowania
fachowej pomocy prawnej po stronie oskar¿onego. Kodeks postêpowania karnego zak³ada przy tym, ¿e obrona formalna jest
niekiedy obowi¹zkowa ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym
 art. 79 § 1 i 2 k.p.k.
Nie mia³a racji obroñca P.F., gdy wyra¿a³a przekonanie, ¿e
w stosunku do tego oskar¿onego ju¿ w pocz¹tkowym etapie postêpowania przygotowawczego wyst¹pi³a przes³anka wskazana
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w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. (uzasadniona w¹tpliwoæ co do poczytalnoci), jak i obroñca M.P. wykazuj¹ca zaistnienie wobec niego
przes³anki z art. 79 § 2 k.p.k. (wzgl¹d na okolicznoci utrudniaj¹ce obronê).
Zarówno w stosunku do P.F., jak i M.P. nie mo¿na by³o zasadnie twierdziæ, ¿e ju¿ w pocz¹tkowym etapie postêpowania przygotowawczego zachodzi³a uzasadniona w¹tpliwoæ co do ich poczytalnoci.
Pierwsz¹ kwesti¹, która wy³ania siê w zwi¹zku z podstaw¹
wymienion¹ w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. jest ustalenie, kiedy mo¿na
mówiæ o w¹tpliwociach co do poczytalnoci oskar¿onego. Zgodnie ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego potrzeba zbadania stanu
psychicznego oskar¿onego zachodzi wówczas, gdy istnieje w¹tpliwoæ co do jego poczytalnoci. Przyk³adowo mo¿na wskazaæ,
¿e w¹tpliwoæ co do poczytalnoci oskar¿onego zachodzi wtedy,
gdy oskar¿ony przebywa³ chorobê psychiczn¹ lub uraz mózgu
albo inn¹ chorobê, która z regu³y prowadzi do pewnych zmian
w psychice, albo gdy postêpowanie i zachowanie oskar¿onego
odbiega w sensie ujemnym od rozwoju umys³owego, postêpowania i zachowania siê ludzi normalnych pod wzglêdem psychicznym (wyrok SN z 12 czerwca 1972 r., IV KR 26/72, nie
publ.). Pogl¹d ten by³ wyra¿any równie¿ w póniejszych judykatach, m.in. wyroku S¹du Najwy¿szego z 20 czrwca 1986 r., III KR
154/86 (OSNPG 1987/4/50). Przypomnieæ przy tym nale¿y, i¿
fakt, ¿e skazany jest dotkniêty chorob¹ alkoholow¹, sam w sobie
nie prowadzi do uznania, i¿ istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoci co
do poczytalnoci oskar¿onego w chwili spowodowania przez niego przestêpstwa (patrz wyrok SN z 07 grudnia 1999 r. V KKN
48/98, Prok. i Pr. 2000/6/7). Jednoczenie na podkrelenie zas³uguje, ¿e obrona formalna jest w wypadkach wskazanych w § 1
niezbêdna od chwili zaistnienia (stwierdzenia) okolicznoci uzasadniaj¹cych jej obowi¹zkowoæ. Przepis § 138 ust. 2 reg. prok.
zobowi¹zuje prokuratora  po stwierdzeniu okolicznoci uzasadniaj¹cych wyznaczenie obroñcy z urzêdu w myl art. 79 § 1 k.p.k.
lub art. 49 u.p.n.  do niezw³ocznego wyst¹pienia z odpowiednim wnioskiem do prezesa w³aciwego s¹du.
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W przedmiotowej sprawie prokurator nie mia³ podstaw, by
ju¿ w pierwszej fazie postêpowania przygotowawczego powzi¹æ
w¹tpliwoci co do poczytalnoci oskar¿onych. Zarówno P.F., jak
i M.P. w czasie zatrzymania w dniu 10 grudnia 2008 r. stwierdzili, ¿e s¹ zdrowi i nie lecz¹ siê psychiatrycznie. W czasie pierwszego przes³uchania w sprawie w dniu 10 grudnia 2008 r., gdy
przedstawiony zosta³ zarzut pope³nienia czynu z art. 158 § 3 k.k.,
P.F. potwierdzi³, ¿e jest zdrowy, w Poradni Zdrowia Psychicznego nie leczy³ siê. M.P. równie¿ owiadczy³, ¿e jego stan zdrowia
jest dobry, nie leczy³ siê psychiatrycznie ani odwykowo. W czasie przes³uchania w dniu 11 grudnia 2008 r. P.F. zapewnia³, ¿e
nie leczy³ siê psychiatrycznie i odwykowo, nie koñczy³ szko³y
specjalnej. Identyczne owiadczenie, w czasie drugiego przes³uchania z³o¿y³ M.P. W czasie kolejnych przes³uchañ, równie¿ w czasie posiedzeñ w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
w dniach 11, 12 grudnia 2008 r., 27 stycznia 2009 r. oskar¿eni
sk³adali owiadczenia o zbli¿onej treci. 29 grudnia 2008 r. zg³osi³a swój udzia³ w postêpowaniu obroñca z wyboru M.P. Równie¿ dane zawarte w wywiadach rodowiskowych, które wp³ynê³y do prokuratury 2 stycznia 2009 r. nie by³o informacji, które
uzasadnia³yby powziêcie w¹tpliwoci co do poczytalnoci oskar¿onych. W odniesieniu do P.F. kurator ustali³, ¿e cieszy³ siê on
bardzo dobrym stanem zdrowia, nie chorowa³, nie leczy³ siê w ¿adnej poradni specjalistycznej, nie posiada³ orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoci, nie leczy³ siê psychiatrycznie, nie nadu¿ywa³ alkoholu, rodków odurzaj¹cych nie u¿ywa³, pali³ papierosy.
Na temat M.P. kurator ustali³, ¿e cieszy³ siê on dobrym stanem
zdrowia, alkoholu nie nadu¿ywa³, chocia¿ czêsto zdarza³o mu siê
wracaæ do domu pod wp³ywem alkoholu narkotyków nie u¿ywa³, pali³ papierosy. Nie leczy³ siê psychiatrycznie. Nie mia³
ograniczonej zdolnoci do pracy, nie orzekano o jego niepe³nosprawnoc. Wskazaæ przy tym nale¿y, ¿e w dniu 23 grudnia 2008 r.
wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego w T. wniosek podejrzanego P.F.
z dnia 16 grudnia 2008 r. o wyznaczenie obroñcy z urzêdu. Zarz¹dzeniem, jak ustalono w czasie postêpowania odwo³awczego, z dnia 5 lutego 2009 r. wyznaczono oskar¿onemu obroñcê
z urzêdu. Do tej wiêc pory prokurator nie mia³ ¿adnych pod-
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staw, by stwierdziæ, ¿e zachodzi³y uzasadnione w¹tpliwoci co
do poczytalnoci oskar¿onych, zw³aszcza gdy nie mia³ informacji
na temat ich problemów ze zdrowiem psychicznym, czy ich uzale¿nienia od alkoholu. Jednoczenie treæ przes³uchañ oskar¿onych nie dawa³a podstaw do wnioskowania o ich upoledzeniu
umys³owym. Wobec tego nie mo¿na uznaæ, by obrona oskar¿onych, maj¹c na wzglêdzie przes³ankê z art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
by³a obligatoryjna w omówionej czêci postêpowania przygotowawczego.
W koñcu nale¿a³o dostrzec, ¿e prokurator powzi¹³ w¹tpliwoci co do poczytalnoci oskar¿onych w dniu 31 marca 2009 r.,
gdy oskar¿eni byli ju¿ reprezentowani przez obroñców. Treæ
wydanych wówczas postanowieñ nie pozwoli³a na ustalenie powodów dla których prokurator powzi¹³ powy¿sze w¹tpliwoci.
Oczywistym jednak jest, ¿e skoro wydanie przedmiotowych decyzji nast¹pi³o po wydaniu w dniu 19 marca 2009 r. postanowieñ
o zmianie postanowieñ o przedstawieniu zarzutów, gdy ka¿demu z oskar¿onych przedstawiono w miejsce czynu z art. 158 § 3
k.k. zarzut pope³nienia zbrodni z art. 148 § 1 k.k., to powo³anie
opinii bieg³ych psychiatrów i powziête przez prokuratora w¹tpliwoci co do poczytalnoci podyktowane by³y g³ównie charakterem przypisanego wówczas oskar¿onym czynu. Brak przes³anek do powziêcia uzasadnionych w¹tpliwoci co do poczytalnoci oskar¿onych do czasu wydania wspomnianych wy¿ej postanowieñ  znalaz³ równie¿ potwierdzenie w opiniach s¹dowopsychiatrycznych, w których jednoznacznie stwierdzono, ¿e
u oskar¿onych nie rozpoznano w czasie czynu choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego ani innych zaburzeñ czynnoci
psychicznych, nie stwierdzono te¿, by w czasie wydawania opinii przejawiali zaburzenia psychotyczne.
W stosunku do M.P., w powo³anej opinii, stwierdzono, ¿e od
17 roku ¿ycia nadu¿ywa alkoholu w stopniu wskazuj¹cym na
uzale¿nienie. Jednoczenie dodano, ¿e mimo m³odego wieku
oskar¿ony posiada³ informacje na temat negatywnego wp³ywu
alkoholu na swoje zachowanie, mia³ tak¿e predyspozycje intelektualne, by przewidzieæ nastêpstwa upicia siê i przeciwdzia³aæ
tego typu stanom. Równie¿ ta czêæ opinii nie mog³a prowadziæ
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do wniosku, ¿e zachodzi³ obowi¹zek wyznaczenia oskar¿onemu
obroñcy z urzêdu ju¿ w pocz¹tkowej fazie postêpowania przygotowawczego. W szczególnoci nie mia³a racji obroñca M.P.,
gdy wykazywa³a, ¿e w stosunku do tego oskar¿onego zachodzi³a od pocz¹tku tocz¹cego siê postêpowania przygotowawczego
przes³anka z art. 79 § 2 k.k., która w sprawie nie wyst¹pi³a zarówno wobec tego, jak i drugiego oskar¿onego.
Na wstêpie nale¿y przypomnieæ, ¿e okolicznoci utrudniaj¹ce
obronê o których mowa w art. 79 § 2 k.k. nale¿y przede wszystkim odnosiæ do w³aciwoci osobistych oskar¿onych. Trafnie w tym
zakresie obroñca przytoczy³ tezê z wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 24 lipca 2008 r., V KK 32/08, z której wynika, ¿e stwierdzenie okolicznoci utrudniaj¹cych obronê musi byæ zwi¹zane
z w³aciwociami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi danego oskar¿onego w zestawieniu z treci¹ przedstawionych mu
zarzutów.
W przedmiotowej sprawie obydwaj oskar¿eni w czasie pierwszego i kolejnych przes³uchañ nie wskazywali na uzale¿nienie
od alkoholu, podkrelali, ¿e s¹ zdrowi, pocz¹tkowo przedstawiono im zarzut z art. 158 § 3 k.k., który, jak sami podkrelili, by³ dla
nich w pe³ni zrozumia³y. O tym, ¿e oskar¿eni faktycznie rozumieli przedstawiony im zarzut wiadczy³a te¿ treæ sk³adanych
przez nich wyjanieñ. M.P. urodzony 1 maja 1990 r., w czasie
zatrzymania i pierwszych przes³uchañ mia³ ukoñczone 18 lat.
By³ wiêc osob¹ m³od¹, jednak nie stanowi³o to samodzielnie
okolicznoci utrudniaj¹cej obronê. Wypowiedzi M.P. wiadczy³y
w pe³ni o tym, ¿e rozumie swoj¹ sytuacjê procesow¹ i wszystkie
kierowane w stosunku do niego pouczenia. Przemawia³ za tym
choæby fakt odmowy z³o¿enia wyjanieñ w toku pierwszego przes³uchania. Dodatkowo, z informacji podawanych przez oskar¿onego wynika³o, ¿e ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i pobiera naukê
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w B. Informacje na ten temat równie¿ sprzeciwia³y siê stwierdzeniu, ¿e zachodz¹ po jego stronie
okolicznoci utrudniaj¹ce obronê. Tak¿e wypowiedzi formu³owane przez oskar¿onego w toku przes³uchañ nie dawa³y podstaw do stwierdzenia deficytów intelektualnych po jego stronie.
Dane zawarte w sporz¹dzonym przez kuratora s¹dowego w dniu

149

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
29 grudnia 2008 r. (równie¿ data zg³oszenia siê obroñcy oskar¿onego z wyboru) wywiadzie, tak¿e nie przemawia³y za tym, by
w odniesieniu do M.P. zachodzi³y okolicznoci utrudniaj¹ce obronê, skoro wynika³o z nich, ¿e oskar¿ony uczy siê, charakteryzuje
siê dobrym stanem zdrowia, nie leczy³ siê psychiatrycznie, odwykowo, nie mia³ ograniczonej zdolnoci do pracy, nie jest osob¹
niepe³nosprawn¹. Powy¿sze dane nie dawa³y podstaw, by na
wstêpnym etapie postêpowania przygotowawczego, stwierdziæ
wystêpowanie po stronie tego oskar¿onego okolicznoci utrudniaj¹cych obronê. Podobnie w odniesieniu do P.F., który w tym
czasie mia³ lat 21, posiada³ wykszta³cenie zawodowe, by³ zdrowy, nie leczy³ siê psychiatrycznie i odwykowo, rozumia³ przedstawiony mu zarzut i sk³ada³ rzeczowe wyjanienia, brak by³o
podstaw do stwierdzenia okolicznoci utrudniaj¹cych obronê.
W ocenie S¹du odwo³awczego, wydana w sprawie opinia s¹dowo-psychiatryczna dotycz¹ca M.P. równie¿ nie przemawia³a
za tym, ¿e w stosunku do niego zachodzi³y okolicznoci z art. 79
§ 2 k.k. Wprawdzie oskar¿ony nadu¿ywa³ alkoholu w stopniu
wskazuj¹cym na uzale¿nienie, jednak czyni³ to w stosunkowo
krótkim czasie, od 17 roku ¿ycia, nie stwierdzono przy tym, by
doprowadzi³o to do uszkodzeñ centralnego uk³adu nerwowego
czy istotnych zmian w jego osobowoci. Jednoczenie oskar¿ony
dysponowa³ predyspozycjami intelektualnymi, które pozwala³y
mu przewidywaæ nastêpstwa upicia i przeciwdzia³aæ tego typu
stanom. Zatem sytuacja faktyczna tego oskar¿onego ró¿ni³a siê
w sposób istotny od sytuacji zaistnia³ej, w znanej S¹dowi odwo³awczemu sprawie: P³onka przeciwko Polsce (skarga nr 20310/
02), do której odwo³uje siê apeluj¹ca. Przypomnieæ tylko trzeba,
¿e w powy¿szej sprawie, która toczy³a siê przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka, skar¿¹ca od pocz¹tku postêpowania twierdzi³a, ¿e w ci¹gu ostatnich 20 lat mia³a problemy alkoholowe, a wiêc ju¿ wówczas istnia³y podstawy do stwierdzenia
jej alkoholizmu i w konsekwencji, maj¹c dodatkowo na wzglêdzie przedstawiony jej zarzut, by³y to okolicznoci, które nale¿a³o uwzglêdniæ w czasie jej przes³uchania, w szczególnoci przy
informowaniu jej o prawie do skorzystania z pomocy obroñcy.

150

w sprawach karne
Wprawdzie u M.P. biegli wydaj¹cy opiniê s¹dowo-psychiatryczn¹ stwierdzili poziom funkcjonowania intelektualnego na pograniczu upoledzenia umys³owego, ale ta okolicznoæ, nieznana
uprzednio organom cigania, nie mog³a przemawiaæ za uznaniem, ¿e od pocz¹tku oskar¿ony powinien byæ reprezentowany
przez obroñcê z urzêdu, gdy¿ stwierdzone obni¿enie sprawnoci intelektualnej by³o w istocie, jak wskazali biegli  nieznaczne, a oskar¿ony, w stosunku do którego nie stwierdzono upoledzenia umys³owego, zna³ podstawowe normy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, posiada³ umiejêtnoæ mylenia przyczynowo 
skutkowego umo¿liwiaj¹c¹ mu planowanie i przewidywanie skutków swoich dzia³añ. Czyny, o które M.P. zosta³ podejrzany by³y
czynami o znanej karalnoci i rozumienie ich znaczenia mieci³o
siê w zakresie mu dostêpnym.
Wobec powy¿szego, nie stwierdzono, wbrew przekonaniu
apeluj¹cych, by od pocz¹tku tocz¹cego siê postêpowania przygotowawczego, zachodzi³ obowi¹zek dopuszczenia do udzia³u
w nim obroñców oskar¿onych, ze wzglêdów opisanych w art. 79
§ 1 pkt 3 i § 2 k.p.k. Nie mog³o dojæ równie¿ do obrazy art. 80
k.p.k. ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym, skoro uregulowanie zawarte we wskazanym przepisie dotyczy udzia³u obroñcy w postêpowaniu s¹dowym, a taki by³ zagwarantowany.
W przekonaniu S¹du Apelacyjnego, nie mo¿na wiêc by³o zasadnie twierdziæ, ¿e w niniejszej sprawie dosz³o do naruszenia
prawa do obrony okrelonego w art. 6 k.p.k. Wyprowadzaj¹c
ten wniosek, S¹d odwo³awczy rozwa¿y³ równie¿, czy oskar¿eni
byli wiadomi przys³uguj¹cych im praw, w tym prawa do obrony.
Analizuj¹c powy¿sze, S¹d odwo³awczy mia³ na uwadze orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w zakresie prawa do bronienia siê osobicie i do korzystania z pomocy obroñcy, zwi¹zane z treci¹ art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, w tym równie¿ przytoczone wy¿ej orzeczenie, jak i wydane w sprawie Salduz przeciwko Turcji (skarga Nr 36391/02).
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Oczywistym jest na tle wskazanego orzecznictwa, ¿e sposób,
w jaki art. 6 ust. 3 lit. c nale¿y stosowaæ zale¿y od specyfiki
i okolicznoci sprawy. Artyku³ ten nie okrela sposobu wykonywania okrelonego w nim prawa do bronienia siê osobicie lub
przez ustanowionego obroñcê i pozostawia Pañstwom wybór rodków gwarantuj¹cych przestrzeganie tego prawa w ich systemach
prawnych. Istotnym jest jednak, by metody wybrane w celu zagwarantowania prawa do obrony by³y zgodne z wymaganiami
rzetelnego procesu s¹dowego. Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e art. 6
ust. 1 EKPCz znajduje zastosowanie ju¿ od pierwszego przes³uchania podejrzanego w postêpowaniu, a wiêc ju¿ wówczas powinien on mieæ mo¿liwoæ skorzystania z pomocy obroñcy. Podkreliæ przy tym trzeba, ¿e sformu³owana w art. 6 k.p.k. zasada
prawa do obrony, jest wyrazem gwarancji przewidzianej w art.
42 ust. 2 Konstytucji RP. W wietle wiêc naszego ustawodawstwa, a w szczególnoci treci art. 6 k.p.k., w ramach pozostawionego pañstwom w EKPCz wyboru rodków gwarantuj¹cych
przestrzeganie prawa do obrony, oskar¿onemu przys³uguje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obroñcy,
o czym nale¿y go pouczyæ. Przy czym dla realnoci prawa do
obrony kodeks postêpowania karnego przewiduje obowi¹zkowe
pouczanie podejrzanego ju¿ przed jego pierwszym przes³uchaniem przed postawieniem zarzutów o podstawowych uprawnieniach umo¿liwiaj¹cych obronê, w tym do korzystania z pomocy
obroñcy (art. 300 k.p.k.).
W niniejszej sprawie, jak ju¿ wykazano, nie zachodzi³y okolicznoci utrudniaj¹ce obronê. Ka¿dy z oskar¿onych, ju¿ w czasie
zatrzymania, zosta³ pouczony o tym, ¿e mo¿e ¿¹daæ kontaktu
z adwokatem i ka¿dy wprost owiadczy³, ¿e nie ¿¹da takiego
kontaktu. Nastêpnie przed pierwszym przes³uchaniem w sprawie, stosownie do treci art. 6 k.p.k. i art. 300 k.p.k., ka¿dy
z oskar¿onych zosta³ pouczony o swoich uprawnieniach i obowi¹zkach, w tym prawie do korzystania z obroñcy, ¿¹dania przes³uchania go z udzia³em ustanowionego obroñcy i pouczenie to
oskar¿eni otrzymali na pimie, co potwierdzili. O tym, ¿e oskar¿eni zostali faktycznie zapoznani ze swoimi prawami, wiadczy³a postawa M.P., który po zapoznaniu siê z nimi  odmówi³ sk³a-
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dania wyjanieñ. Nadto z owiadczeñ oskar¿onych wynika³o, ¿e
zrozumieli przestawione im zarzuty. Istotnym te¿ jest, ¿e analiza
sk³adanych przez nich wyjanieñ wiadczy³a o wiadomej i przemylanej linii obrony, któr¹ prowadzili pocz¹tkowo osobicie.
Oskar¿eni mieli wiêc od pocz¹tku tocz¹cego siê postêpowania
wiadomoæ, ¿e mog¹ broniæ siê samodzielnie lub skorzystaæ
z pomocy obroñcy. Nie mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e zostali pozbawieni prawa do obrony. O tym, ¿e oskar¿eni byli wiadomi swoich praw wiadczy³a te¿ postawa oskar¿onego P.F., który w dniu
16 grudnia 2008 r. sporz¹dzi³ wniosek o wyznaczenie mu obroñcy z urzêdu.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Apelacyjny nie stwierdzi³, by
w przedmiotowej sprawie, dosz³o do naruszenia prawa do obrony wyra¿onego w art. 6 k.p.k. Wobec czego apelacje obroñców,
równie¿ w tym zakresie, nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie.
S¹d odwo³awczy nie podzieli³ te¿ zarzutu obrazy prawa materialnego, tj. 54 § 1 k.k., który zosta³ wyra¿ony przez obroñcê
oskar¿onego M.P. Przypomnieæ trzeba, ¿e obraza prawa materialnego polegaæ mo¿e na b³êdnej wyk³adni przepisu, zastosowaniu
nieodpowiedniego przepisu lub zastosowaniu go w niew³aciwy
sposób (np. orzeczeniu kary powy¿ej granic przewidzianych
w danej normie przy braku podstaw do zaostrzenia kary), zastosowaniu danego przepisu, mimo zakazu okrelonego rozstrzygania, lub niezastosowaniu normy, której stosowanie by³o obowi¹zkowe.
W przedmiotowej sprawie, S¹d Okrêgowy przystêpuj¹c do
wymiaru kary w stosunku do oskar¿onych, jednoznacznie wskaza³, ¿e obok okolicznoci wymienionych w art. 53 k.k., stopnia
winy i szkodliwoci spo³ecznej czynów, uwzglêdni³ dyrektywê
wyra¿on¹ w art. 54 § 1 k.k. W ten sposób S¹d I instancji da³
wyraz temu, ¿e wymierzaj¹c karê M.P. dostrzeg³, ¿e jest on sprawc¹
m³odocianym i kierowa³ siê przede wszystkim tym, aby sprawcê
wychowaæ. Wobec czego nie mo¿na przyj¹æ, by S¹d orzekaj¹cy
dopuci³ siê obrazy prawa materialnego, tj. art. 54 § 1 k.k. S¹d
Okrêgowy mia³ przy tym na uwadze okolicznoci podane przez
obroñcê oskar¿onego, a wiêc jego dotychczasow¹ niekaralnoæ,
kontynuowanie nauki, a nadto uwzglêdni³ przy wymiarze kar za
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oba przestêpstwa pozytywne informacje zawarte na temat oskar¿onego w sporz¹dzonym do sprawy wywiadzie rodowiskowym.
Jak s³usznie dostrzeg³a obroñca oskar¿onego M.P. kwestia bycia sprawc¹ m³odocianym nie mo¿e byæ rozumiana jako przyczynek do pob³a¿liwego traktowania takich sprawców. Oczywistym
bowiem jest, ¿e priorytet wzglêdów wychowawczych nie oznacza automatycznie rezygnacji z surowoci represji. Wrêcz przeciwnie  czêstokroæ z uwagi na demoralizacjê m³odocianego konieczne stanie siê zastosowanie kary surowej. Samo bowiem odczucie przez sprawcê, ¿e pope³nienie przestêpstwa poci¹gnê³o
za sob¹ dotkliwe dlañ konsekwencje w postaci izolacji, mo¿e
osi¹gn¹æ zamierzony skutek pedagogiczny. Efekty wychowawcze mo¿na przy tym rozpatrywaæ w kontekcie kary pozbawienia wolnoci rednio  lub d³ugoterminowej, której wykonywanie np. w warunkach programowego oddzia³ywania mo¿e pozwoliæ na resocjalizacjê skazanego. Rozpatruj¹c zasadnoæ orzeczenia wobec m³odocianego surowej kary, nie mo¿na traciæ z pola
widzenia koniecznoci uwzglêdnienia wszystkich dyrektyw zawartych w art. 53. Ich uwzglêdnienie mo¿e w niektórych przypadkach uczyniæ orzeczenie kary ³agodnej, choæby wychowawczo uzasadnionej, niedopuszczalnym  z uwagi na potrzebê dostosowania kary do stopnia winy i spo³ecznej szkodliwoci. Te
czynniki mog¹ przewa¿yæ tak dalece, ¿e zasadne bêdzie wymierzenie tak¿e bardzo m³odemu wiekiem sprawcy kary w górnych
granicach ustawowego zagro¿enia.
W przedmiotowej sprawie orzeczonych wobec oskar¿onego
kar jednostkowych pozbawienia wolnoci, jak i kary ³¹cznej nie
mo¿na by³o uznaæ za nadmiernie surowe, równie¿ przy uwzglêdnieniu faktu, i¿ jest on sprawc¹ m³odocianym. Przy wymiarze kar
za czyny, których dopuci³ siê oskar¿ony, s³usznie S¹d Okrêgowy mia³ na uwadze okolicznoci, które wiadczy³y o wysokim
stopniu ich spo³ecznej szkodliwoci. Bez w¹tpienia do takich
nale¿a³o zaliczyæ wyj¹tkowo bezwzglêdne dzia³anie, znajduj¹cych siê w stanie nietrzewoci sprawców w czasie czynu przypisanego im w pkt. I wyroku, które wyra¿a³o siê w zadawaniu
ciosów piêciami i kopaniu pokrzywdzonego, nawet wówczas,
gdy by³ on nieprzytomny, a tak¿e w zsuniêciu nieprzytomnego
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i pobitego Z.A. do rzeki. O du¿ej demoralizacji oskar¿onych wiadczy³o nie tylko takie zachowanie, ale równie¿ pozostawienie
nieprzytomnego pokrzywdzonego, zanurzonego czêciowo, w porze zimowej, w rzece i brak zainteresowania jego dalszymi losami. Istotnym te¿ by³o, ¿e obydwu czynów M.P. dopuci³ siê z b³ahych powodów. Równie¿ zachowanie tego oskar¿onego na szkodê Z.A. w dniu 20 czerwca 2008 r. cechowa³o siê du¿ym poziomem bezwzglêdnoci i agresji. Powy¿sze okolicznoci sprzeciwia³y siê wymierzeniu oskar¿onemu kary w ni¿szym rozmiarze
ni¿ uczyni³ to S¹d Okrêgowy.
Zarówno orzeczone wobec M.P. kary jednostkowe, jak i kara
³¹czna nie razi³y surowoci¹. Równie¿ kara pozbawienia wolnoci orzeczona wobec P.F. jawi³a siê jako wywa¿ona, a to z uwagi
na trafnie dostrze¿one okolicznoci obci¹¿aj¹ce i ³agodz¹ce, bez
koniecznoci ich ponownego przytaczania. Wobec czego zarzut
obroñcy tego ostatniego oskar¿onego: ra¿¹cej niewspó³miernoci
orzeczonej kary  nie by³ trafny.
Wymierzone oskar¿onym kary pozbawienia wolnoci by³y
w pe³ni adekwatne do prawid³owo ocenionego przez S¹d orzekaj¹cy stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynów, nie wykracza³y
poza stopieñ winy oskar¿onych i jako takie nale¿a³o oceniæ je
jako sprawiedliwe i takie, które odnios¹ pok³adane w niech cele
wychowawcze i zapobiegawcze, w tym w zakresie prewencji
generalnej, w sposób w³aciwy kszta³tuj¹c wyobra¿enie spo³eczne o obowi¹zuj¹cych normach prawnych i koniecznoci ich przestrzegania.
Uznaæ zatem nale¿a³o, ¿e apelacje obroñców oskar¿onych nie
zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie jako oczywicie bezzasadne.
S¹d Apelacyjny na podstawie art. 457 § 2 k.p.k. ograniczy³
zakres uzasadnienia wyroku poprzez odst¹pienie od jego sporz¹dzania w czêci dotycz¹cej apelacji prokuratora i pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego, z uwagi na brak stosownych
wniosków o jego sporz¹dzenie.
( )
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2
WYROK
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
II AKa 204/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dorota Rostankowska
del. SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
1. Rozstrzygniêcie reformatoryjne sprowadzaj¹ce siê do zmiany
wyroku i odmiennego orzeczenia co do istoty sprawy nie powinno byæ wydane wówczas, gdy s¹d pierwszej instancji naruszaj¹c dyspozycjê art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. w ogóle nie
okreli³ w wyroku skazuj¹cym czynu przypisanego oskar¿onemu. W tym bowiem wypadku S¹d Apelacyjny zmieniaj¹c
wyrok s¹du a quo w istocie pe³ni³by funkcjê organu pierwszej instancji okrelaj¹c  mimo braku bezporedniego kontaktu ze ród³ami i rodkami dowodowymi  podmiot, przedmiot oraz elementy strony podmiotowej i przedmiotowej zaistnia³ego przestêpstwa. Tego rodzaju procedowanie narusza³oby jedn¹ z naczelnych zasad procesu karnego jak¹ jest zasada bezporednioci. W konsekwencji wspomniana zmiana wyroku s¹du pierwszej instancji niweczy³aby gwarancyjn¹ funkcjê ustawowego (art. 425 § 1 k.p.k. i art. 426 § 1 k.p.k.) i konstytucyjnego (art. 176 ust. 1 Konstytucji RP) standardu dwuinstancyjnoci postêpowania s¹dowego, godz¹c w jego istotê.
2. O kosztach procesu (w tym, lege non distinguente, o kosztach
obrony z urzêdu stanowi¹cych sk³adnik kosztów procesu 
art. 616 k.p.k.; art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.) rozstrzyga siê w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie. Takim za orzeczeniem nie
jest wyrok s¹du odwo³awczego, którym uchylono wyrok S¹du
pierwszej instancji i przekazano sprawê do ponownego rozpoznania. Wyrok S¹du odwo³awczego nie koñczy postêpo-
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wania, lecz stanowi punkt wyjcia do dalszego jego prowadzenia przez S¹d pierwszej instancji. Wniosek obroñcy o zas¹dzenie stosownych kosztów za obronê z urzêdu w instancji
ad quem jest w tych okolicznociach przedwczesny.

Uzasadnienie
M.K. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 3 padziernika 2002 r.
w G., dzia³aj¹c z bezporednim zamiarem, pozbawi³ ¿ycia K.Dz.
w ten sposób, ¿e kilkakrotnie ugodzi³ pokrzywdzonego no¿em
w okolice klatki piersiowej po stronie lewej, pleców, poladków, g³owy powoduj¹c w ten sposób liczne obra¿enia cia³a, w tym
g³êbok¹ ranê k³ut¹ klatki piersiowej po stronie lewej z uszkodzeniem w obrêbie jej kana³u o prawie poziomym przebiegu
i o kierunku od przodu ku ty³owi, miêni pi¹tego miêdzy¿ebrza
z przeciêciem czêci chrzestnej ¿eber V i VI w linii przymostkowej, worka osierdziowego, oraz ciany prawej komory serca,
w pobli¿u przegrody miêdzykomorowej serca, co skutkowa³o
masywnym krwotokiem wewnêtrznym do worka osierdziowego
i lewej jamy op³ucnej, a nastêpnie zgonem pokrzywdzonego tj.
o przestêpstwo z art. 148 § 1 k.k.
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z dnia 9 marca 2011 r.
I. oskar¿onego M.K. uzna³ za winnego pope³nienia zbrodni z art.
148 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 148 § 1 k.k. skaza³ go na
karê 12 lat pozbawienia wolnoci.
II. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zaliczy³ oskar¿onemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie od dnia 3 padziernika
2002 r. do dnia 16 kwietnia 2008 r. i od dnia 16 kwietnia
2009 r. do dnia 9 marca 2011 r.
Ponadto powy¿szym wyrokiem rozstrzygniêto o kosztach procesu, w tym kosztach nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej
z urzêdu oskar¿onemu.
Apelacje od powy¿szego wyroku wnieli Prokurator Prokuratury Rejonowej G.-O. w G. i obroñca oskar¿onego.
Prokurator zaskar¿y³ powy¿sze orzeczenie w ca³oci na niekorzyæ oskar¿onego i na zasadzie art. 427 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.
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438 pkt 2 k.p.k. wyrokowi zarzuci³ obrazê przepisów prawa
procesowego maj¹c¹ wp³yw na treæ orzeczenia, tj. przepisu art.
413 § 2 pkt 1 k.p.k. poprzez uznanie w pkt. I sentencji wydanego wyroku oskar¿onego M.K. za winnego pope³nienia bli¿ej nieokrelonej zbrodni kwalifikowanej z art. 148 § 1 k.k. zamiast
prawid³owego i precyzyjnego uznania, i¿ oskar¿ony jest winnym
pope³nienia zbrodni z art. 148 § 1 k.k. okrelonej we wniesionym przeciwko niemu akcie oskar¿enia, b¹d jest winnym pope³nienia czynu polegaj¹cego na tym, ¿e w dniu 3 padziernika
2002 r. w G. dzia³aj¹c z bezporednim zamiarem pozbawi³ ¿ycia
K.Dz. w ten sposób, i¿ kilkakrotnie ugodzi³ pokrzywdzonego
no¿em w okolice klatki piersiowej po stronie lewej, pleców,
poladków, g³owy, powoduj¹c w ten sposób liczne obra¿enia
cia³a, w tym g³êbok¹ ranê k³ut¹ klatki piersiowej po stronie lewej z uszkodzeniem w obrêbie jej kana³u o prawie poziomym
przebiegu i o kierunku od przodu ku ty³owi, miêni pi¹tego miêdzy¿ebrza z przeciêciem czêci chrzestnej ¿eber V i VI w linii
przymostkowej, worka osierdziowego oraz ciany prawej komory serca, w pobli¿u przegrody miêdzykomorowej serca, co skutkowa³o masywnym krwotokiem wewnêtrznym do worka osierdziowego i lewej jamy op³ucnej, a nastêpnie zgonem pokrzywdzonego, tj. przestêpstwa z art. 148 § 1 k.k.
Podnosz¹c powy¿szy zarzut na zasadzie art. 427 § 1 k.p.k.
i art. 437 § 1 i 2 k.p.k. prokurator wniós³ o zmianê wyroku w zaskar¿onej czêci poprzez doprecyzowanie, i¿ oskar¿ony jest winnym pope³nienia zbrodni z art. 148 § 1 k.k. okrelonej we wniesionym przeciwko niemu akcie oskar¿enia, b¹d jest winnym
pope³nienia czynu polegaj¹cego na tym, ¿e w dniu 3 padziernika 2002 r. w G. dzia³aj¹c z bezporednim zamiarem pozbawi³
¿ycia K.Dz. w ten sposób, i¿ kilkakrotnie ugodzi³ pokrzywdzonego no¿em w okolice klatki piersiowej po stronie lewej, pleców, poladków, g³owy, powoduj¹c w ten sposób liczne obra¿enia cia³a, w tym g³êbok¹ ranê k³ut¹ klatki piersiowej po stronie
lewej z uszkodzeniem w obrêbie jej kana³u o prawie poziomym
przebiegu i o kierunku od przodu ku ty³owi, miêni pi¹tego miêdzy¿ebrza z przeciêciem czêci chrzestnej ¿eber V i VI w linii
przymostkowej, worka osierdziowego oraz ciany prawej komo-
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ry serca, w pobli¿u przegrody miêdzykomorowej serca, co skutkowa³o masywnym krwotokiem wewnêtrznym do worka osierdziowego i lewej jamy op³ucnej, a nastêpnie zgonem pokrzywdzonego, tj. przestêpstwa z art. 148 § 1 k.k.
Obroñca oskar¿onego M.K. zaskar¿y³ wyrok w ca³oci i na
podstawie art. 438 pkt 3 k.p.k. zarzuci³ powy¿szemu orzeczeniu
b³¹d w ustaleniach faktycznych, przyjêtych za jego podstawê,
a maj¹cych wp³yw na treæ wyroku przez ustalenie, na podstawie nieprawid³owej oceny dowodów, ¿e oskar¿ony M.K. dopuci³ siê zarzucanego mu czynu wyczerpuj¹cego dyspozycjê art.
148 § 1 k.k.
Podnosz¹c ten zarzut obroñca wniós³ o:
1. zmianê zaskar¿onego wyroku i uniewinnienie oskar¿onego od
dokonania przypisanego mu czynu, ewentualnie,
2. uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w G.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Zaskar¿ony wyrok nale¿a³o uchyliæ, za sprawê przekazaæ do
ponownego rozpoznania s¹dowi pierwszej instancji. S¹d Okrêgowy dopuci³ siê bowiem  formu³uj¹c czêæ dyspozytywn¹
tego wyroku  istotnego naruszenia prawa procesowego (art.
413 § 2 pkt 1 k.p.k.), którego wp³yw na treæ orzeczenia uznaæ
trzeba za oczywisty. Z przyczyn szczegó³owo wskazanych poni¿ej nie by³o przy tym mo¿liwe  mimo wniosku prokuratora 
orzekanie reformatoryjne przez instancjê ad quem.
Na wstêpie wypada podkreliæ, ¿e z treci art. 413 § 2 pkt 1
k.p.k. wynika jednoznaczny obowi¹zek dok³adnego okrelenia
w wyroku skazuj¹cym przypisanego oskar¿onemu czynu. Ta czêæ
sentencji wyroku stanowi rozstrzygniêcie o przedmiocie procesu
i wobec tego ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia
poci¹gniêcia sprawcy do odpowiedzialnoci, a tym samym realizacji zasady trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.). Ten
sk³adnik wyroku ma tak¿e kluczowe znaczenie z punktu widzenia mo¿liwoci realizacji przez oskar¿onego, kwestionuj¹cego
swoje sprawstwo, prawa do obrony materialnej, umo¿liwiaj¹c
skonkretyzowanie zarzutu apelacyjnego odnosz¹cego siê w szcze-
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gólnoci do elementów strony podmiotowej i przedmiotowej przypisanego przestêpstwa. Precyzyjne sformu³owanie w czêci dyspozytywnej wyroku elementów strony podmiotowej i przedmiotowej przypisanego oskar¿onemu przestêpstwa jest tak¿e jednym z niezbêdnych warunków umo¿liwiaj¹cych s¹dowi odwo³awczemu ocenê trafnoci wydanego wyroku. W judykaturze trafnie podkrela siê przy tym, ¿e dok³adne okrelenie przypisanego oskar¿onemu czynu oznacza obowi¹zek okrelenia w nim
w szczególnoci czasu, miejsca, rodzaju zamiaru, sposobu i okolicznoci pope³nienia czynu, skutków tego czynu (wyrok SN z 30
sierpnia 2006 r., III KK 262/06, LEX nr 192998).
W realiach tej sprawy S¹d Okrêgowy naruszy³ dyspozycjê art.
413 § 2 pkt 1 k.p.k. i to w sposób fundamentalny. Nie zrealizowa³ bowiem w ogóle wymogu okrelenia w wyroku skazuj¹cym
czynu przypisanego oskar¿onemu. Tym samym uniemo¿liwi³ s¹dowi odwo³awczemu realn¹ kontrolê tego wyroku w kontekcie
zarzutów podniesionych przez obroñcê oskar¿onego. W zaskar¿onym wyroku skazano oskar¿onego w istocie za zbrodniê abstrakcyjn¹. Zerwany zosta³ w ten sposób zwi¹zek funkcjonalny
pomiêdzy postawionym oskar¿onemu zarzutem a czêci¹ dyspozytywn¹ rozstrzygniêcia koñcz¹cego postêpowanie s¹dowe.
Wobec kszta³tu wyroku skazuj¹cego nie mo¿na akceptowaæ
stanowiska oskar¿yciela publicznego, ¿e w niniejszej sprawie
s¹d pierwszej instancji prawid³owo oraz z nale¿yt¹ starannoci¹
i precyzj¹ ustali³ wszystkie okolicznoci towarzysz¹ce pope³nieniu przez oskar¿onego zarzucanej mu zbrodni; równie¿ ¿adnych
w¹tpliwoci nie budz¹ ustalenia dotycz¹ce winy M.K. Zasadniczy problem polega w³anie na tym, ¿e w istocie przy takim
kszta³cie wyroku skazuj¹cego nie sposób ustaliæ, jakie by³y okolicznoci pope³nienia przestêpstwa i na czym w realiach tej sprawy polega wina oskar¿onego. Pierwszoplanow¹ p³aszczyzn¹
dokonywania oceny odwo³awczej w tym zakresie jest bowiem
czêæ dyspozytywna wyroku, a dopiero w dalszej kolejnoci p³aszczyznê tê stanowi uzasadnienie wyroku s¹du pierwszej instancji.
Miêdzy innymi w³anie dlatego ustawodawca nakazuje w art. 413
§ 2 pkt 1 k.p.k. dok³adne okrelenie przypisanego oskar¿onemu
czynu.
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W powy¿szym kontekcie trafnie wskazuje siê w judykaturze, ¿e wyrok nie sk³ada siê z sentencji i z uzasadnienia lecz
jest osobnym aktem rozstrzygaj¹cym a nie czêci¹ ca³oci; (...)
istotna sprzecznoæ miêdzy wyrokiem a jego uzasadnieniem prowadzi do koniecznoci uchylenia dotkniêtego tym uchybieniem
wyroku. Ma on bowiem sw¹ odrêbnoæ jako orzeczenie zawieraj¹ce konkretne rozstrzygniêcie i samoistnie tj. niezale¿nie od uzasadnienia, funkcjonuje w obrocie prawnym (...)  wyrok i uzasadnienie wyroku S¹du Najwy¿szego z 3 czerwca 2003 r., IV KK
116/03 (OSNwSK 2003/1/1220). W niniejszej sprawie w ogóle
nie jest mo¿liwe porównanie czêci dyspozytywnej wyroku z pisemnymi motywami tego wyroku z punktu widzenia poczynionych w tej sprawie ustaleñ faktycznych odnosz¹cych siê do okolicznoci pope³nienia przez oskar¿onego czynu przestêpnego.
Wyrok skazuj¹cy wydany przez S¹d Okrêgowy w G. nie zawiera bowiem ¿adnych ustaleñ konkretyzuj¹cych dany czyn przestêpny.
W tym miejscu odnieæ siê nale¿y do kolejnej kwestii. Prokurator domaga³ siê w apelacji zmiany zaskar¿onego wyroku i wskazania, ¿e oskar¿ony dopuci³ siê zarzucanego mu w akcie oskar¿enia czynu, ewentualnie zmiany wyroku i opisania przez S¹d
Apelacyjny autonomicznie przypisanego oskar¿onemu czynu
przestêpnego.
Powy¿szy wniosek apelacyjny  choæ formalnie dopuszczalny  z powodów zupe³nie zasadniczych musia³ zostaæ uznany za
nietrafny. Jedyna mo¿liwoæ, jaka wy³oni³a siê w tej sprawie sprowadza³a siê do uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania.
W powy¿szym kontekcie przypomnieæ trzeba, ¿e polskie
postêpowanie karne jest dwuinstancyjne. Wprowadzaj¹c w k.p.k.
dwuinstancyjnoæ postêpowania s¹dowego ustawodawca zrealizowa³ standard, o jakim mowa w art. 176 ust. 1 Konstytucji. Dwuinstancyjnoæ postêpowania to przy tym jeden z warunków sprawiedliwoci proceduralnej (szerzej P. Wiliñski, Rzetelny proces
karny w wietle Konstytucji i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Rzetelny proces karny pod red. P. Wiliñskiego, Warszawa 2009, s. 339 i n.).
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W ramach dwuinstancyjnego postêpowania obowi¹zuj¹cego
na gruncie polskiej procedury karnej s¹d pierwszej instancji jest
s¹dem, za s¹d odwo³awczy pe³ni funkcjê organu sprawuj¹cego
kontrolê instancyjn¹ nad prawid³owoci¹ orzeczenia wydanego
w s¹dzie pierwszej instancji. W pewnych wypadkach s¹d odwo³awczy w³adny jest zmieniæ zaskar¿ony wyrok i orzec odmiennie
co do istoty sprawy (art. 437 § 2 k.p.k.). Tego rodzaju rozstrzygniêcie reformatoryjne nie powinno byæ jednak wydawane wówczas, gdy s¹d pierwszej instancji naruszaj¹c dyspozycjê art. 413
§ 2 pkt 1 k.p.k. w ogóle nie okreli³ w wyroku skazuj¹cym czynu przypisanego oskar¿onemu. W tym bowiem wypadku S¹d
Apelacyjny zmieniaj¹c wyrok s¹du a quo w istocie pe³ni³by funkcjê
organu pierwszej instancji okrelaj¹c  mimo braku bezporedniego kontaktu ze ród³ami i rodkami dowodowymi  podmiot,
przedmiot oraz elementy strony podmiotowej i przedmiotowej
zaistnia³ego przestêpstwa. Tego rodzaju procedowanie narusza³oby jedn¹ z naczelnych zasad procesu karnego jak¹ jest zasada
bezporednioci. W konsekwencji wspomniana zmiana wyroku
s¹du pierwszej instancji niweczy³aby gwarancyjn¹ funkcjê ustawowego (art. 425 § 1 k.p.k. i art. 426 § 1 k.p.k.) i konstytucyjnego (art. 176 ust. 1) standardu dwuinstancyjnoci postêpowania
s¹dowego, godz¹c w jego istotê.
Z powy¿szych powodów w realiach tej sprawy s¹d odwo³awczy zobowi¹zany by³ do uchylenia wyroku s¹du pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art.
438 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.).
Wobec wskazanych wy¿ej przyczyn uchylenia zaskar¿onego
wyroku zdecydowanie przedwczesne i w istocie niemo¿liwe by³o
odnoszenie siê do zarzutów apelacji obroñcy oskar¿onego wskazuj¹cej na zaistnia³e w tej sprawie b³êdy w ustaleniach faktycznych (art. 436 k.p.k.).
W tym miejscu trzeba jeszcze nadmieniæ, ¿e S¹d Apelacyjny,
mimo z³o¿onego w tym zakresie przez obroñcê oskar¿onego wniosku, nie rozstrzygn¹³ w wyroku o kosztach obrony z urzêdu za
postêpowanie odwo³awcze. Zgodnie bowiem z art. 626 § 1 k.p.k.
o kosztach procesu (w tym, lege non distinguente, o kosztach
obrony z urzêdu stanowi¹cych sk³adnik kosztów procesu  art.
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616 k.p.k.; art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.) rozstrzyga siê w orzeczeniu
koñcz¹cym postêpowanie. Takim za orzeczeniem nie jest wyrok s¹du odwo³awczego, którym uchylono wyrok organu pierwszej instancji i przekazano sprawê do ponownego rozpoznania.
Wspomniany wyrok instancji odwo³awczej nie koñczy postêpowania, lecz stanowi punkt wyjcia do dalszego jego prowadzenia
przez S¹d Okrêgowy. Wobec tego, w aktualnym stanie procesu,
wniosek obroñcy o zas¹dzenie stosownych kosztów za obronê
z urzêdu w instancji ad quem uznaæ trzeba za przedwczesny.
W toku ponownego rozpoznawania sprawy S¹d Okrêgowy,
uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej wskazania S¹du Apelacyjnego, przeprowadzi zgodnie z przepisami procedury karnej 
w sposób dynamiczny i skoncentrowany na przedmiocie procesu  postêpowanie dowodowe zmierzaj¹ce do precyzyjnego ustalenia kwestii odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego. W tym celu
konieczne bêdzie zgromadzenie pe³nego materia³u dowodowego, który musi byæ wprowadzony do procesu zgodnie z przepisami k.p.k., nastêpnie za zebrane rodki dowodowe powinny
zostaæ ocenione w sposób opisany w art. 7 k.p.k., z uwzglêdnieniem wymogów wynikaj¹cych z art. 410 k.p.k.
S¹d Okrêgowy zobowi¹zany bêdzie tak¿e do przeanalizowania uwag zawartych w apelacji obroñcy oskar¿onego (odpowiednio w pismach procesowych oskar¿onego z³o¿onych po wydaniu zaskar¿onego wyroku) i przytoczonej na poparcie tych uwag
argumentacji, w zakresie, w jakim z przyczyn wskazanych w art.
436 k.p.k. nie uczyniono tego w niniejszym uzasadnieniu.
Sporz¹dzaj¹c pisemne motywy wyroku S¹d Okrêgowy powinien w pe³ni respektowaæ treæ art. 424 § 1 i 2 k.p.k., pamiêtaj¹c
o koniecznoci przeprowadzenia stosownych wywodów w sferze faktów i w sferze prawnej, jak równie¿ o obowi¹zku wyjanienia powodów wymierzenia oskar¿onemu  w razie takiej
koniecznoci  okrelonej kary.
Kieruj¹c siê zaprezentowan¹ wy¿ej argumentacj¹, na mocy
art. 437 § 1 i 2 k.p.k., orzeczono jak w wyroku odwo³awczym.
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3
WYROK
z dnia 14 lipca 2011 r.
VI Ka 289/11
S¹d Okrêgowy w S³upsku
VI Wydzia³ Karny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Witold ¯y³uk
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Jadwiga Mikliñska
SSO Witold Galewski

Teza
Wniosek prokuratora o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez
wymierzenie oskar¿onemu kary wynegocjowanej (surowszej),
je¿eli s¹d wymierzy³ w trybie art. 335 § 1 k.p.k. karê ni¿sz¹
(³agodniejsz¹) nie mo¿e byæ uwzglêdniony, gdy w rodku odwo³awczym nie zostanie wykazane, ¿e kara wymierzona zaskar¿onym wyrokiem, wydanym po uwzglêdnieniu zgodnego z prawem wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, jest
kar¹ ra¿¹co niewspó³miern¹ (art. 438 pkt 4 k.p.k.).

Uzasadnienie
£.W. oskar¿ony zosta³ o to, ¿e: w okresie od 10 marca 2010 r.
do 22 kwietnia 2010r. w Ch., dzia³aj¹c w krótkich odstêpach czasu i w podobny sposób, w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej,
doprowadzi³ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w kwocie 2.000 z³ A.C., w kwocie 1.100 z³ K.S., w kwocie 2.000 z³
M.B., w kwocie 1.500 R.T., w kwocie 6.343 z³ A.M. i w kwocie
5.976 z³ M.M. w ten sposób, ¿e:
1. w dniu 15 marca 2010 r. uzyska³ zaliczkê w kwocie 2.000,- z³
na sprowadzenie, przygotowanie i kupno z Anglii samochodu marki Audi A4 nie maj¹c zamiaru ani mo¿liwoci wywi¹zania siê z zawartej umowy, a uzyskane w ten sposób pieni¹-
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dze przyw³aszczy³ sobie, czym dzia³a³ na szkodê A.C. tj. o czyn
z art. 286 § 1 k.k.
2. w dniu 15 marca 2010 r. uzyska³ zaliczkê w kwocie 1.100,- z³
na sprowadzenie z Anglii samochodu marki Audi A6 nie maj¹c zamiaru ani mo¿liwoci wywi¹zania siê z zawartej umowy, a uzyskane w ten sposób pieni¹dze przyw³aszczy³ sobie,
czym dzia³a³ na szkodê K.S. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
3. w dniu 22 marca 2010 r. uzyska³ zaliczkê w kwocie 2.000 z³
na sprowadzenie, przygotowanie i kupno z Anglii samochodu marki Audi A4 nie maj¹c zamiaru ani mo¿liwoci wywi¹zania siê z zawartej umowy, a uzyskane w ten sposób pieni¹dze przyw³aszczy³ sobie, czym dzia³a³ na szkodê M.B. tj. o czyn
z art. 286 § 1 k.k.
4. w dniu 22 marca 2010 r. uzyska³ zaliczkê w kwocie 1.500 z³
na sprowadzenie, przygotowanie i kupno z Anglii samochodu marki Seat Alhambra nie maj¹c zamiaru ani mo¿liwoci
wywi¹zania siê z zawartej umowy, a uzyskane w ten sposób
pieni¹dze przyw³aszczy³ sobie, czym dzia³a³ na szkodê R.T. tj.
o czyn z art. 286 § 1 k.k.
5. w okresie od 16 do 22 kwietnia 2010 r. wystawi³ do sprzeda¿y na aukcji nr ( ) w serwisie internetowym A. czêci i podzespo³y do pojazdu marki Peugeot 407, a nastêpnie po dokonaniu ich zakupu i zap³aty kwoty 6.343 z³ przez pokrzywdzonego, przes³a³ mu bezu¿yteczne rzeczy, nie stanowi¹ce przedmiotu transakcji, czym dzia³a³ na szkodê A.M. tj. o czyn z art.
286 § 1 k.k.
6. w okresie od 16 do 22 kwietnia 2010 r. wystawi³ do sprzeda¿y na aukcji nr ( ) w serwisie internetowym A. czêci i podzespo³y do pojazdu marki Volkswagen Passat B6, a nastêpnie
po dokonaniu ich zakupu i zap³aty kwoty 5.976 z³ przez pokrzywdzonego, przes³a³ mu bezu¿yteczne rzeczy, nie stanowi¹ce przedmiotu transakcji, czym dzia³a³ na szkodê M.M. tj.
o czyn z art. 286 § 1 k.k.
Wyrokiem S¹du Rejonowego w Ch. z dnia 20 kwietnia 2011 r.,
sygn. akt ( ) oskar¿ony £.W. uznany zosta³ za winnego pope³nienia czynów zarzucanych mu aktem oskar¿enia, tj. przestêpstw
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z art. 286 § 1 k.k. i za to na mocy art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91
§ 1 k.k. skazany zosta³ na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci,
której wykonanie na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt
1 k.k. warunkowo zawiesi³ na okres próby 3 lat. Na mocy art. 72
§ 2 k.k. orzeczono wobec oskar¿onego £.W. obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej szkody przez zap³acenie: kwoty 2.000 z³ na
rzecz A.C., kwoty 1.100 z³ na rzecz K.S., kwoty 2.000 z³ na rzecz
M.B., kwoty 6.343 z³ na rzecz A.M., kwoty 5.976 z³ na szkodê
M.M., w terminie 1 roku od dnia uprawomocnienia siê wyroku.
Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeczono od oskar¿onego £.W. obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej szkody przez zap³acenie na
rzecz R.T. kwoty 1.500 z³otych.
Na mocy art. 73 § 1 k. k. oddano oskar¿onego £.W. w okresie
próby pod dozór kuratora s¹dowego. Zas¹dzono od oskar¿onego
£.W. na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe w kwocie 715,08
z³, w tym op³atê w kwocie 120 z³.
Apelacjê od powy¿szego wyroku z³o¿y³ prokurator. Zaskar¿y³
go w ca³oci na niekorzyæ oskar¿onego £.W. i zarzucaj¹c mu
obrazê przepisów postêpowania, która mia³a wp³yw na treæ
orzeczenia, a mianowicie art. 343 § 6 k.p.k. przez wymierzenie
oskar¿onemu na zasadzie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k.
kary 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, gdy tymczasem w trybie
art. 335 § 1 k.p.k. zawarta zosta³a ugoda z oskar¿onym na wymierzenie mu kary 1 roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci,
wniós³ o zmianê wyroku w punkcie I przez wymierzenie oskar¿onemu kary 1 roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezzasadna.
Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie podnosi siê, ¿e
S¹d orzekaj¹c w trybie art. 335 k.p.k. i art. 343 k.p.k. jest zwi¹zany wnioskiem umieszczonym przez prokuratora w akcie oskar¿enia. S¹d nie mo¿e wiêc orzec niezgodnie z takim wnioskiem.
Jego za treæ powinna byæ zawsze wynikiem porozumienia prokuratora i oskar¿onego, który wyra¿a zgodê na wnioskowane
w sprawie rozstrzygniêcie. Z za³¹cznika do protoko³u przes³uchania oskar¿onego jako podejrzanego wynika, ¿e £.W. wyrazi³
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w sprawach karne
zgodê na skazanie go w trybie art. 335 § 1 k.p.k. i wymierzenie
mu za pope³nione przezeñ przestêpstwa kary roku i 6 miesiêcy
pozbawienia wolnoci. Z za³¹czonego do aktu oskar¿enia wniosku o wydanie wyroku skazuj¹cego bez przeprowadzania rozprawy (oba pisma procesowe wp³ynê³y do S¹du Rejonowego
w Ch. w dniu 22 grudnia 2010 r.) wynika, i¿ prokurator wnosi³
o orzeczenie £.W., kary zasadniczej za pope³nione przestêpstwa
z art. 286 § 1 k.k., w wymiarze 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci. S¹d Rejonowy w Ch. rozpozna³ sprawê na posiedzeniu w dniu
20 kwietnia 2011 r., na którym nie by³o prokuratora oraz oskar¿onego i jego obroñcy. S¹d ten uwzglêdni³ wniosek prokuratora
i wyda³ zaskar¿ony wyrok. Co do treci wydany wyrok zgodny
jest z treci¹ wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazuj¹cego £.W. bez przeprowadzenia rozprawy. Nie ma zatem racji apeluj¹cy, ¿e zaskar¿ony wyrok wydany zosta³ z obraz¹ art. 343 § 6
k.p.k.
Faktem jest natomiast, ¿e wniosek o wydanie wyroku skazuj¹cego nie odpowiada ustaleniom prokuratora z £.W. zawartym
w za³¹czniku do protoko³u przes³uchania. Wtedy oskar¿ony zgodzi³ siê na wymierzenie mu kary surowszej ni¿ wnioskowana  6
miesiêcy pozbawienia wolnoci, a mianowicie, kary roku i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci. Wprawdzie S¹d I instancji nie zaj¹³
stanowiska co do tego czy wniosek o orzeczenie kary w ni¿szym wymiarze, ni¿ wymiar tej kary ustalony z oskar¿onym, znajduje nadal oparcie w zawartym porozumieniu prokuratora z oskar¿onym, to jednak gdy oskar¿ony wyrazi³ zgodê na wymierzenie
mu kary w wy¿szym rozmiarze, brak jest przeszkód by przyj¹æ,
¿e zgod¹ t¹ oskar¿ony obejmowa³ orzeczenie wobec niego tej
samej kary w ni¿szym wymiarze. Z tego punktu widzenia mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e wniosek o wydatnie wyroku skazuj¹cego £.W.
bez przeprowadzenia rozprawy znajduje oparcie w jego porozumieniu z prokuratorem i przy ustaleniu, ¿e jest on zgodny z prawem S¹d I instancji móg³ uwzglêdniæ ten wniosek i wydaæ wobec £.W. wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. Z drugiej strony nie w pe³ni zosta³ zrealizowany interes strony oskar¿ycielskiej skoro prokurator ustali³ z oskar¿onym wymiar kary pozbawienia wolnoci w wysokoci roku i 6 miesiêcy. Niew¹tpliwie
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okazj¹ do tego mog³o byæ uczestnictwo prokuratora w posiedzeniu, na którym dosz³o do rozpoznania wniosku o wydanie wyroku skazuj¹cego. Nie by³o mo¿liwe jednak uwzglêdnienie tego
interesu w oparciu o wniesiony przez prokuratora rodek odwo³awczy. Wynika to bowiem z jego konstrukcji.
Prokurator zarzuci³ w apelacji naruszenie przepisów postêpowania, które mia³o mieæ wp³yw na treæ zaskar¿onego wyroku,
polegaj¹ce na wymierzeniu w trybie art. 335 § 1 k.p.k. kary
ni¿szej (³agodniejszej) ni¿ wynegocjowana (surowsza). Jednak
wniosek prokuratora o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez
wymierzenie oskar¿onemu kary wynegocjowanej (surowszej), nie
mo¿e byæ uwzglêdniony, gdy w rodku odwo³awczym nie zostanie wykazane, ¿e kara wymierzona zaskar¿onym wyrokiem,
wydanym po uwzglêdnieniu zgodnego z prawem wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, jest kar¹ ra¿¹co niewspó³miern¹ (art. 438 pkt. 4 k.p.k.). Poza podniesion¹ kwesti¹ z³o¿ona
apelacja nie zawiera odniesienia do stanowiska S¹du I instancji
w tym zakresie w jakim S¹d ten wskaza³ powody orzeczenia
kary 6 miesiêcy za przypisane £.W. przestêpstwa.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Okrêgowy na podstawie art.
437 § 1 k.p.k. utrzyma³ mocy zaskar¿ony wyrok, uznaj¹c apelacjê za oczywicie bezzasadn¹.
( )
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skorowidz artyku³owy

Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
410 § 1 .......................................... 9
415 ................................................ 4
417 ............................................ 2, 4
482 § 2 .......................................... 1
Art.
poz.
484 § 2 .......................................... 1
91 ust. 3 ...................................... 10 535 ................................................ 3
805 § 1 .......................................... 5
Rozporz¹dzenie
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 padziernika 1933 r.
Kodeks zobowi¹zañ
(Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.)

Art.
poz.
195 § 2 .......................................... 9

Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 8
Ustawa
20 .............................................. 3, 6
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
21 .................................................. 6
Kodeks cywilny
22 .................................................. 6
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
23 .................................................. 6
Art.
poz.
24 .................................................. 6
5 .................................................... 1
98 .................................. 2, 3, 4, 5, 6
6 ................................................ 4, 5
98 § 1 ............................................ 5
58 § 3 ............................................ 3
99 .................................................. 3
110 ................................................ 9
102 ............................................ 2, 4
111 § 2 .......................................... 9
108 ............................................ 4, 5
155 ................................................ 6
108 § 1 ...................................... 3, 6
156 ................................................ 6
108 § 2 .......................................... 8
158 ................................................ 6
109 ................................................ 3
231 ................................................ 6
117 ................................................ 2
405 ................................................ 9
126 ................................................ 4
130 § 2 .......................................... 7
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162 ................................................ 2
168 § 2 .......................................... 7
193 § 1 .......................................... 3
193 § 2 .......................................... 3
217 ................................................ 2
217 § 1 .......................................... 5
227 ................................................ 2
232 ................................................ 4
233 ............................................ 2, 4
233 § 1 ...................................... 1, 5
321 ................................................ 4
328 § 2 .......................................... 4
350 § 1, 3 ...................................... 3
355 ................................................ 2
365 ................................................ 2
370 ................................................ 7
373 ................................................ 7
379 pkt 5 ...................................... 2
380 ................................................ 6
381 ................................................ 2
385 ............................ 1, 2, 4, 5, 6, 9
386 § 1 .................................... 3, 10
386 § 4 .......................................... 8
386 § 6 .......................................... 5
390 § 1 .......................................... 9
39312 .............................................. 5
394 ................................................ 6
397 § 2 .................................... 8, 10
4791 § 2 ......................................... 3
4794 § 2 ......................................... 3
7862 § 1 ......................................... 8
840 § 1 pkt 1 ................................ 1
11063 pkt 2 ................................. 10
1106-11091 .................................. 10
1110 ............................................ 10
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Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
201 § 1 .......................................... 6
228 pkt 4 ...................................... 6
492 ................................................ 8
493 § 2 .......................................... 8
Ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 6
Ustawa
z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1379
ze zm.)

Art.
poz.
42 ust. 1 pkt 2 .............................. 1
45 .................................................. 1
47 .................................................. 1
48 ust. 1 ........................................ 1
48 ust. 2 ........................................ 1
Ustawa
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze S¹dowym
(Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186
ze zm.)

Art.
poz.
44 .................................................. 8

skorowidz artyku³owy
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Art.
poz.
56 .................................................. 3
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe
(Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.)

Art.
poz.
96 .................................................. 8
97 .................................................. 8
Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361
ze zm.)

Art.
poz.
21 .................................................. 9
51 .................................................. 9
52 .................................................. 9
75 ust. 1 ........................................ 9
77 ust. 1 ........................................ 9
151 ................................................ 4
152 ................................................ 4
156 ................................................ 4
160 ................................................ 4
162 ................................................ 4
163 ................................................ 4
164 ................................................ 4
165 ................................................ 4
166 ................................................ 4
167 ................................................ 4
342 ................................................ 4

Ustawa
z dnia 12 czerwca 2003 r.
o terminach zap³aty w transakcjach
handlowych
(Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.)

Art.
poz.
7 .................................................... 3
9 .................................................... 3
Ustawa
z dnia 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w
postêpowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki
(Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)

Art.
poz.
5 ust. 1 .......................................... 2
15 .................................................. 2
16 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich
(Dz.U. Nr 150, poz. 1249 ze zm.)

Art.
poz.
1 ust. 1 pkt 1, 3 ............................ 5
1 ust. 2 .......................................... 5
3 ust. 1 .......................................... 5
3 ust. 2 pkt 10 .............................. 5
3 ust. 4 .......................................... 5
3 ust. 5 .......................................... 5
6 ust. 1 .......................................... 5
6 ust. 2 .......................................... 5
10 .................................................. 5
10a ................................................ 5
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10b ................................................ 5
Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594
ze zm.)

Art.
poz.
2 ust. 1 .......................................... 2
113 ust. 1 ...................................... 5
Rozporz¹dzenie
Rady (WE) Nr 2201/2003
z dnia 27 listopada 2003 r.
dotycz¹ce jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania
orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich
oraz w sprawach dotycz¹cych
odpowiedzialnoci rodzicielskiej,
uchylaj¹ce rozporz¹dzenie
(WE) Nr 1347/2000
(Dz.Urz. UE z 23 grudnia 2003 r.,
L 338/1)

Art.
poz.
2 pkt 7 ........................................ 10
2 pkt 10 ...................................... 10
8 ust. 1 ........................................ 10

Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owego sposobu
prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Rejestru
S¹dowego oraz szczegó³owej treci
wpisów w tych rejestrach
(Dz.U. Nr 117, poz. 1237)

§
poz.
6111 pkt 4 ...................................... 8
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej
przez radcê prawnego
ustanowionego z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
6 ust. 7 .......................................... 5
12 ust. 1 pkt 2 .............................. 5
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 23 lutego 2007 r.
Regulamin urzêdowania s¹dów
powszechnych
(Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.)

§
poz.
107 ust. 3 ...................................... 6
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orzecznictwo w sprawach pracy
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
98 .............................................. 4, 5
99 .................................................. 5
108 ................................................ 4
233 ............................................ 1, 4
328 § 2 .......................................... 1
355 § 1 .......................................... 2
385 ............................................ 4, 5
386 § 1 .............................. 1, 2, 3, 5
397 § 2 .......................................... 5
47714 § 2 ................................ 2, 3, 4
Ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.)

Art.
poz.
88 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291
ze zm.)

Art.
poz.
52 ust. 1 pkt 2 .............................. 3

Ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
ze zm.)

Art.
poz.
24 .................................................. 4
24 ust. 1 ........................................ 1
24 ust. 2 ........................................ 1
83 .................................................. 1
Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227
ze zm.)

Art.
poz.
5-9 ................................................. 2
11 .................................................. 2
24 ust. 2, 3 .................................... 2
32 .................................................. 2
33 .................................................. 2
39 .................................................. 2
40 .................................................. 2
41 .................................................. 2
42 .................................................. 2
43 .................................................. 2
44 .................................................. 2
45 .................................................. 2
46 .................................................. 2
50 .................................................. 2
50a ................................................ 2
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50e ................................................ 2
53 .................................................. 2
71 pkt 1 ........................................ 3
136 ................................................ 3
150 ................................................ 2
174 ................................................ 2
183 ................................................ 2
184 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 8 wrzenia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego Polskie
Koleje Pañstwowe
(Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.)

Art.
poz.
74 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 30 padziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)

Art.
poz.
28 ust. 1 ........................................ 4
28 ust. 2 ........................................ 4
28 ust. 3 ........................................ 4
29 .................................................. 4
30 .................................................. 4
30 ust. 6 pkt 2 .............................. 4
31 .................................................. 4
31 ust. 3 ........................................ 4
31 ust. 6 ........................................ 4
31 ust. 10 ...................................... 4
31 ust. 12 ...................................... 4
33 ust. 1, 2, 3, 4 ............................ 4
34 .................................................. 4

174

Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594
ze zm.)

Art. ............................................ poz.
2 ust. 1 .......................................... 5
5 ust. 1 pkt 1 ................................ 5
8 ust. 1 .......................................... 5
35 .................................................. 5
36 .................................................. 5
96 ust. 1 pkt 4 .............................. 5
96 ust. 3 ........................................ 5
97 .................................................. 5
98 .................................................. 5
113 ................................................ 5
113 ust. 1 ...................................... 5
Ustawa
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)

Art.
poz.
1 .................................................... 2
3 ust. 1, 3 ...................................... 2
4 .................................................... 2
9 .................................................... 2
14 .................................................. 2
56 .................................................. 2

skorowidz artyku³owy
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej
przez radcê prawnego
ustanowionego z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
2 ust. 1 .......................................... 5
2 ust. 2 .......................................... 5
5 .................................................... 5

6 .................................................... 5
6 pkt 5 .......................................... 5
11 ust. 2 ........................................ 5
12 ust. 2 pkt 2 .............................. 5
Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoci (PKD)
(Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

§
poz.
4 .................................................... 4

orzecznictwo w sprawach karnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Art.
poz.
42 ust. 2 ........................................ 1
176 ust. 1 ...................................... 2
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
46 § 1 ............................................ 3
53 .................................................. 1
54 § 1 ............................................ 1
58 § 3 ............................................ 1
63 § 1 ........................................ 1, 2
69 § 1, 2 ........................................ 3
70 § 1 pkt 1 .................................. 3
72 § 2 ............................................ 3

73 § 1 ............................................ 3
85 .................................................. 1
86 § 1 ............................................ 1
91 § 1 ............................................ 3
148 § 1 ...................................... 1, 2
156 § 1 .......................................... 1
158 § 1 .......................................... 1
158 § 3 .......................................... 1
286 § 1 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
2 § 1 pkt 1 ..................................... 2
4 .................................................... 1
6 .................................................... 1
7 ................................................ 1, 2
79 § 1, 2 ........................................ 1

175

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
80 .................................................. 1
286 § 1 .......................................... 3
300 ................................................ 1
335 ................................................ 3
335 § 1 .......................................... 3
343 ................................................ 3
343 § 6 .......................................... 3
410 ................................................ 2
413 § 2 pkt 1 ................................ 2
424 ................................................ 1
424 § 1, 2 ...................................... 2
425 § 1 .......................................... 2
426 § 1 .......................................... 2
427 § 1, 2 ...................................... 2
436 ................................................ 2
437 § 1 .......................................... 3
437 § 1, 2 ...................................... 2
438 pkt 2, 3 .................................. 2
438 pkt 4 ...................................... 3
457 § 2 .......................................... 1
616 ................................................ 2
618 § 1 pkt 11 .............................. 2
626 § 1 .......................................... 2
Ustawa
z dnia 26 padziernika 1982 r.
o postêpowaniu w sprawach
nieletnich
(Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178
ze zm.)

Art.
poz.
49 .................................................. 1
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Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
(Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.)

§
poz.
138 ust. 2 ...................................... 1
Europejska
Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm.)

Art.
poz.
6 ust. 1 .......................................... 1
6 ust. 3 lit. c .................................. 1

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Cel prywatyzacji
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Chwila po³¹czenia spó³ek
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Data og³oszenia upad³oci
 Zob. Upad³ociowe i naprawcze prawo ............................................. 9

Dzieñ po³¹czenia
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ
w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych
odpowiedzialnoci rodzicielskiej
 Kontakty dziadków z wnukami nie s¹ regulowane przepisami Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotycz¹cego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci
rodzicielskiej, uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.Urz.
UE z 23 grudnia 2003 r. L 338/1) ..................................................... 10

Kara umowna
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Komercjalizacja i prywatyzacja
 Je¿eli w wyniku wykonania umowy sprzeda¿y przedsiêbiorstwa pañstwowego, zosta³y osi¹gniête cele ekonomiczne i spo³eczne prywatyzacji, ¿¹danie przez Skarb Pañstwa od kupuj¹cego zap³aty kary umow-
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nej za nieterminowe spe³nienie obowi¹zków uwzglêdnionych w umowie na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.),
mo¿e byæ uznane za dzia³anie sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa (art. 5 k.c.). ................................................... 1

£¹czenie siê spó³ek
 Nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu nastêpstwa prawnego oznaczenie w akcie notarialnym po³¹czenia spó³ek poprzez zwrot po³¹czenie
nast¹pi, o ile po³¹czenie to zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru
S¹dowego. Po³¹czenie spó³ek nastêpuje bowiem z dniem wpisania
po³¹czenia do rejestru w³aciwego wed³ug siedziby, odpowiednio spó³ki przejmuj¹cej albo spó³ki nowo zawi¹zanej (dzieñ po³¹czenia). Wpis
ten wywo³uje skutek wykrelenia spó³ki przejmowanej albo spó³ek ³¹cz¹cych siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki (art. 493 § 2 k.s.h.). ............ 8

Nabycie i zbycie nieruchomoci
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 6

Obowi¹zki kupuj¹cego
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Odpowiedzialnoæ ex delicto
 Zob. Syndyk ....................................................................................... 4

Odsetki kwotowe
 Zob. Zmiana powództwa ................................................................... 3

Odsetki procentowe
 Zob. Zmiana powództwa ................................................................... 3

Odsetki z tytu³u opónienia
 Zob. Zmiana powództwa ................................................................... 3

Odszkodowanie
 Zob. Przewlek³oæ postêpowania ....................................................... 2

Op³ata s¹dowa
 Zob. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................. 7

178

skorowidz przedmiotowy
Op³ata s¹dowa od rodka odwo³awczego
 Zob. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................. 7

Organy Spó³ki
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 6

Postanowienie o og³oszeniu upad³oci
 Zob. Upad³ociowe i naprawcze prawo ............................................. 9

Przedsiêbiorstwo pañstwowe
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Przewlek³oæ postêpowania
 Stronie, której skarga o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania zosta³a oddalona nie przys³uguje roszczenie o odszkodowanie zwi¹zane
z zarzucan¹ przez ni¹ przewlek³oci¹ postêpowania. ........................ 2

Przywrócenie terminu
 Zob. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................. 7

Skarga o stwierdzenie przewlek³oci postêpowania
 Zob. Przewlek³oæ postêpowania ....................................................... 2

Skutek wpisu
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Spó³ka przejmowana
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Spó³ka przejmuj¹ca
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 Uchwa³a Zgromadzenia Wspólników podejmowana w trybie art. 228
pkt 4 k.s.h. jest skierowana do zarz¹du spó³ki i pozwala mu na dokonywanie rozporz¹dzeñ nieruchomoci¹ zgodnych z uchwal¹. Nie rodzi
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jednak uprawnienia do domagania siê przeniesienia w³asnoci okrelonej w niej nieruchomoci po stronie ewentualnego nabywcy. .......... 6

Sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Syndyk
 Syndyk masy upad³ociowej nie jest organem pañstwa, za którego dzia³ania lub zaniechania odpowiedzialnoæ ponosi Skarb Pañstwa. Syndyk dokonuje czynnoci w imieniu w³asnym (syndyka) lecz na rachunek upad³ego i to syndyk odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ z winy w³asnej (art.
415 k.c.) na skutek nienale¿ytego wykonania swoich obowi¹zków .... 4

rodek odwo³awczy
 Zob. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................. 7

Tryb sprzeda¿y przedsiêbiorstwa
 Zob. Komercjalizacja i prywatyzacja .................................................. 1

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
 Dla ustalenia czy dosz³o do wypadku ubezpieczeniowego (suszy) wedle wyk³adni art. 3 ust. 2 pkt 10 i ust. 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. Nr
150, poz. 1249 ze zm.) miarodajne s¹ jedynie dane Instytutu Upraw,
Nawo¿enia i Gleboznawstwa Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach, a prowadzenie na tê okolicznoæ dowodów z opinii bieg³ych jest
niedopuszczalne. ................................................................................ 5

Uchwa³a Zgromadzenia Wspólników
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 6

Upad³ociowe i naprawcze prawo
 W wietle art. 52 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upad³ociowe
i naprawcze ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) o dacie og³oszenia upad³oci decyduje pocz¹tek dnia, w którym wydano postanowienie o og³oszeniu upad³oci. .......................................................... 9

Wniosek o przywrócenie terminu
 Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia op³aty s¹dowej mo¿e
byæ skutecznie z³o¿ony jedynie wówczas, gdy pismo podlegaj¹ce tej
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op³acie nie zosta³o jeszcze odrzucone. Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia op³aty s¹dowej od rodka odwo³awczego mo¿e byæ
skutecznie z³o¿ony tylko wtedy, gdy rodek taki zosta³ faktycznie wniesiony. Przywrócenie terminu do uiszczenia op³aty s¹dowej od niewniesionego skutecznie rodka zaskar¿enia nie jest dopuszczalne na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa procesowego. ........................ 7

Wypadek ubezpieczeniowy
 Zob. Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich ........... 5

Zawi¹zanie nowej spó³ki
 Zob. £¹czenie siê spó³ek .................................................................... 8

Zgromadzenie Wspólników
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 6

Zmiana powództwa
 Nie stanowi zmiany powództwa zg³oszenie ¿¹dania zas¹dzenia odsetek
z tytu³u opónienia, wyliczonych kwotowo, w miejsce dochodzonych
w pozwie odsetek, okrelonych procentowo od nale¿noci g³ównej,
która zosta³a nastêpnie zaspokojona w toku procesu ........................ 3

¯¹danie odsetek
 Zob. Zmiana powództwa ................................................................... 3

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Dane nieprawid³owe
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 4

Emerytura pomostowa
 Art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS okrelaj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ recypowany do ustawy o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ podstaw¹ samodzielnych ustaleñ w ramach przyznania prawa do wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych ....................................................................... 2
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Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Niezbêdnym warunkiem domagania siê przez uprawnionych cz³onków
rodziny wyp³aty wiadczenia nale¿nego po zmar³ym uprawnionym do
emerytury/renty (art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych) jest uprzednie
zg³oszenie przez niego wniosku o wiadczenie. Przepis ten dotyczy
zatem tych zmar³ych emerytów i rencistów, którzy jeszcze nie pobierali wiadczeñ, lecz przed mierci¹ wyst¹pili z wnioskiem o emeryturê
lub rentê ............................................................................................. 3
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Korekta informacji
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 4

Korekta informacji z urzêdu
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 4

Koszty s¹dowe
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Nieop³acenie sk³adek
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 1

Nieprzekazanie danych
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ...................................................................................... 4

Obowi¹zek op³acania sk³adek
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 1

Okresy sk³adkowe
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Okresy zatrudnienia
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

182

skorowidz przedmiotowy
Organ rentowy
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ...................................................................................... 4

Op³ata dodatkowa
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 1

P³atnik sk³adek
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 4

Rodzaj dzia³alnoci wg PKD
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ...................................................................................... 4

Skarb Pañstwa
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Stopa procentowa sk³adki
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ...................................................................................... 4

System ubezpieczeñ spo³ecznych
 Funkcj¹ dodatkowej op³aty przewidzianej w art. 24 ust 1 ustawy z dnia
3 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) jest zdyscyplinowanie p³atników
sk³adek do wykonania i to nale¿nego, ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku
terminowego i w nale¿nej wysokoci op³acania sk³adek. Nie pe³ni ona
funkcji rekompensacyjnej, gdy¿ taka przypisana jest odsetkom. Op³ata
dodatkowa stanowi sankcjê za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie obowi¹zku op³acania sk³adek i ma sens wówczas, gdy  przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoci  mo¿na oczekiwaæ, ¿e spe³ni lub mo¿e
spe³niæ za³o¿ony, dyscyplinuj¹cy cel. To za zale¿y przede wszystkim
od przyczyny nieop³acenia sk³adek lub op³acenia ich w zani¿onej wysokoci ................................................................................................ 1
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mieræ uprawnionego do emerytury/renty
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 3

mieræ wnioskodawcy
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 3

Ubezpieczenie spo³eczne
 W sprawach o wysokoæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne o wartoci przedmiotu sporu i zaskar¿enia decyduje wartoæ ró¿nicy spornej
wysokoci sk³adki, a nie podstawa jej wymiaru ................................. 5
 Wydatki zwi¹zane z czynnociami podejmowanymi w toku postêpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ponosi w ca³oci Skarb Pañstwa. Ponoszenie wydatków przez Skarb Pañstwa, o którym mowa w art. 98 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.)
nie jest jedynie tymczasowe, ale ostateczne, w zwi¹zku z czym nie ma
w tych sprawach zastosowania art. 113 ust. 1 tej ustawy .................. 5

Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
 Podanie przez p³atnika sk³adek, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 ze zm.) b³êdnych danych dotycz¹cych rodzaju dzia³alnoci
wg PKD (kod wskazany w nieobowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoci (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) zamiast w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alnoci (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)) jest podaniem nieprawid³owych danych (art. 30 ust. 6 pkt 2) a nie nieprawdziwych danych, o których stanowi art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej. Taka sytuacja nie wyczerpuje dyspozycji przepisu art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej, która zobowi¹zuje organ rentowy do ustalenia, w drodze decyzji, stopy procentowej sk³adki na ca³y rok sk³adkowy w wysokoci 150%
stopy procentowej ustalonej na podstawie prawid³owych danych. Konsekwencj¹ b³êdu pope³nionego przez p³atnika sk³adek jest wy³¹cznie
dokonanie korekty informacji we w³asnym zakresie (art. 31 ust. 10) lub
dokonanie jej z urzêdu przez organ rentowy w trybie art. 31 ust. 12
ustawy wypadkowej .......................................................................... 4
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Wartoæ przedmiotu sporu
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Wydatki
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Wysokoæ sk³adki
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne .......................................................... 5

Zasady przeliczenia okresów sk³adkowych
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz

Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoci
 Zob. Prawo do obrony ........................................................................ 1

Koszty procesu
 O kosztach procesu (w tym, lege non distinguente, o kosztach obrony
z urzêdu stanowi¹cych sk³adnik kosztów procesu  art. 616 k.p.k.; art.
618 § 1 pkt 11 k.p.k.) rozstrzyga siê w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie. Takim za orzeczeniem nie jest wyrok s¹du odwo³awczego, którym uchylono wyrok S¹du pierwszej instancji i przekazano sprawê do
ponownego rozpoznania. Wyrok S¹du odwo³awczego nie koñczy postêpowania, lecz stanowi punkt wyjcia do dalszego jego prowadzenia
przez S¹d pierwszej instancji. Wniosek obroñcy o zas¹dzenie stosownych kosztów za obronê z urzêdu w instancji ad quem jest w tych
okolicznociach przedwczesny .......................................................... 2

M³odociany
 Bycie sprawc¹ m³odocianym nie oznacza koniecznoci pob³a¿liwego
traktowania. Wychowawczy cel kary nie wyklucza w odniesieniu do
takiej osoby koniecznoci surowego jej karania i wymierzenia kary w górnych granicach ustawowego zagro¿enia ............................................ 1
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Obligatoryjna obrona
 Zob. Prawo do obrony ........................................................................ 1

Obowi¹zek pouczenia podejrzanego
 Zob. Prawo do obrony ........................................................................ 1

Obroñca z urzêdu
 Zob. Prawo do obrony ........................................................................ 1
 Zob. Koszty procesu .......................................................................... 2

Orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu
 Zob. Koszty procesu .......................................................................... 1

Orzekanie w przedmiocie kosztów procesu
 Zob. Koszty procesu .......................................................................... 2

Pierwsze przes³uchanie
 Zob. Prawo do obrony ........................................................................ 1

Prawo do obrony
 Obrona formalna, czyli korzystanie z pomocy obroñcy oznacza, ¿e oskar¿ony mo¿e wybraæ sobie obroñcê b¹d te¿ wnosiæ o powo³anie mu
obroñcy z urzêdu, gdy nie staæ go na poniesienie kosztów dzia³ania
adwokata z wyboru. Korzystanie z obroñcy jest niekiedy uznawane
przez ustawodawcê za obowi¹zek procesowy. Dotyczy to tzw. obrony
obowi¹zkowej b¹d to z uwagi na osobê oskar¿onego (jego przymioty
mog¹ce utrudniaæ samodzieln¹ obronê), b¹d te¿ ze wzglêdu na wagê
sprawy, która wymaga wystêpowania fachowej pomocy prawnej po
stronie oskar¿onego. Kodeks postêpowania karnego zak³ada przy tym,
¿e obrona formalna jest niekiedy obowi¹zkowa ju¿ w postêpowaniu
przygotowawczym  art. 79 § l i 2 k.p.k. ........................................... 1
 Sposób, w jaki art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci nale¿y stosowaæ zale¿y od specyfiki i okolicznoci konkretnej sprawy. Artyku³ ten nie okrela sposobu wykonywania okrelonego w nim prawa do bronienia siê osobicie lub przez
ustanowionego obroñcê i pozostawia Pañstwom wybór rodków gwarantuj¹cych przestrzeganie tego prawa w ich systemach prawnych. Istotnym jest jednak, by metody wybrane w celu zagwarantowania prawa
do obrony by³y zgodne z wymaganiami rzetelnego procesu s¹dowego.
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Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e art. 6 § l EKPCz znajduje zastosowanie ju¿ od
pierwszego przes³uchania podejrzanego w postêpowaniu, a wiêc ju¿
wówczas powinien on mieæ mo¿liwoæ skorzystania z pomocy obroñcy. W wietle art. 6 k.p.k., w ramach pozostawionego Pañstwom w EKPCz
wyboru rodków gwarantuj¹cych przestrzeganie prawa do obrony, oskar¿onemu przys³uguje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania
z pomocy obroñcy, o czym nale¿y go pouczyæ. Przy czym dla realnoci
prawa do obrony kodeks postêpowania karnego przewiduje obowi¹zkowe pouczanie o podstawowych uprawnieniach umo¿liwiaj¹cych obronê, w tym do korzystania z pomocy obroñcy podejrzanego ju¿ przed
jego pierwszym przes³uchaniem przed postawieniem zarzutów (art.
300 k.p.k.) .......................................................................................... 1

Ra¿¹ca niewspó³miernoæ kary
 Zob. Skazanie bez rozprawy .............................................................. 3

Rozstrzygniêcie reformatoryjne
 Zob. Wyrok ........................................................................................ 2

Skazanie bez rozprawy
 Wniosek prokuratora o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez wymierzenie oskar¿onemu kary wynegocjowanej (surowszej), je¿eli s¹d wymierzy³ w trybie art. 335 § 1 k.p.k. karê ni¿sz¹ (³agodniejsz¹) nie mo¿e
byæ uwzglêdniony, gdy w rodku odwo³awczym nie zostanie wykazane, ¿e kara wymierzona zaskar¿onym wyrokiem, wydanym po uwzglêdnieniu zgodnego z prawem wniosku o skazanie bez przeprowadzenia
rozprawy, jest kar¹ ra¿¹co niewspó³miern¹ (art. 438 pkt. 4 k.p.k.) .. 3

Sk³adniki i treæ wyroku
 Zob. Wyrok ........................................................................................ 2

rodek odwo³awczy
 Zob. Wyrok ........................................................................................ 2

Wymiar kary
 Zob. M³odociany ................................................................................. 1

Wyrok
 Rozstrzygniêcie reformatoryjne sprowadzaj¹ce siê do zmiany wyroku
i odmiennego orzeczenia co do istoty sprawy nie powinno byæ wyda-
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ne wówczas, gdy s¹d pierwszej instancji naruszaj¹c dyspozycjê art. 413
§ 2 pkt 1 k.p.k. w ogóle nie okreli³ w wyroku skazuj¹cym czynu przypisanego oskar¿onemu. W tym bowiem wypadku S¹d Apelacyjny zmieniaj¹c wyrok s¹du a quo w istocie pe³ni³by funkcjê organu pierwszej
instancji okrelaj¹c  mimo braku bezporedniego kontaktu ze ród³ami i rodkami dowodowymi  podmiot, przedmiot oraz elementy strony podmiotowej i przedmiotowej zaistnia³ego przestêpstwa. Tego rodzaju procedowanie narusza³oby jedn¹ z naczelnych zasad procesu
karnego jak¹ jest zasada bezporednioci. W konsekwencji wspomniana zmiana wyroku s¹du pierwszej instancji niweczy³aby gwarancyjn¹
funkcjê ustawowego (art. 425 § 1 k.p.k. i art. 426 § 1 k.p.k.) i konstytucyjnego (art. 176 ust. 1) standardu dwuinstancyjnoci postêpowania
s¹dowego, godz¹c w jego istotê ........................................................ 2

Wyrok s¹du odwo³awczego
 Zob. Koszty procesu .......................................................................... 1

Wzglêdne przes³anki odwo³awcze
 Zob. Skazanie bez rozprawy .............................................................. 3

Zasada dwuinstancyjnoci postêpowania
 Zob. Wyrok ........................................................................................ 2

Zmiana wyroku
 Zob. Wyrok ........................................................................................ 2
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wykaz orzeczeñ

Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 280/10
I ACa 691/11
I ACa 774/11
I ACa 1019/10
I ACa 1136/10
I ACa 1292/10
I ACa 1319/10
III Cz 948/11
VI Ga 9/10
X Cz 155/11

4 maj 2011 r.
26 lipiec 2011 r.
2 wrzesieñ 2011 r.
26 listopad 2010 r.
13 styczeñ 2011 r.
3 marzec 2011 r.
8 luty 2011 r.
25 lipiec 2011 r.
13 wrzesieñ 2011 r.
14 wrzesieñ 2011 r.

poz.

str.

7
5
6
1
2
4
3
8
9
10

69
40
58
3
11
32
22
73
77
81

poz.

str.

5
3
4
1
2

129
106
114
85
94

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUz 104/11
III AUa 254/11
III AUa 345/11
III AUa 1509/09
III AUa 1544/10

11 sierpieñ 2011 r.
20 lipiec 2011 r.
7 wrzesieñ 2011 r.
14 kwiecieñ 2010 r.
9 marzec 2011 r.
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PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 167/11
II AKa 204/11
VI Ka 289/11

15 czerwiec 2011 r.
24 sierpieñ 2011 r.
14 lipiec 2011 r.
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poz.

str.

1
2
3

138
157
165

Spis treci

Spis Treci
ORZECZENIA
Prawo cywilne .............................................................................. 3
Prawo pracy ................................................................................ 85
Prawo karne .............................................................................. 138

Skorowidz artyku³owy
w sprawach cywilnych ............................................................ 170
w sprawach pracy .................................................................... 174
w sprawach karnych ................................................................ 176

Skorowidz przedmiotowy
w sprawach cywilnych ............................................................ 178
w sprawach pracy .................................................................... 182
w sprawach karnych ................................................................ 186

Wykaz orzeczeñ ............................................................... 190
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