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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 14 lutego 2008 r.
I ACa 1335/07
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Bogus³aw Kamiñski (spr.)
SSA Maryla Domel-Jasiñska
SSA Arina Perkowska

Teza:
1. W sprawach o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.)
przedmiot kontroli s¹dowej mog¹ stanowiæ wy³¹cznie wskazane przez powoda okolicznoœci faktyczne. S¹d natomiast nie
mo¿e kreowaæ za stronê ¿¹dañ pozwu.
2. W sytuacji, gdy informacja o tocz¹cym siê przeciwko powodom œledztwie zosta³a podana przez najwy¿szy organ prokuratury podczas publicznego wyst¹pienia transmitowanego na
¿ywo przez telewizjê publiczn¹ i zamieszczon¹ na oficjalnej
stronie internetowej Sejmu RP, spe³nione zostaj¹ wymagania
normatywne z art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy Prawo Prasowe co
do istnienia zgody w³aœciwego prokuratora i w konsekwencji
wy³¹czona jest bezprawnoœæ dzia³ania strony pozwanej.

Z uzasadnienia:
Trzema wyrokami z dnia 24.09.2007r., wydanymi w sprawie
IC 148/07, z któr¹ po³¹czono sprawy IC 158/07 i IC 373/07, S¹d
Okrêgowy oddali³ powództwo Grzegorza B., Lecha L. i Wiktora
K. skierowane przeciwko pozwanym Biance M-N., Ryszardzie S.
i „P.” Spó³dzielni Pracy w W. o nakazanie opublikowania stosownych oœwiadczeñ w trzech kolejnych wydaniach gazety „Polityka”, oraz nakazanie pozwanym, aby zaniechali publikowania na
³amach gazety „Polityka” danych osobowych powodów, a tak¿e
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zas¹dzenia od pozwanych solidarnie na rzecz oznaczonego Stowarzyszenia kwot po 20.000 z³ z odsetkami. Nadto S¹d Okrêgowy zas¹dzi³ od ka¿dego z powodów na rzecz ka¿dego z pozwanych po 360 z³ kosztów zastêpstwa procesowego. Podstaw¹ rozstrzygniêcia by³y nastêpuj¹ce ustalenia i wnioski. W tygodniku
„Polityka” nr 42/06 z dnia 21.10.2006 r. w dziale Gospodarka
redakcja zamieœci³a materia³ prasowy zatytu³owany „Superkasa
Stefczyka”.
W artykule autorka napisa³a m.in., ¿e „Grzegorzowi B., Wiktorowi K. i Lechowi L. prokuratura zarzuca, i¿ pe³ni¹c funkcjê
cz³onków rady nadzorczej W.B. R. (którego akcjonariuszem by³y
SKOK) dzia³ali na jego szkodê”.
Autorem publikacji jest B. M.-N. podpisuj¹ca siê jako B. M.
Autorem artyku³u nie by³a i nie bra³a udzia³u w jego przygotowaniu Ryszarda S.
Bezspornym jest, ¿e przed opublikowaniem tego materia³u
prasowego cz³onkom Rady Nadzorczej W.B. R. S.A. w K., w tym
Lechowi L., Wiktorowi K. i Grzegorzowi B. postawiono zarzuty
pope³nienia przestêpstw z art. 585 § 1 k.s.h. polegaj¹cych na
niedope³nieniu obowi¹zku dbania o interesy maj¹tkowe banku
i dzia³anie na jego szkodê.
Informacja o tocz¹cym siê przeciwko powodom postêpowaniu karnym i postawionych im zarzutach dzia³ania na szkodê
W.B. R. S.A. ujawniona zosta³a przez Prokuratora Krajowego Karola N. w odpowiedzi z dnia 3.07.2002 r. na interpelacjê poselsk¹
nr 782 oraz w odpowiedzi z dnia 24.07.2002 r. na interpelacjê
poselsk¹ nr 1615. Wymienione odpowiedzi zosta³y og³oszone
w za³¹czniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia
Sejmu R.P. i s¹ dostêpne w internecie pod adresem www.sejm.gov.pl.
Po ustaleniu powy¿szego stanu faktycznego S¹d I instancji
stwierdzi³, ¿e powodowie wyst¹pili o ochronê dóbr osobistych.
W zwi¹zku z tym S¹d meriti swe rozwa¿ania opar³ przede wszystkim na art. 23 i 24 k.c. oraz przepisach ustawy prawo prasowe.
S¹d I instancji podkreœli³ zarazem, ¿e w sprawach o naruszenie dóbr osobistych przedmiot kontroli s¹dowej mog¹ stanowiæ
wy³¹cznie wskazane przez powoda zarzuty krytyczne. S¹d bowiem nie mo¿e „formu³owaæ” za stronê ¿¹dañ pozwu.
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Odnosz¹c siê zatem do zarzutów podniesionych w spornej
publikacji S¹d I instancji wskaza³, ¿e czêœæ artyku³u, której pozew dotyczy odnosi siê do faktu prowadzenia przez Prokuraturê
Apelacyjn¹ w £. postêpowania karnego, w którym powodom
zarzuca siê, ¿e „(...) pe³ni¹c funkcjê cz³onków rady nadzorczej
W.B. R. (którego akcjonariuszem by³y SKOK) dzia³ali na jego
szkodê”. Zdaniem powodów opublikowanie na ³amach prasy ich
danych osobowych w kontekœcie œledztwa prowadzonego przez
Prokuraturê Apelacyjn¹ w £., bez zgody w³aœciwego prokuratora
lub S¹du, stanowi³o bezprawne naruszenie ich dóbr osobistych.
Maj¹c te twierdzenia powodów na uwadze S¹d I instancji skonstatowa³, ¿e ustawodawca w art. 24 § 1 k.c. jednoznacznie wskaza³, ¿e bezprawnoœæ dzia³ania jest przes³ank¹ konieczn¹ do udzielenia ochrony prawnej przewidzianej w tym przepisie.
Jednoczeœnie w sposób szczególny ukszta³towany zosta³ ciê¿ar dowodowy w procesie o ochronê dóbr osobistych przez wprowadzenie zasady domniemania bezprawnoœci dzia³ania. Wobec
tego powód musi w procesie wykazaæ jedynie, ¿e dosz³o do
naruszenia lub zagro¿enia jego dóbr osobistych cudzym dzia³aniem, natomiast na pozwanym ci¹¿y obowi¹zek wykazania istnienia okolicznoœci usprawiedliwiaj¹cych to dzia³anie, a wiêc
wy³¹czaj¹cych bezprawnoœæ. Za okolicznoœci takie uznaje siê na
ogó³ dzia³anie w ramach porz¹dku prawnego tj. dzia³anie dozwolone przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodê pokrzywdzonego oraz dzia³anie w obronie uzasadnionego interesu.
In concreto strony przyzna³y w toku procesu twierdzenie przeciwników procesowych, co do faktu opublikowania materia³u
prasowego autorstwa Bianki M-N. oraz, ¿e cz³onkom Rady Nadzorczej W.B.R S.A. w K., w tym Lechowi L., Wiktorowi K. i Grzegorzowi B. postawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw z art.
585 § 1 k.s.h. polegaj¹cych na niedope³nieniu obowi¹zku dbania
o interesy maj¹tkowe banku i dzia³ania na jego szkodê, przed
opublikowaniem spornego materia³u prasowego. Tym samym –
zdaniem S¹du meriti – strona powo³uj¹c siê na fakty przyznane
nastêpnie przez przeciwnika procesowego, wywi¹za³a siê – w tym
zakresie – z ciê¿aru dowodu, albowiem przyznanie nie budzi
w¹tpliwoœci co do swej zgodnoœci z rzeczywistym stanem rze5
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czy (art. 229 k.p.c.) w œwietle przeprowadzonych w sprawie
dowodów.
Nastêpnie S¹d I instancji wywiód³, i¿ z zebranego w sprawie
materia³u dowodowego wynika, ¿e informacja o tocz¹cym siê
przeciwko powodom postêpowaniu karnym i postawionych im
zarzutach dzia³ania na szkodê W.B. R. S.A., ujawniona zosta³a
przez Prokuratora Krajowego Karola N. w odpowiedzi z dnia
3.07.2002 r. na interpelacjê poselsk¹ nr 782 oraz w odpowiedzi
z dnia 24.07.2002 r. na interpelacje poselsk¹ nr 1615. Wymienione odpowiedzi zosta³y og³oszone w za³¹czniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu R.P. i s¹ powszechnie dostêpne w internecie pod adresem www.sejm.gov.pl.
W zwi¹zku z tym zdaniem S¹du orzekaj¹cego kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia by³o stwierdzenie, czy opublikowanie wskazanej informacji nast¹pi³o zgodnie, czy te¿ wbrew przepisom
prawa.
W nawi¹zaniu do powy¿szego S¹d meriti stwierdzi³, ¿e art. 13
ust. 2 prawa prasowego wprowadza zakaz publikacji w prasie
m.in. danych osobowych osób, przeciwko którym toczy siê postêpowanie przygotowawcze lub s¹dowe, chyba ¿e osoby te
wyra¿¹ na to zgodê. Zakaz ten mo¿e byæ uchylony przez S¹d lub
prokuratora jedynie w stosunku do osób, przeciwko którym toczy siê postêpowanie przygotowawcze lub s¹dowe (art. 13 ust.
3 prawa prasowego). Takimi osobami s¹ podejrzany (art. 71 § 1
k.p.k.), oskar¿ony (art. 71 .§ 2 k.p.k.) i obwiniony (art. 20 § 1
k.p.w.).
Ad casu bezsporne by³o, ¿e powodom przedstawiono zarzuty
przed opisan¹ publikacj¹. Przy tym S¹d Okrêgowy zaznaczy³, ¿e
powodowie s¹ osobami znanymi, gdy¿ piastuj¹ eksponowane
stanowiska w organach SKOK. Œwiadczy o tym nie tylko treœæ
spornego artyku³u prasowego i treœæ interpelacji poselskich, kierowanych do Ministra Sprawiedliwoœci, Prokuratora Generalnego, ale tak¿e czêstotliwoœæ z jak¹ pozwany wydawca publikuje
artyku³y o podobnej tematyce.
S¹d I instancji powo³uj¹c siê na ugruntowane pogl¹dy doktryny i judykatury stwierdzi³, ¿e dziennikarzowi wolno publikowaæ
dane personalne osobistoœci powszechnie znanych, pod warunkiem, ¿e opinii publicznej wiadome jest powi¹zanie danej osobistoœci z konkretnym procesem.
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Antycypuj¹c wywód S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e okreœlenie
„S¹d” u¿yte w art. 13 ust. 3 prawa prasowego oznacza S¹d w³aœciwy do rozpoznania sprawy, tj. – w zale¿noœci od stadium procesu – ka¿dy z jego sk³adów orzekaj¹cych przewidzianych w kodeksie postêpowania karnego. Przy czym zezwolenie prokuratora lub S¹du powinno zapaœæ w formie postanowienia i winno
zawieraæ uzasadnienie (art. 94 k.p.k.). Na to postanowienie nie
przys³uguje za¿alenie.
W œwietle poczynionych rozwa¿añ i zebranego materia³u dowodowego, zdaniem S¹du Okrêgowego, s³uszny jest wniosek,
¿e sporna publikacja prasowa dotyczy³a osób znanych, kieruj¹cych jedn¹ ze znaczniejszych instytucji finansowych w Polsce.
Przy tym informacja o tocz¹cym siê przeciwko powodom postêpowaniu karnym, zosta³a ujawniona w 2002 r. przez ówczesnego Prokuratora Krajowego w formie odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie, których tekst og³asza siê w za³¹czniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu i które by³y
przedmiotem obrad Sejmu (art. 192 ust. 2 i art. 195 Regulaminu
Sejmu R.P. z 30.07.1992 r. ze zm.). W tych warunkach, zdaniem
S¹du I instancji, nie sposób przyj¹æ, ¿e pozwane naruszy³y zakaz
wynikaj¹cy z treœci art. 13 ust. 2 prawa prasowego oraz ¿e dzia³anie ich by³o bezprawne w rozumieniu art. 24 k.c.
Pejoratywny dla powodów wydŸwiêk kwestionowanej publikacji nie przes¹dza o odpowiedzialnoœci pozwanych za naruszenie dóbr osobistych.
Zdaniem S¹du orzekaj¹cego opublikowanie informacji bêd¹cych przedmiotem sporu s³u¿y³o interesom wszystkich cz³onków
SKOK, a powodowie, jako osoby powszechnie znane, nie powinni oczekiwaæ, ¿e media bêd¹ przedstawia³y ich dane osobowe tylko na tle pozytywnych dla nich informacji. W ocenie S¹du
meriti sporna publikacja w zakresie objêtym ¿¹daniem pozwu,
mieœci siê w granicach wolnoœci prasy wyznaczonych przez art.
1 prawa prasowego i art. 14 Konstytucji R.P. i pomimo ukazania
powodów „w z³ym œwietle, nie nosi znamion bezprawnoœci”.
Niezale¿nie od powy¿szych argumentów S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e powodowie w ¿aden sposób nie wykazali, aby pozwana
Ryszarda S. zajmowa³a siê zbieraniem materia³ów do przedmiotowego artyku³u. St¹d pozwanej nie mo¿na zaliczyæ do grona
podmiotów wymienionych w art. 38 § 1 prawa prasowego.
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W konsekwencji S¹d I instancji przyj¹³, ¿e brak jest podstaw
do uznania odpowiedzialnoœci pozwanych za naruszenie dóbr
osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c., w wyniku publikacji
prasowej, której autorem jest Bianka M.- N. (…)
Od wymienionych trzech wyroków wszyscy powodowie wnieœli apelacjê. Powodowie zaskar¿yli wyroki w zakresie oddalaj¹cym ich powództwa wzglêdem pozwanych Bianki M.-N. i „P.”
Spó³dzielni Pracy w W. oraz orzekaj¹cych o kosztach procesu
miêdzy tymi stronami. Zarzucili naruszenie prawa materialnego
tj. przepisu art. 13 ust. 2 prawa prasowego przez b³êdn¹ wyk³adniê polegaj¹c¹ na uznaniu, i¿ zakaz publikowania w prasie danych osobowych nie dotyczy osób powszechnie znanych oraz
przepisu art. 13 ust. 3 prawa prasowego przez b³êdn¹ jego wyk³adniê polegaj¹c¹ na uznaniu, i¿ czynnoœæ faktyczna polegaj¹ca
na ujawnieniu przez prokuratora danych osobowych podejrzanego zastêpuje zgodê, o której mowa w tym przepisie. Wskazuj¹c
na powy¿sze wnieœli o zmianê „zaskar¿onego wyroku” poprzez
orzeczenie zgodnie z ¿¹daniem pozwu, z uwzglêdnieniem modyfikacji wynikaj¹cych z prawomocnie oddalonego powództwa
wzglêdem pozwanej Ryszardy S., a tak¿e odpowiedni¹ modyfikacj¹ orzeczenia o kosztach procesu przed S¹dem I instancji. (…)
W odpowiedzi na apelacjê pozwani wnieœli o jej odrzucenie
wzglêdnie oddalenie i zas¹dzenie na ich rzecz kosztów postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacje powodów nie znajduj¹ usprawiedliwionych podstaw.
Chybione s¹ zarzuty naruszenia prawa materialnego w postaci art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm., zwanej dalej „ustaw¹”).
Pierwszy z wymienionych przepisów tj. art. 12 ust. 2 formu³uje
zakaz publikowania w prasie danych osobowych osób, przeciwko którym toczy siê postêpowanie przygotowawcze. Natomiast
drugi przepis w postaci art. 13 ust. 3 ustawy stwarza w³aœciwemu prokuratorowi prowadz¹cemu lub nadzoruj¹cemu postêpowanie przygotowawcze uprawnienie do zezwolenia na ujawnienie danych osobowych osoby, przeciwko której toczy siê postêpowanie przygotowawcze, ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny.
8

w sprawach cywilnych
W zawis³ej sprawie bezsporne by³o, ¿e w dniu 21.10.2006 r.
w tygodniku „Polityka” nr 42/06 w dziale Gospodarka redakcja
zamieœci³a artyku³ opatrzony tytu³em „Superkasa Stefczyka”. W artykule autorka napisa³a m.in. „¿e Grzegorzowi B., Wiktorowi K.
i Lechowi L. prokuratura zarzuca, ¿e pe³ni¹c funkcjê cz³onków
Rady Nadzorczej W.B. R. (którego akcjonariuszem by³y SKOK),
dzia³ali na jego szkodê”. Bezsporne tak¿e by³o, ¿e przed opublikowaniem przytoczonego materia³u prasowego cz³onkom Rady
Nadzorczej W.B. R. S.A. w K., w tym powodom Lechowi L., Wiktowi K. i Grzegorzowi B. postawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw z art. 585 § 1 k.s.h. polegaj¹cych na niedope³nieniu obowi¹zku dbania o interesy maj¹tkowe banku i dzia³ania na jego
szkodê. Œledztwo w tej sprawie prowadzi³a Prokuratura Apelacyjna w £. pod sygnatur¹ Ap II Ds 27/06. Ad casu nie kwestionowane te¿ by³o, ¿e powodowie s¹ osobami znanymi, poniewa¿
sprawuj¹ eksponowane stanowiska w organach SKOK im. F.S.
oraz KKOK, gdy¿ kieruj¹ jedn¹ ze znaczniejszych instytucji finansowych w Polsce. Nie negowali tak¿e, ¿e skala i charakter
ich dzia³alnoœci zawodowej pozwala okreœliæ j¹ jako dzia³alnoœæ
publiczn¹. Nie przeczyli równie¿ prawdziwoœci informacji opublikowanych przez pozwanych. W zwi¹zku z tym powsta³o pytanie o kluczowym dla prawid³owego rozstrzygniêcia sprawy
znaczeniu, a mianowicie czy opublikowanie przez pozwanych
informacji o tocz¹cym siê przeciwko powodom postêpowaniu
karnym i postawionych im zarzutach dzia³ania na szkodê W.B. R.
S.A., ujawnionej w 2002 roku przez Prokuratora Krajowego Karola N. w odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie (z dnia
3.07.2002 r. na interpelacjê poselsk¹ nr 782 oraz z dnia
24.07.2002 r. na interpelacje poselsk¹ nr 1618), których tekst
og³oszono w za³¹czniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu RP i które by³y przedmiotem obrad Sejmu i s¹
powszechnie dostêpne w internecie pod adresem
www.sejm.gov.pl., nast¹pi³o zgodnie z art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy.
Innymi s³owy, czy w sytuacji, gdy informacja o tocz¹cym siê
przeciwko powodom œledztwie zosta³a podana przez najwy¿szy
organ prokuratury, podczas publicznego wyst¹pienia transmitowanego na ¿ywo przez telewizjê publiczn¹ i zamieszczona na
oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP, spe³nione zosta³y wy9
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magania normatywne z art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy co do istnienia
zgody w³aœciwego prokuratora i w konsekwencji wy³¹czona zosta³a bezprawnoœæ dzia³ania pozwanych. Na sformu³owane pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi pozytywnej. Niew¹tpliwie s³usznie stwierdzi³ S¹d Okrêgowy, a tak¿e pozwani, ¿e przy udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie podstawowe znaczenie
maj¹ przepisy ustawy o prokuraturze w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w chwili publikacji spornego artyku³u, a mianowicie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 206). W zwi¹zku z tym trafnie wywiedli,
¿e w myœl cyt. ustawy prokuraturê stanowili Prokurator Generalny (Minister Sprawiedliwoœci) oraz podlegali mu prokuratorzy
powszechni. Zgodnie zaœ z art. 8 powo³anej ustawy prokuratorzy obowi¹zani byli wykonywaæ zarz¹dzenia, wytyczne i polecenia prze³o¿onego prokuratora. Z kolei w œwietle art. 10 ust. 2
cyt. ustawy Prokurator Generalny móg³ przedsiêbraæ wszelkie
czynnoœci nale¿¹ce do dzia³ania prokuratury lub zlecaæ ich wykonanie podleg³ym mu prokuratorom. Natomiast art. 10 ust. 3
cyt. ustawy o prokuraturze uprawni³ prokuratora prze³o¿onego
do przejmowania czynnoœci prokuratorów podleg³ych.
Z przytoczonych przepisów ustawy o prokuraturze wynika
zatem, ¿e Prokurator Krajowy, tak w zakresie w³asnych uprawnieñ (art. 10 ust. 3), jak te¿ jako zastêpca Prokuratora Generalnego (art. 10 ust. 2) upowa¿niony by³ do wyra¿enia zgody na podanie w prasie danych osobowych powodów tak samo, jak prokurator prowadz¹cy przeciwko nim œledztwo. Zasada podleg³oœci s³u¿bowej w prokuraturze przejawia siê bowiem m.in. w kompetencjach Prokuratora Krajowego dzia³aj¹cego zarówno w zastêpstwie Prokuratora Generalnego, jak i samodzielnie w charakterze prokuratora prze³o¿onego w stosunku do postêpowañ
prowadzonych przez innych prokuratorów. In concreto zaœ – jak
zaznaczono – sporna informacja zosta³a opublikowana przez Prokuratora Krajowego, Zastêpcê Prokuratora Generalnego – Karola N.
S¹d Apelacyjny aprobuje równie¿ pogl¹d prawny S¹du I instancji oraz przytoczony przez ten S¹d pogl¹d S¹du Apelacyjnego w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 28.10.2005 r. przyjmuj¹cy, ¿e w okolicznoœciach ukszta³towanych w zawis³ej sprawie pozwani nie musieli ubiegaæ siê o osobne sformalizowane
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zezwolenie na ujawnienie danych osobowych powodów w kontekœcie prowadzonego postêpowania przygotowawczego na podstawie wspomnianego art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy.
S¹d Apelacyjny podziela tak¿e stanowisko S¹du I instancji
stwierdzaj¹ce, ¿e za opublikowaniem spornego artyku³u przemawia³ wa¿ny interes spo³eczny. W szczególnoœci trafnie S¹d
ów podniós³, ¿e interes ten wyra¿a³ siê w tym, i¿ opublikowanie
informacji dotycz¹cych powodów w kontekœcie piastowanej przez
nich funkcji cz³onków rady nadzorczej SKOK im. F.S. s³u¿y³o
interesom wszystkich cz³onków SKOK.
Nale¿y równie¿ zgodziæ siê z S¹dem orzekaj¹cym, ¿e publikacja spornego artyku³u mieœci siê w granicach wolnoœci prasy
wyznaczonych przez art. 1 ustawy i art. 14 Konstytucji R.P.
Teza uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 22.02.1990 r. (V KZP
30/89), powo³ana przez powodów, wyra¿aj¹ca zapatrywanie, i¿
zgodê na opublikowanie danych osobowych oskar¿onego mo¿e
wyraziæ jedynie S¹d w³aœciwy do rozpoznania sprawy karnej, nie
ma zastosowania do stanu faktycznego zawis³ej sprawy, poniewa¿ s¹downictwo opiera siê na zasadzie niezawis³oœci, która jest
podniesiona do rangi konstytucyjnej, co wy³¹cza mo¿noœæ przejêcia kompetencji S¹du przez jakikolwiek inny organ. Prokuratura zaœ rz¹dzi siê zasad¹ podleg³oœci s³u¿bowej, o czym wy¿ej
by³a mowa.
Przy ocenie roszczeñ powodów nie mo¿na tak¿e pomin¹æ
argumentu normatywnego wywiedzionego z art. 10 Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z dnia 4
listopada 1950 r. oraz powo³anych przez S¹d I instancji orzeczeñ
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, w których Trybuna³
dokona³ wyk³adni art. 10 konwencji (...). Argument ten równie¿
przemawia za prawid³owoœci¹ rozstrzygniêcia S¹du I instancji.
Wbrew twierdzeniom powodów ujawnienie ich danych osobowych w kontekœcie prowadzonego przez Prokuraturê Apelacyjn¹ œledztwa, przez Prokuratora Krajowego w okolicznoœciach
ukszta³towanych w zawis³ej sprawie, nie by³o czynnoœci¹ faktyczn¹, lecz – jak to wy¿ej wykazano – mia³o charakter zezwolenia w³aœciwego prokuratora na ujawnienie danych osobowych
powodów, przewidzianego w art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy.
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Wbrew te¿ zarzutowi powodów S¹d I instancji powo³uj¹c siê
na pogl¹dy doktryny wyra¿aj¹ce zapatrywanie, ¿e dziennikarzowi wolno publikowaæ dane personalne osobistoœci powszechnie
znanych, pod warunkiem, ¿e opinii publicznej wiadome jest powi¹zanie danej osobistoœci z konkretnym procesem, przytoczy³
pogl¹d B. Kordasiewicza wyra¿ony w monografii: „Jednostka
wobec œrodków masowego przekazu, Wroc³aw -Warszawa-Kraków 1991r., s. 53” (...). Poza tym kwestia ta nie ma w przedmiotowej sprawie istotnego znaczenia, poniewa¿ in concreto ograniczenie z art. 13 ust. 2 ustawy zosta³o uchylone przez zezwolenie
w³aœciwego prokuratora (art. 13 ust. 3 ustawy).
W tych warunkach S¹d Apelacyjny podziela ustalenia i ocenê
prawn¹ S¹du I instancji i uznaje je za w³asne.
Z tych wszystkich podstaw wychodz¹c S¹d Apelacyjny orzek³
jak w sentencji (art. 385 k.p.c.). (…)

2
WYROK
z dnia 14 lutego2008 r.
I ACa 1379/07
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk (spr.)
SSA Barbara Lewandowska
SSA Teresa Sobolewska

Teza:
Syndyk masy upad³oœci ponosi odpowiedzialnoœæ ze swojego
maj¹tku za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej swym niesumiennym postêpowaniem (art. 102 rozporz¹dzenia Prezydenta RP
z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe).

Z uzasadnienia:
S¹d Okrêgowy w S. wyrokiem z 2 paŸdziernika 2007 r. zas¹dzi³ od pozwanej Lucyny B. na rzecz powoda Przedsiêbiorstwa
Produkcyjno-Handlowego „A.” spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w S. kwotê 100.923,80 z³ z ustawowymi odsetkami od
12
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dnia 7 wrzeœnia 2006 r., oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie i pozostawi³ referendarzowi s¹dowemu orzeczenie o kosztach procesu przy zastosowaniu wskazanych proporcji.
W uzasadnieniu wyroku S¹d poda³, ¿e powód domaga³ siê
zas¹dzenia kwoty 140.923,80 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia
wniesienia pozwu, gdy¿ pozwana – dzia³aj¹c jako syndyk masy
upad³oœci „S.” SA w S. – sprzeda³a wyposa¿enie kot³owni upad³ej spó³ki stanowi¹ce w³asnoœæ powoda wynikaj¹c¹ z umowy
przew³aszczenia na zabezpieczenie wierzytelnoœci, a powód przegra³ proces z nabywc¹ tego wyposa¿enia o jego wydanie i poniós³ koszty procesu. Powód wskaza³, ¿e na dochodzone roszczenie sk³ada siê odszkodowanie w kwocie 82.500 z³ za utracone ruchomoœci, 40.000 z³ z tytu³u utraconych korzyœci stanowi¹ce ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ tych ruchomoœci a uzyskan¹ cen¹
sprzeda¿y oraz 18.432 z³ z tytu³u poniesionych kosztów procesu
w sprawie o wydanie ruchomoœci. Pozwana wnosi³a o oddalenie
powództwa, bo umowa przew³aszczenia wyposa¿enia kot³owni
by³a niewa¿na, albowiem stanowi³o ono czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci. Podnios³a zarzut przedawnienia roszczenia. Zarzuci³a
te¿, ¿e sporne ruchomoœci znajduj¹ siê na terenie przedsiêbiorstwa, a powód ich nie odebra³ oraz ¿e powód nie powinien by³
wytaczaæ powództwa o wydanie ruchomoœci, skoro posiadacz
oœwiadczy³, ¿e je kupi³ wraz z przedsiêbiorstwem.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e w dniu 15 kwietnia 1997 r. „S.” SA
w S. zawar³a z powodem umowê przew³aszczenia na zabezpieczenie wierzytelnoœci. Przedmiotem przew³aszczenia by³y 3 wentylatory WPG 25/22, filtr spalinowo-pulsacyjny, 4 wentylatory
WP 56/2 3A, 2 pompy wirowe, pompa parowo-t³okowa, 2 zbiorniki wody, zbiornik cementu-dolomitu, wentylator Wpob. 14/25
i kocio³. Budowa kot³owni rozpoczê³a siê na pocz¹tku lat 90. „S.”
SA zakupi³ te rzeczy w latach 1990-1991 i czêœciowo zamontowa³ w budynku kot³owni. Jeden wentylator WPG 25/22 i dwie
pompy wirowe nie zosta³y zamontowane i by³y sk³adowane w magazynie. Kocio³ zosta³ przytwierdzony œrubami do fundamentu,
pozosta³e elementy kot³ów o konstrukcji stalowej zwi¹zane z jego obs³ug¹, tj. schody i galerie, zamocowane s¹ za pomoc¹ œrub
do ¿elbetonowego stropu. Dwa wentylatory WPG 25/22 i wentylator WP-56/2 zosta³y posadowione na fundamentach ¿elbetonowych i zamocowane za pomoc¹ œrub. Filtr spalinowo-pulsa13
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cyjny zosta³ zamontowany na w³asnej konstrukcji stalowej z obudow¹. Do czasu zawarcia umowy przew³aszczenia budowa kot³owni nie zosta³a zakoñczona i zosta³a przerwana w 1993 r. ze
wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Postanowieniem z 19 maja 2001 r. S¹d Rejonowy w S. og³osi³
upad³oœæ „S.” i pozwan¹ ustanowi³ syndykiem masy upad³oœci.
Postanowieniem z 24 sierpnia 2001 r. ów S¹d wy³¹czy³ z masy
upad³oœci na rzecz powoda m.in. 3 wentylatory WPG- 25/22,
filtr spalinowo-pulsacyjny, wentylator WP 56/2, 2 pompy wirowe, pompê parowo-t³okow¹, zbiorniki wody, zbiornik cementudolomitu, wentylator Wpob. 14/25 i kocio³ OR 16-120. W dniu
30 stycznia 2002 r. powód upowa¿ni³ syndyka do sprzeda¿y elementów kot³owni wy³¹czonych tym postanowieniem przy za³o¿eniu, ¿e oferta dotyczyæ bêdzie ca³ego zak³adu produkcyjnego,
a kwota za to wyposa¿enie kot³owni ma byæ obliczona proporcjonalnie do ceny sprzeda¿y ca³ego zak³adu produkcyjnego. Za
zgod¹ Rady Wierzycieli „S.” pozwana w dniu 24 wrzeœnia 2002 r.
sprzeda³a przedsiêbiorstwo „S.” za 2.850.000 z³ spó³ce z o.o. „J.”
w S. i spó³ce z o.o. „R.” PHPU w S. na wspó³w³asnoœæ w równych czêœciach. Nie przed³o¿y³a notariuszowi dokumentów wskazuj¹cych rzeczy wy³¹czonych ze sprzeda¿y bêd¹cych przedmiotem przew³aszczenia na rzecz powoda.
Pismem z l paŸdziernika 2003 r. powód zwróci³ siê do pozwanej, jako syndyka, o stwierdzenie, czy umowa sprzeda¿y
objê³a równie¿ przew³aszczone przedmioty oraz o zwrot pieniêdzy za te sprzedane przedmioty, a je¿eli nie by³y przedmiotem
sprzeda¿y – o ich wydanie. Na ponowne wezwanie pozwana
poinformowa³a powoda, ¿e elementy nowej kot³owni by³y wy³¹czone przez sêdziego-komisarza i nie by³y przedmiotem sprzeda¿y.
W dniu 30 grudnia 2003 r. pozwana, jako syndyk masy upad³oœci „S.” wystawi³a powodowi fakturê na przew³aszczone przedmioty na kwotê 165.000 z³.
Spó³ka „J.” (nabywca przedsiêbiorstwa „S.”) w dniu 6 lutego
2004 r. oœwiadczy³a powodowi, ¿e odmawia wydania wyposa¿enia kot³owni, bo je naby³a jako czêœæ sk³adow¹ przedsiêbiorstwa. Powód poinformowa³ o tym pozwan¹. Wytoczy³ powództwo przeciwko nabywcom przedsiêbiorstwa „S.” o wydanie przedmiotów stanowi¹cych przedmiot przew³aszczenia i przegra³ spra14
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wê w obu instancjach, ponosz¹c koszty procesu, gdy¿ by³y one
przedmiotem sprzeda¿y, jako czêœæ sk³adowa przedsiêbiorstwa.
S¹d bada³, czy przew³aszczone przedmioty stanowi³y ruchomoœci, czy czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci. Stwierdzi³, ¿e nie jest
zwi¹zany ustaleniem w przegranej przez powoda sprawie o wydanie przew³aszczonych przedmiotów, ¿e przedmioty te s¹ czêœciami sk³adowymi sprzedanej nieruchomoœci, zw³aszcza ¿e by³
to dodatkowy a nie podstawowy argument uzasadniaj¹cy oddalenie powództwa. Uzna³, ¿e przew³aszczone przedmioty nie stanowi³y czêœci sk³adowych kot³owni, bo jedne nie by³y w ogóle
zamontowane, a inne nie by³y z nim trwale zwi¹zane, albowiem
mo¿na by³o je od³¹czyæ bez uszkodzenia lub istotnej zmiany ca³oœci, gdy¿ budowa kot³owni nie by³a zakoñczona. Przy tym ustaleniu S¹d pos³u¿y³ siê m.in. opini¹ bieg³ego s¹dowego B. Z.,
któr¹ uzna³ za wiarygodn¹. Nie uwzglêdni³ zarzutów pozwanej
do opinii, bo z³o¿one zosta³y po up³ywie zakreœlonego terminu,
a pozwana nie uprawdopodobni³a, ¿e nie mog³a ich z³o¿yæ wczeœniej.
S¹d nie uwzglêdni³ zarzutu przedawnienia. Stwierdzi³, ¿e powód dozna³ szkody w dniu 24 wrzeœnia 2002 r., kiedy pozwana
sprzeda³a sporne przedmioty, a wiêc termin przedawnienia up³ywa³ zgodnie z art. 118 k.c. w dniu 24 wrzeœnia 2005 r., gdy¿
chodzi o roszczenie ze stosunków gospodarczych. Skoro pozwana od pocz¹tku twierdzi³a, ¿e przew³aszczone przedmioty nie
zosta³y sprzedane wraz z przedsiêbiorstwem, czym utwierdzi³a
powoda, ¿e nie ma podstaw do obaw, i¿ nie odzyska przew³aszczonych przedmiotów, pozwana po sprzeda¿y przedsiêbiorstwa
nie rozliczy³a siê z powodem, a powód wyst¹pi³ z tym roszczeniem bezpoœrednio po przegraniu sprawy o wydanie ruchomoœci, to S¹d uzna³, i¿ podniesienie zarzutu przedawnienia jest
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹d – powo³uj¹c siê na art. 536 ustawy z 28 lutego 2003 r. –
Prawo upad³oœciowe i naprawcze – stwierdzi³, ¿e do oceny tego
roszczenia ma zastosowanie art. 102 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 24 paŸdziernika 1934 r. – Prawo upad³oœciowe, nie ma zaœ zastosowania, wbrew twierdzeniu powoda, art. 28 § 3 Prawa upad³oœciowego.
Pozwana - jako syndyk masy upad³oœci – obowi¹zana by³a
postêpowaæ sumiennie. Tej powinnoœci nie spe³ni³a, skoro przed
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sprzeda¿¹ przedsiêbiorstwa nie wyda³a ruchomoœci powodowi,
a po sprzeda¿y ich wraz z przedsiêbiorstwem (do czego powód
j¹ upowa¿ni³ z zastrze¿eniem zwrotu wartoœci) nie zwróci³a mu
wartoœci tych rzeczy, jako czêœci uzyskanej ceny sprzeda¿y. Je¿eli sporne przedmioty nie mia³y byæ przedmiotem sprzeda¿y,
jako czêœæ sk³adowa przedsiêbiorstwa (jak twierdzi³a pozwana),
to powinna zadbaæ, by w umowie sprzeda¿y znajdowa³ siê wyraŸny zapis wy³¹czaj¹cy je z przedmiotu sprzeda¿y. Pozwana
w umowie sprzeda¿y z³o¿y³a oœwiadczenie o sprzeda¿y ca³ego
przedsiêbiorstwa. Dzia³anie pozwanej by³o niestaranne i wyrz¹dzi³o szkodê powodowi. Mog³a ona zapobiec szkodzie, gdyby
powstrzyma³a siê z ukoñczeniem postêpowania upad³oœciowego i zabezpieczy³a œrodki finansowe konieczne do rozliczenia
siê z powodem, zw³aszcza ¿e powód poinformowa³ j¹, ¿e nabywca przedsiêbiorstwa odmawia wydania przew³aszczonych
przedmiotów.
S¹d stwierdzi³, ¿e fakt, i¿ pozwana podejmowa³a czynnoœci
zbycia przedsiêbiorstwa po uzgodnieniu z sêdzi¹-komisarzem lub
Rad¹ Wierzycieli, nie zwalnia jej z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej.
Wysokoœæ szkody S¹d ustali³ na podstawie zebranych dowodów, nie widz¹c koniecznoœci zasiêgniêcia opinii bieg³ego. Skoro w chwili wyceny przedsiêbiorstwa upad³ego przedmioty te
stanowi³y wartoœæ 165.000 z³, jako 3% wartoœci ca³ego przedsiêbiorstwa wycenionego na 5.600.000 z³, a przedsiêbiorstwo zosta³o sprzedane za 2.850.000 z³, to wartoœæ tych rzeczy wynosi
82.500 z³. S¹d uzna³ równie¿ za usprawiedliwione ¿¹danie odszkodowania obejmuj¹cego koszty procesu poniesione w sprawie o wydanie rzeczy skierowanej przeciwko nabywcy przedsiêbiorstwa. W czasie wytaczania tamtego powództwa pozwana
zapewnia³a go, ¿e przew³aszczone przedmioty nie by³y objête
umow¹ sprzeda¿y przedsiêbiorstwa i wystawi³a powodowi fakturê dokumentuj¹c¹ ich wydanie z masy upad³oœci, to powód
mia³ tylko drogê s¹dow¹ o odzyskanie przedmiotów. Wbrew jej
twierdzeniu, nie by³o z góry wiadomo, ¿e powództwo bêdzie
podlegaæ oddaleniu, bo dopiero dokonana przez S¹d w tamtej
sprawie wyk³adnia oœwiadczenia woli syndyka (pozwanej) da³a
podstawê do oddalenia powództwa.
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Z tych przyczyn S¹d Okrêgowy uwzglêdni³ powództwo na
podstawie art. 102 Prawa upad³oœciowego. Odsetki S¹d zas¹dzi³
od daty wytoczenia powództwa na podstawie art. 481 § l k.c.
w zw. z art. 455 k.c. Powództwo o zap³atê kwoty 40.000 z³ S¹d
oddali³, bo powód nie udowodni³ utraconych korzyœci. (…)
S¹d nie uwzglêdni³ wniosku pozwanej o przes³uchanie œwiadka
Danuty D., bo wniosek z³o¿ony by³ po up³ywie terminu wskazanego na podstawie art. 207 § 3 k.p.c., a pozwana nie uprawdopodobni³a, ¿e potrzeba powo³ania tego dowodu wynik³a póŸniej.
Apelacjê z³o¿y³a pozwana. Zaskar¿y³a wyrok w czêœci
uwzglêdniaj¹cej powództwo. Domaga³a siê zmiany wyroku i oddalenia powództwa oraz zas¹dzenia kosztów procesu wed³ug
norm przepisanych, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zarzuci³a naruszenie:
l) art. 5 k.c. przez nieuzasadnione nieuwzglêdnienie zarzutu
przedawnienia roszczeñ,
2) art. 47 k.c. przez przyznanie spornym ruchomoœciom statusu
odrêbnych rzeczy,
3) art. 361 k.c. przez uznanie, ¿e poniesione przez powoda koszty
procesu w sprawie o wydanie rzeczy wchodz¹ w zakres poniesionej szkody,
4) art. 286 k.p.c. przez nieuwzglêdnienie wniosku pe³nomocnika pozwanej o sporz¹dzenie opinii przez innego bieg³ego,
5) art. 233 § l k.p.c. przez naruszenie zasady wszechstronnej
oceny materia³u dowodowego.
Zdaniem skar¿¹cej nie zachodzi³y wyj¹tkowe okolicznoœci pozwalaj¹ce na nieuwzglêdnienie zarzutu przedawnienia roszczeñ,
a w obrocie profesjonalnym stosowanie art. 5 k.c. w zasadzie
powinno byæ wy³¹czone. Rzeczy stanowi¹ce przedmiot przew³aszczenia by³y w momencie zawarcia umowy przew³aszczenia ju¿ zamontowane, z wy³¹czeniem jednego wentylatora i dwóch
pomp wirowych, wiêc stanowi³y czêœæ sk³adow¹ kot³owni i nie
mog³y staæ siê odrêbnym przedmiotem w³asnoœci. Tak wiêc umowa
przew³aszczenia by³a wa¿na jedynie w odniesieniu do tego wentylatora i dwóch pomp wirowych. Wydanie w postêpowaniu
upad³oœciowym postanowienia o wy³¹czeniu z masy upad³oœci
17
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przedmiotów objêtych umow¹ przew³aszczenia nie konwalidowa³o tej umowy. S¹d Okrêgowy przeoczy³ fakt, ¿e pozwana we
w³aœciwym czasie z³o¿y³a te¿ wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii innego bieg³ego s¹dowego. S¹d bezkrytycznie uzna³
opiniê bieg³ego B. Z. za wiarygodn¹. Zdemontowanie kot³a wymaga³oby przynajmniej rozebrania dachu kot³owni, wiêc S¹d
Okrêgowy b³êdnie uzna³, ¿e wszystkie przedmioty wymienione
w umowie przew³aszczenia mo¿na by³o zdemontowaæ bez uszkodzenia rzeczy. Skutkiem zabrania rzeczy z kot³owni by³oby to,
¿e to ju¿ nie by³aby kot³ownia, wiêc stanowi³y one jej czêœæ
sk³adow¹. Nie mo¿na wreszcie przypisaæ pozwanej ra¿¹cego zaniedbania obowi¹zków syndyka. Uwzglêdnienie powództwa o odszkodowanie odpowiadaj¹ce kosztom procesu poniesionym
w sprawie o wydanie rzeczy nie ma usprawiedliwionych podstaw, bo nie wi¹¿e siê z jakimkolwiek jej zaniedbaniem.
Powód z³o¿y³ odpowiedŸ na apelacjê, domagaj¹c siê jej oddalenia i zas¹dzenia kosztów postêpowania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezpodstawna, choæ trafny jest zarzut naruszenia
art. 5 k.p.c., jednak z tym zastrze¿eniem, ¿e naruszenie polega³o
na czym innym, ni¿ twierdzi³a skar¿¹ca. Z pozosta³ymi zarzutami
nie sposób siê zgodziæ.
Co do zasady zaskar¿ony wyrok jest trafny. W szczególnoœci
trafne s¹ ustalenia – i ocena dowodów – ¿e pozwana dopuœci³a
siê czynu niedozwolonego, skoro sprzeda³a przedmioty stanowi¹ce w³asnoœæ powoda.
S¹d Okrêgowy trafnie uzna³, ¿e nie ma podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii innego bieg³ego s¹dowego celem ustalenia charakteru prawnego rzeczy bêd¹cych przedmiotem przew³aszczenia. S¹d Apelacyjny zgadza siê z motywami w tej sprawie, a ponadto podkreœla, ¿e przedmioty te by³y traktowane jako
ruchomoœci nie tylko przez strony umowy przew³aszczenia, ale
tak¿e przez s¹d upad³oœciowy, który postanowieniem z 24 sierpnia
2001 r. wy³¹czy³ je z masy upad³oœci. Skoro d³u¿nik powoda („S.”)
przerwa³ budowê kot³owni w 1993 r., to dopuszczalne by³o traktowanie jej wyposa¿enia jako rzeczy ruchomych. Wola stron umowy przew³aszczenia mia³a w tych okolicznoœciach istotne znaczenie. Zasadnicze znaczenie mia³o jednak powy¿sze postano18
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wienie o wy³¹czeniu przedmiotów (a wiêc rzeczy ruchomych)
z masy upad³oœci. W ten sposób charakter prawny tych rzeczy
zosta³ przes¹dzony. Pozwana by³a zwi¹zana w szczególnoœci tym
postanowieniem s¹du upad³oœciowego. Jej próba wykazania w tym
procesie, ¿e przedmioty te stanowi³y w istocie czêœæ sk³adow¹
nieruchomoœci, jest sprzeczna z tym postanowieniem i nie mog³aby skutecznie prowadziæ do jego obalenia. Niedopuszczalne
by³oby ustalenie w tym procesie innego charakteru tych przedmiotów ni¿ wynika z powy¿szego postanowienia. Wobec tego trzeba stwierdziæ, ¿e przeprowadzony przez S¹d Okrêgowy dowód
z opinii bieg³ego B. Z. by³ zbêdny. Pozwana nie sprzeciwi³a siê
wnioskowi powoda o przeprowadzenie takiego dowodu i sama
wnosi³a o przeprowadzenie dowodu z opinii innego bieg³ego.
Wobec tego bezpodstawny jest zarzut naruszenia art. 233 § l
k.p.c. i art. 286 k.p.c.
W ocenie S¹du Apelacyjnego roszczenie powoda nie uleg³o
przedawnieniu. W myœl art. 120 § l k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna siê od dnia, w którym roszczenie sta³o siê wymagalne,
przy czym je¿eli wymagalnoœæ roszczenia zale¿y od podjêcia
okreœlonej czynnoœci przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna siê od dnia, w którym roszczenie sta³oby siê wymagalne,
gdyby uprawniony podj¹³ czynnoœæ w najwczeœniej mo¿liwym
terminie. W mniejszej sprawie powód upowa¿ni³ pozwan¹ na
piœmie do sprzeda¿y przew³aszczonych przedmiotów wraz
z przedsiêbiorstwem. Nie by³ on stron¹ umowy sprzeda¿y i pocz¹tkowo nie wiedzia³ ani o sprzeda¿y przedsiêbiorstwa, ani tym
bardziej o sprzeda¿y jego przedmiotów. Do czasu powziêcia wiadomoœci o sprzeda¿y przedsiêbiorstwa nie mia³ podstaw do ¿¹dania od pozwanej ich wydania, bo mia³ prawo oczekiwaæ, i¿ bêd¹
sprzedane wraz z przedsiêbiorstwem, a pozwana zwróci mu uzyskan¹ cenê sprzeda¿y obliczon¹ proporcjonalnie do udzia³u tych
rzeczy w wartoœci ca³ego przedmiotu sprzeda¿y. Powód wezwa³
pozwan¹ do zwrotu ruchomoœci pismem z l paŸdziernika 2003
r., o ile nie by³y one przedmiotem sprzeda¿y wraz z przedsiêbiorstwem upad³ego stosownie do udzielonego upowa¿nienia
do ich sprzeda¿y. Pozwana nie odpowiedzia³a powodowi na to
pismo, wiêc powód ponownie zwróci³ siê do niej w tej sprawie
pismem z listopada 2003 r. Pozwana dopiero pismem z 17 listopada 2003 r. poinformowa³a powoda, ¿e sprzeda³a przedsiêbior19
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stwo upad³ego i ¿e przedmioty te „wy³¹czone zosta³y ze sprzeda¿y”. Fakturê, jako dowód wydania tych przedmiotów, pozwana wystawi³a powodowi dopiero w dniu 30 grudnia 2003 r. Niesporne jest, ¿e przedmiotów tych nie wyda³a. Tak wiêc za datê
wymagalnoœci roszczenia odszkodowawczego nie mo¿na uznaæ
dnia l paŸdziernika 2003 r. ani nawet dnia 18 listopada 2003 r.,
kiedy powód otrzyma³ od pozwanej wymienione wy¿ej pismo
z 17 listopada 2003 r. Nawet uznanie, ¿e w jednej z nich rozpoczyna bieg przedawnienie roszczenia wskazuje, ¿e do daty wytoczenia powództwa (7 wrzeœnia 2006 r.) nie up³yn¹³ trzyletni
okres przedawnienia okreœlony w obowi¹zuj¹cym w tamtym czasie art. 442 § l k.c. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e przedmiotem roszczenia nie jest ¿¹danie wydania ruchomoœci, lecz
¿¹danie odszkodowania za nie. Bior¹c pod uwagê treœæ udzielonych powodowi przez pozwan¹ informacji dotycz¹cych sprzeda¿y przedsiêbiorstwa i wy³¹czenia ruchomoœci powoda z tej sprzeda¿y, trzeba uznaæ, i¿ o szkodzie powód dowiedzia³ siê najwczeœniej z chwil¹ wydania wyroku oddalaj¹cego jego powództwo
w sprawie VI GC 231/04 skierowane przeciw nabywcy przedsiêbiorstwa o wydanie ruchomoœci. Nale¿y przy tym uznaæ, ¿e t¹
dat¹ jest dzieñ uprawomocnienia siê wyroku, tj. 23 marca 2006 r.
(jest to dzieñ oddalenia apelacji powoda). W tym dniu powód
móg³ domagaæ siê od pozwanej odszkodowania za sprzedane
jego ruchomoœci. Wczeœniej mia³ od pozwanej wiadomoœæ, ¿e
sprzeda³a przedsiêbiorstwo i nie sprzeda³a jego ruchomoœci.
S¹d Okrêgowy b³êdnie uzna³, ¿e roszczenie wynika z dzia³alnoœci gospodarczej stron. Pozwana nie wystêpuje w tym procesie jako przedsiêbiorca.
Zasadnie S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e pozwana ponosi odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ tak¿e w wysokoœci poniesionych
przez powoda kosztów procesu w postêpowaniu przeciwko nabywcom ruchomoœci stanowi¹cych jego w³asnoœæ. Jak podano
wy¿ej, pozwana po sprzeda¿y przedsiêbiorstwa upad³ego poinformowa³a powoda, ¿e przedmioty przew³aszczone na jego rzecz
nie by³y objête umow¹ sprzeda¿y przedsiêbiorstwa, a potem wystawi³a mu fakturê maj¹c¹ potwierdziæ tê okolicznoœæ. Kiedy powód poinformowa³ j¹ o odmowie wydania tych rzeczy przez
nabywców przedsiêbiorstwa, nie zajê³a ¿adnego stanowiska.
Usprawiedliwione wiêc by³o wyst¹pienie przez niego do s¹du
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przeciwko nabywcom przedsiêbiorstwa o wydanie tych ruchomoœci. Inaczej trzeba by oceniæ zwi¹zek przyczynowy miêdzy t¹
szkod¹ a zachowaniem pozwanej, gdyby od razu poinformowa³a
powoda o sprzeda¿y jego rzeczy nabywcom przedsiêbiorstwa.
Oczywiste jest, ¿e skoro je sprzeda³a, powinna by³a zwróciæ
powodowi z uzyskanej ceny ich wartoœæ, czego te¿ nie uczyni³a.
Podstawa prawna odpowiedzialnoœci nie by³a kwestionowana
w apelacji. Art. 102 Prawa upad³oœciowego reguluje j¹ w sposób
jasny, stanowi¹c ¿e syndyk i zarz¹dca odpowiadaj¹ za szkodê
wyrz¹dzon¹ niesumiennym pe³nieniem obowi¹zków. Odpowiedzialnoœæ ta zachodzi nie tylko wobec masy upad³oœci, ale tak¿e
w stosunku do osoby trzeciej, której syndyk wyrz¹dzi³ szkodê
niesumiennym postêpowaniem. Art. 28 § 3 Prawa upad³oœciowego nie wyklucza odpowiedzialnoœci w³asnej syndyka za tego
rodzaju szkody.
Maj¹c powy¿sze okolicznoœci na uwadze. S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c. (…)

3
WYROK
z dnia 20 maja 2008r.
I ACa 265/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Soko³owska
SSA Teresa Sobolewska
SSA Maryla Domel – Jasiñska (spr.)

Teza:
1. Przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. jest kompleksem
sk³adników materialnych i niematerialnych, jest mieniem a nie
rzecz¹, st¹d przepisy o ochronie w³asnoœci, zamieszczone
w ksiêdze II kodeksu cywilnego, nie mog¹ byæ do niego
wprost stosowane.
2. Nie jest mo¿liwe wydanie wyroku czêœciowego w sprawie,
której przedmiotem jest „wydanie przedsiêbiorstwa”, odno-
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sz¹cego siê do wydania nieruchomoœci, czy te¿ innych sk³adników materialnych, z uwagi na zakaz z art. 321 § 1 k.p.c.
Skoro jednak powód na rozprawie za¿¹da³ wydania wyroku
czêœciowego i wyraŸnie sformu³owa³ ¿¹danie windykacyjne w stosunku do nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa,
to ta modyfikacja ¿¹dania uprawnia³a S¹d Okrêgowy do wydania
wyroku czêœciowego, odnosz¹cego siê do nieruchomoœci, co do
których w³asnoœæ powoda nie by³a przez pozwanego kwestionowana.

Z uzasadnienia
Powód – Skarb Pañstwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Pañstwa domaga³ siê nakazania pozwanemu „Z” SA w G.
wydania przedsiêbiorstwa, stanowi¹cego przedmiot umowy z dnia
29 lutego 2000 r. o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania. W pozwie wzajemnym pozwany ¿¹da³ oznaczenia sposobu wykonania zobowi¹zania umownego oraz zap³aty odszkodowania w wysokoœci 9.316.879,55 z³ w zwi¹zku z dokonan¹
przez powoda nierzeteln¹ wycen¹ prywatyzowanego przedsiêbiorstwa. Prawomocnym wyrokiem czêœciowym z dnia 21 lipca
2005 r. S¹d Okrêgowy w Gdañsku oddali³ powództwo wzajemne w zakresie ¿¹dania modyfikacji umowy z dnia 29 lutego 2000 r.
Kolejnym wyrokiem czêœciowym z dnia 20 grudnia 2007 r. S¹d
Okrêgowy rozstrzygn¹³ w czêœci o powództwie g³ównym w ten
sposób, ¿e nakaza³ pozwanemu, aby wyda³ powodowi grunt i znajduj¹ce siê na nim budynki, stanowi¹ce odrêbne nieruchomoœci
po³o¿one w G. przy ul. T., dla których S¹d Rejonowy Gdañsk
Pó³noc w Gdañsku prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr x.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e pozwany w³ada³ przedmiotowymi
nieruchomoœciami na podstawie umowy z dnia 29 lutego 2000 r.
Umowa ta zosta³a zawarta na czas oznaczony, od dnia 1 marca
2000 r. do dnia 28 lutego 2010 r. Zgodnie z zapisem § 17 ust. 3
pkt. a umowy powód mia³ prawo do rozwi¹zania umowy, bez
terminu wypowiedzenia, je¿eli pozwany, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu p³atnoœci, zalega z zap³at¹ dwóch
kolejnych rat kwartalnych. Pozwany uiœci³ jedynie pierwsz¹ ratê
kwartaln¹, kolejnych rat nie zap³aci³, mimo wezwañ do zap³aty
z dnia 28 czerwca 2001r., z 5 paŸdziernika 2001 r. i z 23 listopada 2001 r. W wezwaniu do zap³aty z dnia 28 czerwca 2001 r.
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powód wyznaczy³ pozwanemu dodatkowy termin do zap³aty,
z powo³aniem siê na treœæ § 17 ust. 3 pkt. a umowy, wskazuj¹cego na mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy. Brak zap³aty przez pozwanego nale¿noœci kwartalnych skutkowa³ w dniu 3 czerwca
2002 r. rozwi¹zaniem umowy przez powoda. Nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e powód jest w³aœcicielem nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa.
Uprawnienie powoda do domagania siê zwrotu nieruchomoœci wynika³o zarówno z art. 222 § 1 k.c., jak i z § 17 ust. 4 umowy stron. Pozwany bowiem, po rozwi¹zaniu umowy z dnia 29
lutego 2000 r. nie dysponuje skutecznym wzglêdem powoda
uprawnieniem do w³adania nieruchomoœciami, a ponadto w umowie zobowi¹za³ siê do zwrotu powodowi przedmiotu umowy
w przypadku jej wczeœniejszego rozwi¹zania. Nadto pozwany,
w ocenie S¹du Okrêgowego, nie móg³ skutecznie przeciwstawiæ
roszczeniu windykacyjnemu powoda prawa zatrzymania z art.
461 k.c. S¹d Okrêgowy nadto wskaza³, ¿e roszczenie windykacyjne jest podstawowym uprawnieniem w³aœciciela i nie mo¿e
byæ kwestionowane, jako niezgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, b¹dŸ spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Co do zasady oddalenie powództwa windykacyjnego na podstawie art. 5 k.c. mo¿liwe jest w sytuacjach wyj¹tkowych, które
z regu³y nie zachodz¹ w obrocie gospodarczym.
W ocenie S¹du I instancji w rozpoznawanej sprawie nie sposób twierdziæ o nadu¿ywaniu przez powoda prawa, skoro powód domaga siê zwrotu przez pozwanego rzeczy oddanej mu do
odp³atnego korzystania, a pozwany w sposób trwa³y nie spe³nia³
swojego obowi¹zku zap³aty. Nie mo¿e powo³ywaæ siê na zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego ten, kto sam je narusza.
W zwi¹zku z powy¿szym ¿¹danie zwrotu czêœci przedmiotu
umowy nale¿a³o uwzglêdniæ.
Rozstrzygniêcie wyrokiem czêœciowym o zwrocie nieruchomoœci by³o, wed³ug S¹du Okrêgowego, uzasadnione ¿¹daniem
powoda w tym zakresie, jak i faktem, ¿e sprawa w tej czêœci
zosta³a dostatecznie wyjaœniona.
W odniesieniu do ruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa trwa miêdzy stronami spór, gdy¿ pozwany zarzuca
powodowi, ¿e ten po dokonaniu naruszenia posiadania przej¹³
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znaczn¹ ich czêœæ i ¿e pozwany ich ju¿ nie posiada, a co za tym
idzie, nie jest legitymowany biernie w procesie o wydanie. Powód z kolei zarzuca³, ¿e pozwany sprzedaje bez jego zgody
ruchome sk³adniki przedsiêbiorstwa.
Nakazuj¹c pozwanemu wydanie nieruchomoœci, bez odraczania terminu wykonania tego obowi¹zku, S¹d I instancji nie
uwzglêdni³ wniosku pozwanego w powy¿szym zakresie, gdy¿
uzna³, ¿e czas procesu, liczony od odzyskania posiadania nieruchomoœci, czy nawet od uprawomocnienia siê wyroku oddalaj¹cego powództwo by³ wystarczaj¹co d³ugi dla poczynienia przez
pozwanego przygotowañ do zwrotu powodowi przedmiotu umowy.
Nie bez znaczenia przy tym te¿ by³o, ¿e pozwany zosta³ zobowi¹zany do niezw³ocznego wydania powodowi przedmiotowej nieruchomoœci na mocy prawomocnego orzeczenia w przedmiocie przywrócenia posiadania, wydanego na rzecz powoda,
któremu nadano ju¿ klauzulê wykonalnoœci.
Pozwany z³o¿y³ od powy¿szego wyroku apelacjê, w której
zarzuci³ naruszenie art. 224 k.p.c. przez przedwczesne zamkniêcie rozprawy w sytuacji, gdy sprawa nie by³a dostatecznie wyjaœniona; naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego; naruszenie
art. 317 k.p.c. przez b³êdne zastosowanie oraz naruszenie art.
222 § 1 k.c. przez pominiêcie, ¿e przedmiotem umowy prywatyzacyjnej by³y równie¿ ruchomoœci i rozpoznanie ¿¹dania pozwu
g³ównego powinno dotyczyæ jednoczeœnie ruchomoœci i nieruchomoœci.
(...)
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, gdy¿ zg³oszone
w niej zarzuty nie by³y trafne.
Generalnie stwierdziæ nale¿y, ¿e skar¿¹cy wskazuj¹c na naruszenie przepisów postêpowania, tj. art. 224 k.p.c., art. 233 § 1
k.p.c. i art. 317 k.p.c., a tak¿e art. 222 § 1 k.c., sformu³owa³
w istocie jeden zasadniczy zarzut, sprowadzaj¹cy siê do tezy, i¿
nie jest mo¿liwe wydanie wyroku czêœciowego w sprawie, której przedmiotem jest „wydanie przedsiêbiorstwa”.
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Przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., jest kompleksem
sk³adników materialnych i niematerialnych, jest mieniem a nie
rzecz¹, st¹d przepisy o ochronie w³asnoœci, zamieszczone w ksiêdze II kodeksu cywilnego nie mog¹ byæ do niego wprost stosowane.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r. III CKN
633/98 wskaza³, ¿e powód zmierzaj¹cy do ochrony swego prawa do przedsiêbiorstwa musi dokonaæ wyboru roszczeñ w³aœciwych ze wzglêdu na rodzaj sk³adników i stopieñ ich organizacji
pod k¹tem zdatnoœci przedsiêbiorstwa do dzia³ania.
Konieczne jest wskazanie przez powoda sk³adników przedsiêbiorstwa i sposobów ich ochrony; sk³adniki rzeczowe mog¹
byæ chronione roszczeniami windykacyjnymi, natomiast prawa –
roszczeniami o zakazy b¹dŸ o odszkodowanie.
S¹d Najwy¿szy podkreœli³, ¿e przedmiotem tych roszczeñ nie
jest przedsiêbiorstwo, lecz poszczególne jego sk³adniki, zaœ wybór roszczenia nale¿y do powoda i S¹d nie mo¿e poza wyj¹tkami orzekaæ o tym, co nie by³o przedmiotem ¿¹dania lub ponad
¿¹danie (art. 321 § 1 k.p.c.).
Zwrócono tak¿e uwagê, w powo³anym orzeczeniu, ¿e wyrok
nakazuj¹cy „wydanie przedsiêbiorstwa” bêdzie niewykonalny
w odniesieniu do pewnych sk³adników, w innych wypadkach
nie zapewni ochrony wierzycielowi ze wzglêdu na ogólnikowoœæ, a w jeszcze innych bêdzie zbêdny, gdy¿ uprawnionemu
wystarczy objêcie zarz¹du nad przedsiêbiorstwem. Innymi s³owy
¿¹danie „wydania przedsiêbiorstwa” jest zbyt ogólnikowe i wymaga doprecyzowania w zakresie roszczeñ odnosz¹cych siê do
poszczególnych sk³adników przedsiêbiorstwa, w zale¿noœci od
ich rodzaju.
Odnosz¹c rozwa¿ania S¹du Najwy¿szego do niniejszej sprawy
stwierdziæ nale¿y, ¿e okreœlone w pozwie ¿¹danie „wydania
przedsiêbiorstwa” nie mog³oby zostaæ uwzglêdnione, bez jego
modyfikacji przez powoda na póŸniejszym etapie postêpowania.
Przy tak ogólnym sformu³owaniu ¿¹dania nie by³oby równie¿
mo¿liwe wydanie wyroku czêœciowego na podstawie art. 317 §
1 k.p.c., odnosz¹cego siê do wydania nieruchomoœci, czy te¿
innych sk³adników materialnych, z uwagi na zakaz z art. 321 § 1
k.p.c.
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Skoro jednak powód na rozprawie w dniu 13 grudnia 2007 r.
za¿¹da³ wydania wyroku czêœciowego i wyraŸnie sformu³owa³
¿¹danie windykacyjne w stosunku do nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa, to ta modyfikacja ¿¹dania uprawnia³a S¹d Okrêgowy do wydania wyroku czêœciowego, odnosz¹cego siê do nieruchomoœci, co do których w³asnoœæ powoda nie
by³a przez pozwanego kwestionowana.
W kontekœcie treœci powo³anego orzeczenia S¹du Najwy¿szego wypada stwierdziæ, ¿e skoro w zakresie poszczególnych sk³adników przedsiêbiorstwa, w zale¿noœci od ich rodzaju, powód
winien okreœliæ wyraŸnie swoje ¿¹danie, to brak jest podstaw do
kwestionowania mo¿liwoœci wydania wyroku czêœciowego,
uwzglêdniaj¹cego jedno z tych ¿¹dañ, np. wydania nieruchomoœci, co do których wiadomo komu przys³uguje ich w³asnoœæ i póŸniejszego rozstrzygniêcia co do roszczeñ odnosz¹cych siê do innych sk³adników, w tym tak¿e ruchomoœci, zw³aszcza w sytuacji, gdy podmiot zobowi¹zany do wydania okreœlonych sk³adników maj¹tkowych pozostaje w stanie likwidacji, zaœ przedsiêbiorstwo w znaczeniu produkcyjnym nie funkcjonuje.
Nie zosta³y zatem naruszone w rozpoznawanej sprawie art.
317 § 1 k.p.c., art. 224 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c., jak równie¿ art.
222 § 1 k.c.
Obawy pozwanego o los ruchomoœci, znajduj¹cych siê na nieruchomoœci, której dotyczy zaskar¿ony wyrok, nie s¹ uzasadnione, zwa¿ywszy na mo¿liwoœæ dokonania ich inwentaryzacji i odpowiedniego zabezpieczenia, w momencie przekazywania nieruchomoœci powodowi.
Jak wynika z treœci uzasadnienia apelacji pozwany po odzyskaniu posiadania nieruchomoœci sporz¹dzi³ ju¿ inwentaryzacjê
ruchomoœci, zaœ ewentualne jego zarzuty, odnosz¹ce siê do ubytków w substancji ruchomego wyposa¿enia przedsiêbiorstwa
w okresie posiadania nieruchomoœci przez powoda, wyjaœnione
zostan¹ w dalszym toku postêpowania, z uwzglêdnieniem faktu,
i¿ toczy siê równie¿ postêpowanie karne, dotycz¹ce czêœci ruchomoœci.
Nie znajduj¹c uzasadnionych podstaw do uwzglêdnienia zarzutów i wniosków skar¿¹cego nale¿a³o apelacjê oddaliæ, w oparciu o art. 385 k.p.c. (...)
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4
WYROK
z dnia 27 maja 2008 r.
I ACa 386/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Teresa Sobolewska
SSA Maria Soko³owska
SSA Maryla Domel – Jasiñska (spr.)

Teza:
Umieszczenie znaku towarowego na towarze jest wy³¹cznym
uprawnieniem tego, na czyj¹ rzecz znak zosta³ zarejestrowany.
Uprawnienie to nie ulega wyczerpaniu, bez wzglêdu na iloœæ
operacji handlowych, dotycz¹cych towaru oznakowanego, po jego
wprowadzeniu do obrotu. St¹d nieuprawnione by³o zapatrywanie ograniczaj¹ce pojêcie „wprowadzenie do obrotu” wy³¹cznie
do momentu wydania towaru pierwszemu odbiorcy.

Z uzasadnienia
Wyrokiem zaocznym z dnia 12 lutego 2008 r. S¹d Okrêgowy
w T. oddali³ powództwo „G” SA w W. o nakazanie pozwanemu
Mariuszowi S. zaniechania naruszania rejestracji znaku towarowego powoda przez zakazanie wprowadzania do obrotu towaru
posiadaj¹cego znak towarowy zastrze¿ony prawem powodowej
spó³ki, usuniêcia wszelkich towarów posiadaj¹cych chroniony
znak towarowy powoda, znajduj¹cych siê w dystrybucji pozwanego, a tak¿e opublikowania na koszt pozwanego w dzienniku
„Rzeczpospolita” oœwiadczenia o szczegó³owo okreœlonej w pozwie treœci.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e powód prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ m.in. w zakresie sprzeda¿y paliw ciek³ych, gazowych oraz
produktów pochodnych. Gaz propan-butan powód sprzedaje
w butlach opatrzonych znakiem towarowym GASPOL, namalowanych farbami koloru niebieskiego, bia³ego i czerwonego, charakterystycznym znakiem firmy z Francji, u¿ywanym na podstawie umowy licencyjnej, a tak¿e znakiem butli koloru niebieskiego i czerwonego, wy¿³obionym na butli. Wszystkie wy¿ej okre27
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œlone znaki korzystaj¹ z ochrony wynikaj¹cej z rejestracji znaków towarowych Urzêdu Patentowego RP. Pozwany w ramach
dzia³alnoœci swojego przedsiêbiorstwa sprzedaje gaz propan-butan. Po uzyskaniu od klientów pustych butli, opatrzonych znakami towarowymi powoda, pozwany nape³nia te butle gazem
i umieszcza na króæcu i walcu butli taœmê termokurczliw¹, na
której widniej¹ oznaczenia jego firmy.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia faktyczne S¹d Okrêgowy oceni³ roszczenia powoda jako niezasadne, gdy¿ nie zosta³
naruszony przez pozwanego art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. z 2003r.,
nr 119, poz. 1117 ze zm.) ani te¿ art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). O ile wprowadzanie do
obrotu butli nape³nionych gazem i opatrzonych znakiem towarowym innego dystrybutora gazu mo¿e wywo³aæ niebezpieczeñstwo wprowadzenia w b³¹d przeciêtnego odbiorcy co do pochodzenia towaru, o tyle, wed³ug S¹du I instancji, w rozpoznawanej
sprawie sytuacja taka nie zachodzi³a. Nape³niane gazem butle
z oznaczeniami powoda pozwany opatruje bowiem swoimi oznaczeniami, znajduj¹cymi siê na taœmie termokurczliwej, któr¹ zostaj¹ opasane walce i zawory butli, co wyklucza naruszenie art.
296 ust. 2 ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej, jak i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wprowadzenie do obrotu butli z naniesionymi w wy¿ej okreœlony sposób oznaczeniami pozwanego, ró¿ni¹cymi siê w sposób wyraŸny od oznaczeñ u¿ywanych przez powoda, skutkuje tym, i¿ klient
nie ma wiêkszych trudnoœci z identyfikacj¹ dystrybutora gazu i pochodzenia gazu, jako towaru. Butla wydawana klientowi zawiera
oznaczenie pozwanego, jako dystrybutora gazu i nie zachodzi
wprowadzanie do obrotu towaru oznaczonego cudzym znakiem
towarowym, b¹dŸ znakiem towarowym podobnym, a co za tym
idzie, nie zachodzi te¿ ryzyko wprowadzenia w b³¹d odbiorców
co do pochodzenia towaru, jak i podmiotu odpowiedzialnego za
stan techniczny butli. Zachowanie pozwanego, wbrew twierdzeniom powoda, nie narusza³o praw powoda do wy³¹cznego u¿ywania znaku towarowego „GASPOL”. Wed³ug S¹du Okrêgowego
dla oceny, czy nastêpuje rozprowadzenie do obrotu towaru opatrzonego znakiem towarowym identycznym lub podobnym do
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znaku towarowego prawem chronionego, decyduje moment zakupu towaru i oznaczenie towaru w tym momencie. Nie ulega³o
w¹tpliwoœci, w ocenie S¹du I instancji, ¿e w momencie odbioru
butli nape³nionej gazem przez pozwanego klient ma mo¿liwoœæ
odró¿nienia sprzedawcy gazu, niezale¿nie od tego, ¿e oznaczenia pozwanego, naniesione na taœmie termokurczliwej, musz¹
byæ zerwane z zaworu butli przed dokonaniem z niej u¿ytku.
S¹d Okrêgowy zwróci³ nadto uwagê, ¿e taœma opasuj¹ca walec
butli nie ulega zdarciu przez klienta podczas montowania butli
i pozwala na póŸniejsze ustalenie to¿samoœci dystrybutora gazu.
Od przedstawionego wyroku powód wniós³ apelacjê, zarzucaj¹c b³êdn¹ wyk³adniê art. 296 ust. 2 ustawy Prawo w³asnoœci
przemys³owej i art. 10 ust. 1 i 2 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.(...)
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, gdy¿ zg³oszone w niej
zarzuty naruszenia prawa materialnego by³y uzasadnione.
Na wstêpie wypada zwróciæ uwagê, ¿e powo³ywane przez
pozwanego w odpowiedzi na apelacjê, jak i przez S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, postanowienie S¹du
Najwy¿szego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt III KKN 421/
100, odnosi³o siê do zgo³a innych zagadnieñ, ani¿eli okreœlone
w art. 296 ust. 2 Prawa w³asnoœci przemys³owej i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy¿ dotyczy³o ochrony karnej znaków towarowych, przewidzianej w art. 305
Prawa w³asnoœci przemys³owej w sytuacji wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym (sfa³szowanym) znakiem towarowym, w celu wywo³ania u nabywcy mylnego wyobra¿enia o pochodzeniu towaru.
Umknê³o jednak uwagi zarówno pozwanego, jak i S¹du I instancji, ¿e S¹d Najwy¿szy we wskazanym orzeczeniu wyraŸnie
okreœli³, i¿ znak towarowy „GASPOL” odnosiæ nale¿y do towaru,
jakim jest gaz propan-butan, b¹dŸ do us³ugi nape³nienia pustej
butli gazem, a nie do samej butli. Nie ulega³o bowiem w¹tpliwoœci, ¿e kupuj¹cy butle nape³nione gazem czyni¹ ten zakup dla
kupna gazu, a nie butli jako takiej.
Nie by³o w rozpoznawanej sprawie sporne, ¿e pozwany nie
dokona³ sfa³szowania (podrobienia lub przerobienia) znaku to29
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warowego powoda, a zatem rozwa¿ania prawne zawarte w powo³anym orzeczeniu S¹du Najwy¿szego, poza dotycz¹cymi odniesienia znaku towarowego do towaru w postaci gazu, nie mog³y mieæ zastosowania.
Poza sporem pozostawa³o równie¿, ¿e powód posiada prawo
do pos³ugiwania siê znakiem towarowym, wynikaj¹cym z rejestracji znaku towarowego graficznego, z pierwszeñstwem od dnia
8 grudnia 1994 r. Zgodnie z odpisem z rejestru znaków towarowych znak towarowy obejmuje napis „G.”, drukowany na butli
bia³ymi literami na niebieskim tle butli, a u do³u butli pod napisem, widnieje pas koloru czerwonego. Na podstawie umowy
licencyjnej, powód uprawniony jest tak¿e do u¿ywania znaku
towarowego firmy „P.”.
Zarejestrowanie znaku towarowego oznacza nabycie wy³¹cznego prawa do u¿ywania tego znaku w sposób zarobkowy b¹dŸ
zawodowy na ca³ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art.
153 ust. 1 i art. 154 ust. 1 i 2 Prawa w³asnoœci przemys³owej),
przy czym u¿ywanie znaku towarowego polega m.in. na opatrywaniu tym znakiem opakowañ towarów (art. 154 ust. 1 cyt. ustawy), w tym równie¿ butli.
Nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e powód nie udzieli³ pozwanemu
zgody na u¿ywanie jego znaku towarowego na butlach, które
pozwany nape³nia jako dystrybutor gazu propan-butan.
Podzieliæ nale¿y pogl¹d powoda, ¿e naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, stosownie do treœci art. 296 ust. 2 pkt.
1-3 ustawy prawo w³asnoœci przemys³owej, polegaj¹ce na bezprawnym u¿ywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego i w odniesieniu do
identycznego towaru, zachodzi tak¿e w sytuacji, gdy pozwany
zas³ania umieszczony przez powoda w sposób trwa³y znak towarowy, w³asnym znakiem naniesionym na opakowaniu w sposób nietrwa³y.
Taka praktyka pozwanego niew¹tpliwie mo¿e wprowadziæ
w b³¹d odbiorców co do pochodzenia towaru i stanowi przes³ankê uznania jej za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.
10 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W tym miejscu wypada powo³aæ orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 1936 r. IC 2657/35 (OSNC 1937/5/172),
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w którym S¹d ten uzna³, ¿e „sam fakt u¿ywania na butelkach
z wod¹ mineraln¹ etykiet w³asnych (…) nie mo¿e stanowiæ o braku naruszenia prawa do firmy cudzego przedsiêbiorstwa, je¿eli
etykiety te zaklejaj¹ tylko wyt³oczon¹ na butelkach cudz¹ firmê
i podlegaj¹c ³atwemu odklejaniu siê, niedostatecznie œwiadcz¹
o pochodzeniu towaru z danego przedsiêbiorstwa”.
Stosowana przez pozwanego, w celu zas³oniêcia znaku towarowego powoda, „koszula” z folii termokurczliwej, nie mo¿e uchodziæ za naniesienie w³asnego oznaczenia towaru w sposób trwa³y, skoro z powszechnie znanych zasad fizyki wynika, ¿e tego
typu folia w zale¿noœci od poru roku i warunków atmosferycznych bêdzie ulega³a kurczeniu siê lub rozci¹ganiu, jak równie¿
samoistnemu osuwaniu siê. Mo¿liwe s¹ równie¿ zadrapania folii,
mog¹ce prowadziæ do jej rozerwania, co potwierdza serwis fotograficzny, stanowi¹cy za³¹cznik do pozwu.
Pozwany nie zaprzeczy³, i¿ zerwanie i zniszczenie folii termokurczliwej jest mo¿liwe, twierdzi³ jednak, ¿e nie jest ono ³atwe.
Tego rodzaju twierdzenie jest pozbawione znaczenia dla oceny naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego, skoro folia,
jak trafnie zauwa¿y³ skar¿¹cy, mo¿e równie¿ ulec stopieniu w czasie po¿aru lub wybuchu gazu, ods³aniaj¹c trwale naniesiony znak
towarowy powoda, a co za tym idzie, mo¿e wywo³aæ b³êdne
wyobra¿enie nieoznaczonego krêgu osób o pochodzeniu towaru, a tak¿e naraziæ powoda na ró¿nego rodzaju odpowiedzialnoœæ prawn¹, w sytuacji stwierdzenia nienale¿ytego stanu technicznego butli.
Trafnie w kontekœcie mo¿liwoœci powstania po¿aru, b¹dŸ wybuchu, powód powo³a³ siê na zapis § 15 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 wrzeœnia 1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, nape³nianiu i rozprowadzaniu gazów p³ynnych, w brzmieniu nadanym rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28
lutego 2001 r. (Dz.U. nr 43, poz. 395), wed³ug którego butla
nape³niana gazem p³ynnym o pojemnoœci powy¿ej 5 kg powinna posiadaæ trwa³e oznakowanie, obejmuj¹ce ca³¹ powierzchniê
butli, wskazuj¹ce przedsiêbiorcê odpowiedzialnego za jej stan
techniczny. Pozwany ewidentnie narusza powo³any przepis, z tego
wzglêdu, ¿e opaski foliowe, które nak³ada walec butli, nie maj¹
charakteru trwa³ego i nie obejmuj¹ ca³oœci powierzchni butli. Nadto
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umknê³o uwagi zarówno pozwanego, jak i S¹du Okrêgowego,
¿e pozwany wprowadza do obrotu butle z wy¿³obionym, w górnej ich czêœci, znakiem GASPOL, podlegaj¹cym ochronie prawnej, co do którego pozwany w ogóle nie twierdzi³, ¿e znak ten
w jakikolwiek sposób zas³ania (...).
Umieszczenie znaku na towarze jest wy³¹cznym uprawnieniem tego na czyj¹ rzecz znak zosta³ zarejestrowany. Celem tego
uprawnienia jest stworzenie integralnoœci znaku z substratem,
który pokrywa.
Uprawnienie to nie ulega wyczerpaniu, bez wzglêdu na iloœæ
operacji handlowych, dotycz¹cych towaru oznakowanego po jego
wprowadzeniu do obrotu. St¹d nieuprawnione by³o zapatrywanie S¹du Okrêgowego, ograniczaj¹ce pojêcie wprowadzenia towaru do obrotu wy³¹cznie do momentu wydania towaru pierwszemu odbiorcy. Odebrane od pozwanego butle z gazem mog¹
byæ przekazane przez odbiorcê innym osobom, u których, po
usuniêciu nietrwa³ego oznakowania gazu, pochodz¹cego od pozwanego mog¹ wywo³aæ mylne wyobra¿enie o osobie dystrybutora gazu.
Aby zatem zapobiec w¹tpliwoœciom co do pochodzenia towaru i nie naraziæ siê na zarzuty naruszenia praw osób trzecich,
wynikaj¹cych z rejestracji znaków towarowych, butle przed nape³nieniem gazem winny byæ pozbawione wszelkich innych znaków, które mog³yby sugerowaæ pochodzenie gazu od innego ni¿
pozwany, dystrybutora gazu. (patrz: orzeczenie GKA z 19 wrzeœnia 1968 r. z aprobuj¹c¹ glos¹ M. Kêpiñskiego, OSPiKA 1969,
poz. 470).
Zg³oszone przez powoda ¿¹dania znajdowa³y podstawê prawn¹
w art. 296 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 2 Prawa o w³asnoœci przemys³owej w kumulacji z art. 10 w zw. z art. 3 i art. 18 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o na podstawie art. 386 § 1
k.p.c. zmieniæ zaskar¿ony wyrok i uwzglêdniæ roszczenia powoda, dotycz¹ce zakazania pozwanemu naruszania praw z rejestracji znaku towarowego, nakazania mu usuniêcia wszelkich towarów posiadaj¹cych chroniony prawem znak towarowy powoda,
znajduj¹cych siê w dystrybucji pozwanego oraz nakazania opu-
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blikowania w prasie stosownego przeproszenia, wed³ug treœci
okreœlonej w pozwie. (...)

5
WYROK
z dnia 18 czerwca 2008 r.
I ACa 499/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Bogus³awa Sieruga
SSA Maryla Domel – Jasiñska (spr.)
SSA Andrzej Lewandowski

Teza:
Wykonywania przez dan¹ osobê – twórcê wynalazku, wzoru
u¿ytkowego lub wzoru przemys³owego – obowi¹zków ze stosunku pracy, o którym stanowi art. 22 ustawy Prawo w³asnoœci
przemys³owej, nie mo¿na ujmowaæ w sposób zwê¿ony, tj. daj¹cy uprawnienie do ¿¹dania wynagrodzenia od przedsiêbiorcy
wy³¹cznie w sytuacjach, gdy opracowanie wynalazków i wzorów nale¿a³o do zakresu okreœlonych na piœmie obowi¹zków
pracownika. Uprawnienie do wynagrodzenia s³u¿y ka¿demu pracownikowi, który œwiadcz¹c pracê opracowa³ wynalazek lub wzór
prawem chroniony, wykorzystywany przez jego pracodawcê.

Z uzasadnienia
Wyrokiem z dnia 19 lutego 2008 r. S¹d Okrêgowy w B. oddali³ powództwo Waldemara B. w sprawie skierowanej przeciwko „P” SA w B. o zap³atê kwoty 34.495,89 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 9 grudnia 2006 r. z tytu³u wynagrodzenia za
opracowanie w 2000 r. dwóch wzorów u¿ytkowych, które zosta³y zg³oszone w Urzêdzie Patentowym i na które pozwana uzyska³a prawa ochronne. Nadto S¹d Okrêgowy orzek³ o kosztach
procesu.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e powód w okresie od 6 listopada
1997 r. do wrzeœnia 2001 r. pe³ni³ funkcjê prezesa zarz¹du pozwanej, a jego obowi¹zki wynika³y z regulaminu organizacyjnego spó³ki. Wed³ug regulaminu sprawy zwi¹zane z nowymi roz33
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wi¹zaniami technicznymi nie wchodzi³y w zakres obowi¹zków
prezesa zarz¹du, lecz dyrektora do spraw marketingu. Od 1999 r.
pozwana rozpoczê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania nowej
technologii produkcji p³yt stropowych i w tym celu wyst¹pi³a do
Instytutu Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej o opracowanie
projektu technicznego produktu, niezbêdnego dla uzyskania aprobaty technicznej produktu. Po uzyskaniu tego projektu pozwana
zakupi³a od PCE w F. maszynê produkuj¹c¹ dr¹¿one p³yty stropowe. Maszyna ta by³a wyposa¿ona w dwa modu³y, produkuj¹ce kszta³ty opisane w zg³oszeniach do Urzêdu Patentowego, których dotyczy spór. Aby zabezpieczyæ siê przed konkurencj¹ na
terenie Polski pozwana wyst¹pi³a do Urzêdu Patentowego ze
zg³oszeniami dwóch wzorów u¿ytkowych, dotycz¹cych produkowanych p³yt stropowych. Wzory te odpowiada³y modu³om do
produkcji p³yt, w które fabrycznie zosta³a wyposa¿ona zakupiona maszyna. Dokumentacjê zg³oszeniow¹ opracowa³ powód osobiœcie. Po zakupie pakietu wiêkszoœciowego akcji przez Dariusza K. powód dopisa³ nazwisko w dokumentacji, jako wspó³twórcy zg³oszonych wzorów. Na skutek dokonanych zg³oszeñ
Urz¹d Patentowy wyda³ na rzecz pozwanej œwiadectwa ochronne nr 61168 i nr 61167.
W ocenie S¹du Okrêgowego zg³oszone przez powoda ¿¹danie wyp³aty wynagrodzenia nale¿nego wspó³twórcy wzoru u¿ytkowego, nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie. S¹d ten co prawda
ustali³, na podstawie treœci wskazanych wy¿ej œwiadectw ochronnych, ¿e powód wystêpuje w nich jako wspó³twórca wzorów,
jednak nie dopatrzy³ siê podstaw do uznania zasadnoœci roszczenia, z uwagi na treœæ art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz.U. 2003 r. Nr 119,
poz. 1117). Wed³ug S¹du I instancji wskazany przepis przyznaje
prawo do wynagrodzenia twórcy wzoru u¿ytkowego, gdy prawo
ochronne na ten wzór przys³uguje przedsiêbiorcy na podstawie
art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21 cyt. ustawy, tj. w razie opracowania
wzoru u¿ytkowego w wyniku wykonywania przez twórcê obowi¹zków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy, w razie
opracowania wzoru przez twórcê przy pomocy przedsiêbiorcy
i w przypadku przekazania przez twórcê opracowanego wzoru
u¿ytkowego do korzystania przez przedsiêbiorcê, zgodnie z art.
20 ustawy. Do obowi¹zków pracowniczych powoda nie nale¿a34

w sprawach cywilnych
³o opracowywanie wzorów u¿ytkowych, a zatem wynagrodzenie na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy
powodowi nie przys³uguje. Nadto S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e skoro
pozwana spó³ka zakupi³a urz¹dzenie do produkcji p³yt stropowych, a technologia produkcji tych p³yt, których dotycz¹ wzory
u¿ytkowe, by³a znana wczeœniej na œwiecie, jak równie¿ z uwagi
na fakt, i¿ zg³oszenie wzorów do Urzêdu Patentowego spowodowane by³o chêci¹ zabezpieczenia siê przed konkurencyjnymi
dzia³aniami innych przedsiêbiorstw, to opracowanie wzorów u¿ytkowych i zarejestrowanie ich w Urzêdzie Patentowym by³o zabiegiem wy³¹cznie formalnym. W zwi¹zku z powy¿szym S¹d I instancji powództwo oddali³ i rozstrzygn¹³ o kosztach procesu
w oparciu o art. 98 i nast. k.p.c.
Powód z³o¿y³ apelacjê od powy¿szego wyroku, w której zarzuci³ ra¿¹ce naruszenie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej przez niew³aœciw¹ ich interpretacjê, polegaj¹c¹ na uznaniu,
¿e powodowi nie przys³uguje wynagrodzenie za autorstwo wzorów przemys³owych, skoro tworzenie takich wzorów nie nale¿a³o do jego obowi¹zków pracowniczych; naruszenie art. 100 w zw.
z art. 89 cyt. ustawy przez pozbawienie powoda praw twórcy
spornych wzorów u¿ytkowych, mimo braku jurysdykcji s¹du do
orzekania w tym przedmiocie; sprzecznoœæ ustaleñ z zebranym
materia³em dowodowym przez ustalenie, ¿e powód by³ twórc¹
spornych wzorów u¿ytkowych, gdy¿ kszta³t p³yt stropowych,
objêtych prawami ochronnymi, wymuszony zosta³ przez producenta zakupionej przez pozwan¹ maszyny do formowania p³yt,
a w konsekwencji powód zosta³ wpisany do dokumentacji zg³oszeniowej jako autor wzorów u¿ytkowych tylko dlatego, ¿e wymagaj¹ tego stosowne przepisy.
(...)
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, gdy¿ zg³oszone w niej
zarzuty okaza³y siê zasadne.
Na wstêpie wypada podkreœliæ, i¿ dopóki istnieje wa¿ne œwiadectwo ochronne, udzielone przez Urz¹d Patentowy na okreœlony wzór u¿ytkowy lub przemys³owy, w którego treœci okreœlona
osoba zosta³a ujawniona jako twórca wzoru, dopóty brak jest
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jakichkolwiek podstaw do kwestionowania zarówno samego autorstwa wzoru, a tak¿e takich cech wzoru jak nowoœæ i oryginalnoœæ, które Urz¹d Patentowy oceni³ i uzna³ za zas³uguj¹ce na
ochronê.
Odnosz¹c powy¿sz¹ uwagê ogóln¹ do rozpoznawanej sprawy stwierdziæ wypada, ¿e nie by³o uzasadnione zakwestionowanie przez S¹d Okrêgowy nowoœci i oryginalnoœci wzorów przemys³owych, na które pozwana uzyska³a stosowne œwiadectwa
ochronne, skoro œwiadectwa te funkcjonuj¹ w obrocie prawnym
i nie zosta³y dotychczas uniewa¿nione.
Co wiêcej, w powy¿szym aspekcie S¹d Okrêgowy ca³kowicie pomin¹³ treœæ zeznania œwiadka Bogdana J. – rzecznika patentowego, który w imieniu pozwanej spó³ki zg³oszenia wzorów
z³o¿y³ do Urzêdu Patentowego. Œwiadek ten wskaza³ bowiem, i¿
w jego ocenie, przedstawione wzory wykazywa³y cechy nowoœci, co ostatecznie zosta³o potwierdzone wydanymi przez Urz¹d
Patentowy œwiadectwami ochronnymi na te wzory.
Zwróciæ w tym miejscu wypada uwagê na to, i¿ œwiadectwa
ochronne nie zosta³y wydane w celu ochrony technologii produkcji p³yt stropowych, która jest znana i stosowana z powodzeniem przez producentów tego typu p³yt na ca³ym œwiecie, lecz
na przedstawione konkretne wzory p³yt.
W zwi¹zku z powy¿szym zasadnie zarzuci³ powód w apelacji, ¿e nie by³o uprawnione w niniejszej sprawie zarówno przez
stronê pozwan¹ jak i S¹d I instancji kwestionowanie rangi œwiadectw ochronnych i sprowadzanie ich do dokumentów uzyskanych na wzory w istocie nie zas³uguj¹ce na ochronê.
Podzieliæ nale¿y pogl¹d skar¿¹cego, ¿e skoro nie zosta³o wdro¿one i zakoñczone przewidziane w art. 89 w zw. z art. 100 ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej postêpowanie o uniewa¿nienie prawa ochronnego, to nie mo¿na kwestionowaæ tego prawa.
Wspó³autorstwo wzorów u¿ytkowych, których dotyczy³ spór,
nie by³o kwestionowane, jednak S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ wynagrodzenie powodowi jako wspó³twórcy, nie przys³uguje, gdy¿
do zakresu jego obowi¹zków pracowniczych nie nale¿a³o opracowywanie nowych wzorów u¿ytkowych i przemys³owych. Powy¿szy pogl¹d nale¿y uznaæ za b³êdny w œwietle treœci art. 22
ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej.
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Wynagrodzenie przys³uguje twórcy, tj. osobie fizycznej, która
opracowa³a okreœlony wynalazek b¹dŸ wzór, od przedsiêbiorcy,
na rzecz którego zosta³o udzielone prawo do patentu lub prawo
ochronne, gdy opracowanie wynalazku lub wzoru nast¹pi³o
w wyniku wykonywania przez twórcê obowi¹zków ze stosunku
pracy albo w wyniku realizacji innej umowy ani¿eli umowa o pracê.
Opracowania przez dan¹ osobê wynalazku lub wzoru u¿ytkowego w ramach wykonywania obowi¹zków ze stosunku pracy
nie mo¿na ujmowaæ w sposób zawê¿ony, tj. daj¹cy uprawnienie
do wynagrodzenia wy³¹cznie w sytuacjach, gdy opracowanie
wynalazków i wzorów nale¿a³o do zakresu okreœlonych na piœmie obowi¹zków pracownika, wynikaj¹cych z umowy o pracê
lub z innych dokumentów przedsiêbiorcy.
Takie ujêcie pozwala³oby bowiem na uzyskanie wynagrodzenia od przedsiêbiorcy jedynie przez twórców zatrudnionych na
stanowisku wynalazcy-racjonalizatora, zaœ pozbawia³oby tego
uprawnienia pozosta³ych pracowników, niew¹tpliwych twórców
zarejestrowanych rozwi¹zañ.
Nie ulega³o w¹tpliwoœci, ¿e strony w rozpoznawanej sprawie, w czasie kiedy nast¹pi³o opracowanie przez powoda wzorów u¿ytkowych, ich zg³oszenie w Urzêdzie Patentowym i wydanie œwiadectw ochronnych, pozostawa³y w stosunku pracy, zaœ
powód pe³ni³ w ramach tego stosunku funkcjê prezesa zarz¹du
pozwanej spó³ki.
Niezale¿nie zatem od faktu, ¿e w regulaminie organizacyjnym spó³ki sprawy zwi¹zane z wdra¿aniem nowych technologii
nale¿a³y do obowi¹zków dyrektora do spraw marketingu, powód naby³ uprawnienie do ¿¹dania od pozwanej zap³aty wynagrodzenia za korzystanie ze wzorów, których jest wspó³autorem,
skoro dokona³ opracowania tych wzorów wykonuj¹c swoje obowi¹zki pracownicze i w œcis³ym z nimi zwi¹zku, a nie zupe³nie
niezale¿ne i w oderwaniu od nich.
Jak wynika z ustaleñ S¹du I instancji powód, jako prezes zarz¹du spó³ki, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia produkcji p³yt stropowych przy pomocy maszyny zakupionej w Finlandii i na podstawie technologii opracowanej przez pracowników
naukowych z Politechniki Wroc³awskiej, zaœ opracowane przez
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niego wzory p³yt mia³y byæ wykorzystane w dzia³alnoœci gospodarczej spó³ki, co zosta³o póŸniej urzeczywistnione.
Powód w zwi¹zku z powy¿szym mia³ prawo domagaæ siê, na
podstawie art. 22 cyt. ustawy, wynagrodzenia od pozwanej za
korzystanie z opracowanych przez niego wzorów u¿ytkowych.
Oddalenie przez S¹d I instancji powództwa, wobec uznania,
¿e nie zosta³y spe³nione przes³anki z art. 22 ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej, stanowi³o nierozpoznanie istoty sprawy,
uzasadniaj¹ce uchylenie zaskar¿onego wyroku na podstawie art.
386 § 4 k.p.c.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Okrêgowy uwzglêdni zapis art. 22 ust. 2 cyt. ustawy, w którym stwierdza siê, ¿e
je¿eli strony nie uzgodni³y wysokoœci wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala siê w s³usznej proporcji do korzyœci przedsiêbiorcy, uzyskanej z wynalazku, wzoru u¿ytkowego albo wzoru
przemys³owego, z uwzglêdnieniem okolicznoœci, w jakich wynalazek, wzór u¿ytkowy albo wzór przemys³owy zosta³ dokonany, a w szczególnoœci zakresu udzielonej twórcy pomocy oraz
zakresu obowi¹zków pracowniczych twórcy w zwi¹zku z tym
dokonaniem (...).

6
WYROK
z dnia 24 czerwca 2008 r.
I ACa 1190/07
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Marek Machnij
SSA W³odzimierz Gawrylczyk (spr.)
SSA Irma Kul

Teza:
Uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej zobowi¹zuj¹ca cz³onków
wspólnoty do wp³acenia zaliczek na koszty remontu balkonów,
do których wejœcie prowadzi z poszczególnych lokali, powinna
uwzglêdniaæ w zakresie kalkulacji kosztów, i¿ balkony takie s¹
nie tylko elementem konstrukcyjnym budynku, ale s¹ tak¿e po38
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mieszczeniami przynale¿nymi do danego lokalu, których koszt
remontu powinien obci¹¿aæ poszczególnych w³aœcicieli lokali.

Z uzasadnienia:
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z 20 sierpnia 2007 r. uchyli³
uchwa³ê nr 1/2007 podjêt¹ przez pozwan¹ Wspólnotê Mieszkaniow¹ przy ul. G. w G. w dniu 15 marca 2007 r. (…).
W motywach wyroku S¹d poda³, ¿e powódka domaga³a siê
uchylenia tej uchwa³y w sprawie kosztów finansowania remontów balkonów, gdy¿ balkony nie stanowi¹ czêœci wspólnych budynków, tylko s¹ przynale¿ne do poszczególnych lokali i koszty
ich remontów obci¹¿aj¹ ich w³aœcicieli. Pozwana wnosi³a o oddalenie powództwa, twierdz¹c ¿e balkony s¹ elementem konstrukcyjnym wp³ywaj¹cym na wygl¹d elewacji budynku, dlatego obowi¹zek ich remontu spoczywa na Wspólnocie, a ponadto z umów
o wyodrêbnienie i sprzeda¿ lokali nie wynika, aby balkony stanowi³y czêœæ sk³adow¹ lokali.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e w dniu 15 marca 2007 r. pozwana
Wspólnota podjê³a zaskar¿on¹ uchwa³ê w sprawie finansowania
prac remontowych balkonów. Przeciwko uchwale g³osowa³o
dwóch cz³onków, w tym powódka. Niesporne jest, ¿e z poszczególnych balkonów korzystaj¹ w³aœciciele lub najemcy lokali.
W ocenie S¹du Okrêgowego zaskar¿ona uchwa³a jest sprzeczna
z art. 3 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali. Art. 3 ust. 2 zalicza do nieruchomoœci wspólnej
grunt oraz czêœci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali. Z tego przepisu wynika a contrario, ¿e skoro balkony s³u¿¹ do wy³¹cznego u¿ytku poszczególnych w³aœcicieli lokali, to nie s¹ czêœciami wspólnymi budynku. S¹ one czêœciami sk³adowymi lokali, gdy¿ nie mog¹ byæ
od³¹czone od nich bez ich uszkodzenia lub bez istotnej zmiany
lokalu (art. 47 § 2 k.c.). W myœl art. 13 ustawy koszty zwi¹zane
z utrzymaniem lokalu ponosi jego w³aœciciel, zaœ w myœl art. 14
na wspólnocie spoczywa jedynie obowi¹zek ponoszenia kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹. S¹d powo³a³ siê na wyrok
S¹du Najwy¿szego z 3 paŸdziernika 2002 r. w sprawie III RN
153/01 (OSNP 2003/18/423), w którym S¹d ten zaliczy³ balkon
do czêœci sk³adowych lokalu. Stwierdzi³, ¿e bez znaczenia jest
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kwestia nie ujêcia balkonów w umowach o wyodrêbnienie lokali i ich sprzeda¿, bo zakres obowi¹zków w³aœcicieli lokali i zakres obowi¹zków wspólnoty mieszkaniowej reguluj¹ przytoczone przepisy ustawy o w³asnoœci lokali, które obowi¹zkiem utrzymania lokali w nale¿ytym stanie obci¹¿aj¹ w³aœcicieli poszczególnych lokali. Bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e w sprawie finansowania remontu balkonów w innym budynku powódka g³osowa³a za tak¹ sam¹ uchwa³¹. Dlatego S¹d Okrêgowy uwzglêdni³
powództwo na podstawie art. 25 ust. l ustawy o w³asnoœci lokali.
(…)
Pozwana z³o¿y³a apelacjê. Wnios³a o zmianê wyroku i oddalenie powództwa oraz o zas¹dzenie kosztów procesu za obie
instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zarzuci³a:
l) naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoœci lokali i art. 47 § 2
k.c. przez b³êdn¹ wyk³adniê wskutek uznania, ¿e balkon jest
czêœci¹ sk³adow¹ lokalu,
2) sprzecznoœæ istotnych ustaleñ S¹du z treœci¹ zebranego materia³u dowodowego poprzez uznanie, ¿e mimo treœci umów
o wyodrêbnienie i sprzeda¿ lokali, nabywcy lokali nabyli je
wraz z balkonami,
3) niewyjaœnienie wszystkich okolicznoœci faktycznych istotnych
dla rozstrzygniêcia sprawy, tj. niewyjaœnienie czy przy ustalaniu wartoœci udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej brano pod
uwagê powierzchniê balkonów, jako czêœci sk³adowych budynków (…).
Powódka z³o¿y³a odpowiedŸ na apelacjê. Domaga³a siê jej
oddalenia i zas¹dzenia kosztów procesu wed³ug norm przepisanych. (…)
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Maj¹c w¹tpliwoœci co do poprawnoœci zaliczenia przez S¹d
Okrêgowy balkonów wy³¹cznie do kategorii pomieszczeñ pomocniczych przynale¿nych do poszczególnych lokali, S¹d Apelacyjny przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu pytanie prawne i uzyska³ odpowiedŸ, i¿ w³aœciciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki zwi¹zane z utrzymaniem w nale¿ytym stanie balkonu stanowi¹cego pomieszczenie pomocnicze s³u¿¹ce wy³¹cznie zaspo40
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kojeniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszka³ych w tym lokalu, zaœ wydatki na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê czêœci budynku, które s¹ elementem konstrukcji balkonu trwale po³¹czonym z budynkiem obci¹¿aj¹ wspólnotê mieszkaniow¹. Z tej
uchwa³y S¹du Najwy¿szego wynika, ¿e balkon tego rodzaju ma
dwojaki charakter, jest bowiem pomieszczeniem pomocniczym
przynale¿nym do danego lokalu i jest jednoczeœnie elementem
konstrukcyjnym budynku, zaliczanym w pewnych granicach do
czêœci wspólnych budynku.
Zaskar¿ona uchwa³a co do zasady jest niewadliwa. Skoro niektóre zakresy remontu balkonów obci¹¿aj¹ wspólnotê mieszkaniow¹, to wspólnota jest w³adna podejmowaæ uchwa³y o przeprowadzeniu remontu i obci¹¿eniu jego kosztem poszczególnych
jej cz³onków. Istnieje jednak problem precyzyjnoœci tego rodzaju
uchwa³. Przepisy ustawy o w³asnoœci lokali nie zawieraj¹ szczegó³owych wskazañ, jak precyzyjnie uchwa³a ma okreœlaæ zakres
rzeczowy i finansowy remontu finansowanego ze wspólnego
funduszu remontowego, jednak skoro koszty remontu balkonów
maj¹ ponosiæ – w zale¿noœci od okolicznoœci – albo w³aœciciele
poszczególnych lokali, do których przynale¿¹ balkony, albo wszyscy cz³onkowie wspólnoty, albo te¿ jedni i drudzy, to uchwa³a
musi okreœlaæ w miarê precyzyjnie zakres rzeczowy i finansowy
remontu obci¹¿aj¹cego wspólnotê.
Skoro zaskar¿ona uchwa³a nie wskazuje zakresu rzeczowego
robót, mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy w kosztach maj¹cych obci¹¿aæ wszystkich cz³onków wspólnoty nie mieszcz¹ siê koszty
mog¹ce obci¹¿aæ tylko w³aœcicieli poszczególnych lokali, do których przynale¿¹ balkony. W¹tpliwoœci tych nie mo¿na by³o usun¹æ na podstawie zebranych dowodów, dlatego S¹d Apelacyjny
uzna³, ¿e zachodzi³a podstawa do uchylenia przez S¹d Okrêgowy zaskar¿onej uchwa³y, tyle tylko, ¿e z inn¹ argumentacj¹ tego
rozstrzygniêcia. Nie by³o podstaw do uwzglêdnienia apelacji
w czêœci rozstrzygaj¹cej co do istoty sprawy, dlatego S¹d Apelacyjny oddali³ j¹ na podstawie art. 385 k.p.c. (…)
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7
WYROK
z dnia 10 wrzeœnia 2008 r.
I ACa 743/07
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ewa Giezek
SSA Maryla Domel – Jasiñska (spr.)
SSA Katarzyna Przybylska

Teza:
W powództwie przeciwegzekucyjnym ma³¿onek d³u¿nika
mo¿e podnosiæ zarzuty, ¿e wierzytelnoœæ nie mo¿e byæ dochodzona z maj¹tku wspólnego, gdy¿ nale¿y do kategorii wierzytelnoœci wymienionych w art. 41 § 2 i § 3 k.r.o.

Z uzasadnienia
Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2006 r. S¹d Okrêgowy w B. oddali³ powództwo Gra¿yny S. w sprawie skierowanej przeciwko
„N” sp. z o.o. w K. o pozbawienie w stosunku do powódki wykonalnoœci tytu³u wykonawczego wyroku zaocznego S¹du Okrêgowego w K. z dnia 9 stycznia 2001 r., zas¹dzaj¹cego od mê¿a
powódki – Stanis³awa S. na rzecz pozwanej kwotê 119.954,05 z³
z ustawowymi odsetkami od dnia 19 listopada 1997 r. do dnia
zap³aty oraz kwotê 7.597,70 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu
i zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoœci tak¿e przeciwko powódce. Nadto S¹d Okrêgowy orzek³ o kosztach procesu.
Swoje rozstrzygniêcie S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych
ustaleniach faktycznych i wnioskach.
W dniu 9 stycznia 2001 r. S¹d Okrêgowy w K. wyda³ wyrok
zaoczny zas¹dzaj¹cy od mê¿a powódki – Stanis³awa S. na rzecz
„N” sp. z o.o. w K. kwotê 119.954,05 z³ z odsetkami od dnia 19
listopada 1997 r. i kosztami procesu w kwocie 7.597,70 z³. Na
skutek wniosku wierzycielki S¹d Okrêgowy w K. postanowieniem z dnia 19 lutego 2002 r. nada³ wy¿ej wskazanemu tytu³owi
klauzulê wykonalnoœci tak¿e przeciwko powódce, z ograniczeniem jej odpowiedzialnoœci do maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ ustawow¹. Postanowienia tego powódka nie zaskar¿y³a.
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Wyrokiem z dnia 31 marca 2005 r. S¹d Rejonowy w B. uwzglêdni³ wniesion¹ przez Stanis³awa S. skargê o wznowienie postêpowania zakoñczonego prawomocnym wyrokiem tego S¹du z dnia
28 maja 2003 r. przez zmianê tego wyroku i oddalenie powództwa o zniesienie ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej pomiêdzy
ma³¿onkami Gra¿yn¹ i Stanis³awem S., z dat¹ wsteczn¹, tj. od 1
stycznia 1997 r. Ma³¿onkowie S. wy³¹czyli obowi¹zuj¹c¹ ich wspólnoœæ maj¹tkow¹ moc¹ umowy notarialnej z dnia 14 maja 1997r.
W ocenie S¹du I instancji wniesione powództwo nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie. Zarzuty podniesione przez powódkê co
do nieistnienia pomiêdzy ma³¿onkami ma³¿eñskiej wspólnoœci
maj¹tkowej w dacie powstania wierzytelnoœci pozwanej i w dacie orzekania o klauzuli wykonalnoœci oraz zarzuty co do braku
wiedzy powódki o zobowi¹zaniach jej mê¿a wobec pozwanej
spó³ki mog³y byæ podnoszone w postêpowaniu o nadanie klauzuli wykonalnoœci przeciwko powódce. S¹d Okrêgowy wskaza³,
i¿ z zebranego materia³u dowodowego wynika³o, ¿e powódka
w postêpowaniu klauzulowym nie zg³osi³a zarzutu, ¿e podejmowane przez mê¿a czynnoœci prawne, w okresie kiedy pe³ni³ on
funkcjê prezesa zarz¹du pozwanej spó³ki, dokonywane by³y bez
jej wiedzy i zgody, a ponadto, ¿e w owym czasie obowi¹zywa³
miêdzy ma³¿onkami ustrój rozdzielnoœci maj¹tkowej.
Celem postêpowania wywo³anego powództwem opozycyjnym jest, wed³ug S¹du I instancji, nie tyle wykazanie przez ma³¿onka d³u¿nika, ¿e zobowi¹zanie powsta³o w okresie, kiedy pomiêdzy ma³¿onkami nie obowi¹zywa³ ustrój wspólnoœci maj¹tkowej ma³¿eñskiej lecz raczej kwestionowanie, ¿e roszczenie istnieje. Stosownie bowiem do treœci art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. ma³¿onek d³u¿nika mo¿e broniæ siê przed egzekucj¹ przez wykazanie,
¿e egzekwowane œwiadczenie wierzycielowi siê nie nale¿y, gdy¿
np. zosta³o w ca³oœci uregulowane przed wszczêciem egzekucji.
Przes³anek z art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. powódka nie wykaza³a.
Wierzytelnoœæ pozwanej w stosunku do d³u¿nika Stanis³awa S.
powsta³a w okresie, gdy pe³ni³ on funkcjê prezesa zarz¹du pozwanej, co zosta³o ustalone w prowadzonym przeciwko d³u¿nikowi postêpowaniu karnym. W owym czasie, co prawda miêdzy
ma³¿onkami obowi¹zywa³a rozdzielnoœæ maj¹tkowa, jednak stosownie do obowi¹zuj¹cego wówczas art. 47 § 2 k.r.o. warunkiem
powo³ywania siê wzglêdem osób trzecich na rozszerzenie, ogra43
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niczenie lub wy³¹czenie wspólnoœci maj¹tkowej by³o udowodnienie, ¿e zawarcie przez ma³¿onków umowy maj¹tkowej by³o
dla tych osób okolicznoœci¹ znan¹. Powódka nie udowodni³a, ¿e
pozwana spó³ka dysponowa³a wiedz¹ na temat istniej¹cego miêdzy ma³¿onkami S. ustroju maj¹tkowego.
Nadto z treœci odpowiedzi na pozew oraz zeznañ cz³onka zarz¹du pozwanej spó³ki – Kazimierza C. wynika³o, ¿e powódka
nie tylko wiedzia³a o czynnoœciach mê¿a, ale tak¿e godzi³a siê
na nie i czerpa³a z nich realne korzyœci oraz uczestniczy³a w spotkaniach, na których omawiano sposób naprawienia przez jej
mê¿a szkody wyrz¹dzonej pozwanej spó³ce.
W zwi¹zku z powy¿szym S¹d Okrêgowy powództwo oddali³.
Od powy¿szego wyroku zosta³y z³o¿one dwie apelacje; powódki i interwenienta ubocznego.
Powódka w swojej apelacji zarzuci³a ra¿¹c¹ sprzecznoœæ ustaleñ S¹du ze zgromadzonym materia³em dowodowym polegaj¹c¹
na bezzasadnym przyjêciu, ¿e powódka na etapie postêpowania
o nadanie klauzuli wykonalnoœci nie podnosi³a zarzutów co do
obowi¹zywania miêdzy ma³¿onkami rozdzielnoœci maj¹tkowej
i braku utrzymywania przez ni¹ wiêzi gospodarczych ze Stanis³awem S., co odzwierciedlaj¹ akta sprawy o sygn. akt IX GCo
238/02 S¹du Okrêgowego w K. Wskaza³a tak¿e, na naruszenie
art. 840 k.p.c. przez ca³kowite pominiêcie jednej z istotnych przes³anek zasadnoœci powództwa, tj. uznania d³u¿nika Stanis³awa S.
za winnego przyw³aszczenia pieniêdzy na szkodê pozwanej spó³ki
w postêpowaniu karnym i prawomocnego skazania go za przestêpstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k. oraz orzeczenia obowi¹zku naprawienia przez niego
szkody w kwocie 119.954,05 z³. Nadto apeluj¹ca podnios³a bezpodstawne przydanie waloru wiarygodnoœci zeznaniom Kazimierza
S., który jako cz³onek zarz¹du by³ zainteresowany korzystnym
dla pozwanej rozstrzygniêciem procesu, a tak¿e brak wszechstronnego rozwa¿enia zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego, a w szczególnoœci nie zapoznanie siê z aktami sprawy karnej, prowadzonej przez S¹d Rejonowy w B. przeciwko
oskar¿onemu Stanis³awowi S., sygn. akt III K 1198/00 i spraw
o sygn. IX GC 238/02 i IX GCo 1616/03 S¹du Okrêgowego w K.
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Interwenient uboczny w swojej apelacji domaga³ siê uchylenia zaskar¿onego wyroku podkreœlaj¹c, i¿ powódka s³usznie domaga siê „uchylenia skierowanego przeciwko niej tytu³u wykonawczego”.(...)
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Z³o¿one apelacje podlega³y uwzglêdnieniu.
Na wstêpie wypada zauwa¿yæ, i¿ trafnie wskaza³ S¹d I instancji, ¿e powództwa z art. 840 k.p.c. ma³¿onek d³u¿nika nie mo¿e
opieraæ na prawie procesowym, mog¹cym stanowiæ podstawê
za¿alenia przeciwko postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalnoœci. W szczególnoœci nie mo¿e on opieraæ powództwa przeciwegzekucyjnego na tym, ¿e wspólnoœæ maj¹tkowa zosta³a zniesiona. Zasadnie zatem przyj¹³ S¹d Okrêgowy, ¿e zarzut nieobowi¹zywania miêdzy ma³¿onkami ustroju wspólnoœci maj¹tkowej
móg³ zostaæ zg³oszony w postêpowaniu o nadanie klauzuli wykonalnoœci, opartym na art. 787 k.p.c.
Zgodziæ siê nale¿y ze stanowiskiem apeluj¹cej powódki, ¿e
w postêpowaniu o nadanie przeciwko niej klauzuli wykonalnoœci podnios³a ona zarzut nieistnienia miêdzy ma³¿onkami ustroju
wspólnoœci maj¹tkowej od dnia 14 maja 1997r., jak równie¿ zarzut braku wiêzi gospodarczej z mê¿em Stanis³awem S.
Ustalenia S¹du Okrêgowego, wskazuj¹ce na nie zg³oszenie
przez powódkê powy¿szych zarzutów nie znajdowa³y potwierdzenia w materiale dowodowym, a zw³aszcza w aktach sprawy
o sygn. akt IX GCo 238/02 S¹du Okrêgowego w K.
Dla oceny zasadnoœci powództwa przeciwegzekucyjnego powy¿sze zarzuty nie mia³y jednak znaczenia, skoro powódka mog³a je powtórzyæ w za¿aleniu na postanowienie o nadaniu przeciwko niej klauzuli wykonalnoœci, którego to za¿alenia jednak
nie z³o¿y³a. Powództwo przeciwegzekucyjne ma³¿onka d³u¿nika
mo¿e opieraæ siê nie tylko na twierdzeniu, ¿e dochodzone roszczenie nie istnieje, gdy¿ zosta³o przed wszczêciem egzekucji
zaspokojone, jak wskaza³ S¹d I instancji, ale przede wszystkim
na zarzucie, ¿e zas¹dzona w tytule egzekucyjnym wierzytelnoœæ
nie mo¿e byæ dochodzona z maj¹tku wspólnego, gdy¿ nale¿y do
kategorii wierzytelnoœci wymienionych w art. 41 § 2 lub § 3 k.r.o.
W zwi¹zku z powy¿szym zasadny okaza³ siê zarzut zg³oszony
w apelacji powódki, a wskazuj¹cy na to, ¿e rodzaj wierzytelno45
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œci pozwanej spó³ki nie uprawnia do egzekwowania jej z maj¹tku wspólnego.
S¹d Okrêgowy pomin¹³ istotn¹ dla rozstrzygniêcia sprawy
okolicznoœæ, ¿e wierzytelnoœæ pozwanej wobec d³u¿nika Stanis³awa S. nie wynika³a z czynnoœci cywilnoprawnej, jednostronnej b¹dŸ dwustronnej, a z deliktu, który zosta³ stwierdzony w postêpowaniu karnym. D³u¿nik za wystêpek polegaj¹cy na przyw³aszczeniu pieniêdzy na szkodê pozwanej spó³ki zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem karnym w sprawie III K 1198/00
S¹du Rejonowego w B. na karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zaœ czynu zabronionego
dopuœci³ siê, jak ustali³ S¹d II instancji w wyroku z dnia 26 kwietnia
2002 r. sygn. akt IX Ka 57/02 w okresie od 1 listopada 1997 r.
do 17 listopada 1997r.
W sprawie karnej równie¿ zobowi¹zano Stanis³awa S. do naprawienia szkody przez zap³atê na rzecz pozwanej kwoty
119.954,05 z³.
Tê sam¹ kwotê zas¹dzono od Stanis³awa S. na rzecz pozwanej
wyrokiem zaocznym z dnia 9 stycznia 2001r., stanowi¹cym tytu³
wykonawczy, co do którego powódka ¿¹da³a pozbawienia wykonalnoœci.
To¿samoœci roszczeñ objêtych wskazanym wyrokiem zaocznym i wyrokiem karnym pozwana nie zanegowa³a. W tej sytuacji przytaczanie przez S¹d I instancji pogl¹dów prezentowanych
w orzecznictwie, dotycz¹cych wiedzy wierzyciela co do istnienia miêdzy ma³¿onkami wy³¹czenia wspólnoœci maj¹tkowej przed
powstaniem wierzytelnoœci, a tak¿e akceptacji dzia³añ d³u¿nika
przez powódkê, notabene przestêpczych, nie mog³y zostaæ uznane
za trafne. Nie mo¿na bowiem zak³adaæ, ¿e powódka akceptowa³a dzia³anie mê¿a, wyczerpuj¹ce znamiona czynu zabronionego
i ¿e d³u¿nik, sprawca tego czynu, mia³ obowi¹zek poinformowaæ osobê, na której szkodê dzia³a³, o zniesieniu ma³¿eñskiej
wspólnoœci maj¹tkowej.
Stosownie do treœci art. 41 § 2 k.r.o., je¿eli (…) zobowi¹zanie
jednego z ma³¿onków nie wynika z czynnoœci prawnej, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ zaspokojenia z maj¹tku osobistego d³u¿nika, z wynagrodzenia za pracê lub z dochodów uzyskanych przez d³u¿nika z innej dzia³alnoœci zarobkowej (…).
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Powy¿sze oznacza, ¿e wierzytelnoœæ wynikaj¹ca z deliktu, jakiego dopuœci³ siê jeden z ma³¿onków, nie podlega zaspokojeniu z maj¹tku wspólnego.
Powo³any przepis winien znaleŸæ zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, a to na podstawie art. V Przepisów wprowadzaj¹cych kodeks rodzinny i opiekuñczy, wed³ug którego przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego stosuje siê do stosunków
w nim unormowanych, chocia¿by powsta³y przed jego wejœciem
w ¿ycie, chyba ¿e przepisy poni¿sze stanowi¹ inaczej. ¯aden
z przepisów przejœciowych nie stanowi inaczej w powy¿szej materii, a skoro art. 41 § 2 k.r.o. wszed³ w ¿ycie z dniem 20 stycznia 2005r., to obowi¹zywa³ równie¿ w dacie orzekania przez S¹d
I instancji, tj. w dniu 18 grudnia 2006r.
Ustalenie, ¿e wierzytelnoœæ nie podlega zaspokojeniu z maj¹tku wspólnego winno skutkowaæ uwzglêdnieniem powództwa
przeciwegzekucyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³o zaskar¿ony wyrok zmieniæ na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. i orzec
o pozbawieniu wykonalnoœci w stosunku do powódki tytu³u
wykonawczego – wyroku zaocznego S¹du Okrêgowego w K.
z dnia 9 stycznia 2001r., zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoœci przeciwko powódce postanowieniem S¹du Okrêgowego w K.
z dnia 19 grudnia 2002r.
(...)

8
POSTANOWIENIE
z dnia 29 paŸdziernika 2008 r.
I ACz 1272/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Arina Perkowska (spr.)
SSA Ewa Giezek
SSA Maria Soko³owska

Teza:
Na postanowienie S¹du w sprawie o rozwód dotycz¹ce zwrócenia siê do organu paszportowego o uniewa¿nienie dokumentu
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paszportowego ma³oletniego, w stosunku do którego ma zostaæ
wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania w³adzy rodzicielskiej (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, Dz.U. 2006 Nr 143, poz. 1027 ze zm.)
s³u¿y za¿alenie w oparciu o art. 741 k.p.c. stosowany przez analogiê.

Z uzasadnienia:
Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2008 r. S¹d Okrêgowy w W.
w sprawie z powództwa Moniki S. przeciwko Piotrowi S. o rozwód odrzuci³ na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1
k.p.c., jako niedopuszczalne, za¿alenie powódki na postanowienie tego S¹du z dnia 29 kwietnia 2008 r. wydane w przedmiocie
zwrócenia siê przez S¹d na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143,
poz. 1027 ze zm.) do Urzêdu Wojewódzkiego w B. o uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego Kordiana Marka
S. w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ o rozwód.
Powy¿sze postanowienie zaskar¿y³a za¿aleniem powódka wnosz¹c o jego uchylenie i zarzucaj¹c, i¿ b³êdny jest pogl¹d S¹du
o niezaskar¿alnoœci postanowienia z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
które w ocenie skar¿¹cej ma charakter koñcz¹cego postêpowania, gdy¿ stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy o dokumentach
paszportowych wniosek S¹du ma dla organu administracji publicznej charakter wi¹¿¹cy i na jego podstawie nastêpuje obligatoryjne uniewa¿nienie dokumentu paszportowego. Niedopuszczalnym jest, zdaniem skar¿¹cej, aby rozstrzygniêcie S¹du nios¹ce tak donios³e skutki nie podlega³o kontroli instancyjnej. Zaskar¿one postanowienie narusza zatem art. 394 § 1 k.p.c.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie podlega³o uwzglêdnieniu.
Zgodziæ siê nale¿y z powódk¹, ¿e S¹d I instancji b³êdnie uzna³,
i¿ na postanowienie wydane w trybie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych nie przys³uguje
za¿alenie.
Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna. Nie ma przy tym racji
¿al¹ca upatruj¹c podstawy do zaskar¿enia postanowienia S¹du
wydanego w trybie art. 38 ust. 3 ustawy o dokumentach pasz48

w sprawach cywilnych
portowych w art. 397 § 1 zd. 1 k.p.c. Podstawê tak¹, zdaniem
S¹du Apelacyjnego, stanowi bowiem stosowany przez analogiê
przepis art. 741 k.p.c. jako, ¿e postanowienie S¹du w sprawie
rozwodowej dotycz¹ce zwrócenia siê do organu paszportowego
o uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego w stosunku do którego ma zostaæ wydane orzeczenie w przedmiocie
wykonywania w³adzy rodzicielskiej (obligatoryjne w sprawie
o rozwód – art. 58 § 1 kro) mimo, i¿ nie jest zarz¹dzeniem tymczasowym winno podlegaæ kontroli instancyjnej poprzez stosowanie przez analogiê niektórych przepisów reguluj¹cych postêpowanie zabezpieczaj¹ce, w szczególnoœci art. 741 k.p.c., art.
742 k.p.c. (mo¿noœæ uchylenia postanowienia), czy te¿ art. 744
k.p.c.
Zwa¿yæ nale¿y, i¿ ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 ze zm.) w art. 3 jako zasadê
ustanawia, i¿ ka¿dy obywatel polski ma prawo do otrzymania
paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa mo¿e
nast¹piæ tylko w przypadkach przewidzianych ustaw¹. Przypadki takie, poza wymienionymi w art. 6 i 10 ustawy o paszportach,
zosta³y przez ustawodawcê przewidziane w art. 38 ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w szczególnoœci z ust. 3 tego przepisu wynika, i¿ na wniosek S¹du prowadz¹cego postêpowanie w sprawie o wykonywanie w³adzy rodzicielskiej, uniewa¿nia siê dokument paszportowy ma³oletniego,
w stosunku do którego ma zostaæ wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania w³adzy rodzicielskiej.
Jak to wyjaœni³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y z dnia
23 paŸdziernika 1991 r., III CZP 103/91 okreœlenie „wniosek”
u¿yte w art. 6 i art. 10 ustawy o paszportach oznacza zwrócenie
siê S¹du, prowadz¹cego sprawê cywiln¹, do organu paszportowego o odmówienie wydania paszportu lub jego uniewa¿nienie.
Wniosek ten jest decyzj¹ S¹du, winien zatem mieæ formê postanowienia (art. 354 k.p.c.). W przytaczanej uchwale S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ postanowienie takie mo¿e zostaæ wydane zarówno z urzêdu jak i na wniosek strony (uczestnika postêpowania)
w tocz¹cej siê sprawie, a nie w oddzielnym postêpowaniu. Uwagi
te mo¿na wprost odnieœæ do „wniosku S¹du” wydanego w oparciu o art. 38 ust. 3 ustawy o dokumentach paszportowych. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e po pierwsze norma ta (podobnie jak
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art. 6 i 10 ustawy o paszportach) nie okreœla przes³anek wydania
postanowienia oraz po drugie – co trafnie podnosi skar¿¹ca –
z sformu³owania art. 38 ust. 3 ustawy o dokumentach paszportowych wynika, ¿e w wypadku z³o¿enia takiego „wniosku” przez
S¹d, organ paszportowy musi uniewa¿niæ paszport ma³oletniego.
Z uwagi zatem na skutki wydania postanowienia w trybie art.
38 ust. 3 ustawy o dokumentach paszportowych dalece ingeruj¹ce w sferê praw i wolnoœci obywatela oraz funkcjê tego postanowienia w postaci stworzenia gwarancji sprawnoœci postêpowania i wykonalnoœci orzeczenia merytorycznego (co do w³adzy
rodzicielskiej), a wiêc quasi zabezpieczaj¹c¹, nale¿y w drodze
analogii dopuœciæ mo¿liwoœæ zaskar¿enia takiego orzeczenia
w drodze za¿alenia (art. 741 k.p.c.) celem jego kontroli merytorycznej w toku instancji.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie S¹d Apelacyjny na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzek³ jak w punkcie II-gim sentencji. (…)

9
WYROK
z dnia 27 listopada 2008 r.
I ACa 1068/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Andrzej Lewandowski
SSA Maryla Domel-Jasiñska
SSA W³odzimierz Gawrylczyk (spr.)

Teza:
Sprzedawca energii elektrycznej, któr¹ wytworzy³ z odnawialnych Ÿróde³ energii, mia³ w okresie od 1 maja do 30 wrzeœnia
2005 r. obowi¹zek przekazania œwiadectw pochodzenia energii
nabywcy – zak³adowi energetycznemu sprzedaj¹cemu j¹ dalej
odbiorcom (art. 9e ust. 6 w zw. z art. 9a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
w tym okresie).
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Z uzasadnienia:
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z 17 czerwca 2008 r. oddali³
powództwo E. – O. SA w G. przeciwko Jerzemu K., Marii K.
i Piotrowi K. o nakazanie przekazania solidarnie 993.921 praw
maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii lub
o zas¹dzenie odszkodowania w wysokoœci 289.674,09 z³ z ustawowymi odsetkami od 21 lipca 2006 r.
W motywach wyroku S¹d poda³, ¿e powód wyst¹pi³ z powy¿szym roszczeniem, twierdz¹c ¿e zawar³ z pozwanymi trzy
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej wytworzonej przez pozwanych z odnawialnych Ÿróde³ energii, na podstawie których
pozwani byli zobowi¹zani do przekazania mu posiadanych œwiadectw pochodzenia sprzedanej energii po zakoñczeniu ka¿dego
miesi¹ca, a ponadto ten obowi¹zek pozwanych wynika³ z art. 9e
ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 30 wrzeœnia 2005 r. Pozwani
wnieœli o oddalenie powództwa, zarzucaj¹c i¿ powód b³êdnie
interpretuje powy¿szy przepis, który nakazywa³ wydanie œwiadectw pochodzenia energii odbiorcom innym ni¿ wymienieni
w art. 9a ust. 1 tej ustawy, tj. odbiorcom nie bêd¹cym przedsiêbiorcami energetycznymi, tymczasem powód jest przedsiêbiorc¹
energetycznym.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e w dniu 28 kwietnia 2003 r. Koncern
Energetyczny E. SA zawar³ z pozwanymi umowê sprzeda¿y nr
17/EW/06, na podstawie której pozwani zobowi¹zali siê do sprzeda¿y mu energii elektrycznej wyprodukowanej ze Ÿróde³ odnawialnych w MEW C. w W. Aneksem nr 1/2005 z 1 stycznia 2005 r.
strony umowy ustali³y, ¿e pozwani s¹ zobowi¹zani do przekazywania posiadanych œwiadectw pochodzenia energii po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca. W dniu 28 kwietnia 2003 r. zawarta
zosta³a miêdzy nimi druga umowa sprzeda¿y energii wyprodukowanej ze Ÿróde³ odnawialnych w MEW Z.K. w Z.K., zmieniona aneksem zobowi¹zuj¹cym pozwanych do przekazywania œwiadectw pochodzenia energii po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca.
Aneksami z 1 maja 2005 r. powy¿sze umowy zosta³y zmienione
w ten sposób, ¿e okreœlony zosta³ okres obowi¹zywania umów
od 1 maja do 30 wrzeœnia 2005 r. W dniu 1 stycznia 2005 r.
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zawarta zosta³a miêdzy nimi trzecia taka umowa nr 04/EW/04
dotycz¹ca sprzeda¿y energii elektrycznej wyprodukowanej
w MEW R.M w R., na podstawie której pozwani zobowi¹zali siê
do przekazywania kupuj¹cemu œwiadectw pochodzenia energii
po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca. W dniu 13 lipca 2006 r. powód wezwa³ pozwanych do przekazania œwiadectw pochodzenia energii, a pozwani zakwestionowali podstawê prawn¹ ¿¹dania.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e powództwo jest bezpodstawne, gdy¿
w dacie zawierania umów i w okresie do 30 wrzeœnia 2005 r.
nie istnia³ prawny obowi¹zek przekazywania przez wytwórców
energii przedsiêbiorcy zajmuj¹cemu siê obrotem energi¹ œwiadectw pochodzenia energii, gdy¿ w œwietle art. 9e ust. 6 w zw.
z art. 9a ust. 1 tej ustawy obowi¹zek przekazywania œwiadectw
pochodzenia energii istnia³ tylko w razie sprzeda¿y energii innym podmiotom ni¿ przedsiêbiorcy energetyczni zajmuj¹cy siê
obrotem energi¹ elektryczn¹, co oznacza ¿e przedsiêbiorcy energetyczni nie posiadali uprawnieñ do ¿¹dania œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych. Powód jest
przedsiêbiorc¹ energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne. Te regulacje ustawowe S¹d uzna³ za
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, wobec tego skutkiem ich naruszenia w umowach jest niewa¿noœæ postanowieñ umownych zobowi¹zuj¹cych pozwanych do przekazywania œwiadectw pochodzenia energii (art. 58 k.c.). S¹d stwierdzi³, ¿e powód narzuci³
pozwanym uci¹¿liwe warunki umów w zwi¹zku z maj¹c¹ wejœæ
w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. nowelizacj¹ Prawa energetycznego pozwalaj¹c¹ na obrót gie³dowy prawami maj¹tkowymi wynikaj¹cymi ze œwiadectw pochodzenia energii. Umowy
zosta³y antydatowane (zawarte w maju a nie w kwietniu), kiedy
powód dowiedzia³ siê o powy¿szej zmianie ustawy w maju 2005 r.
i wykorzysta³ pozycjê dominuj¹c¹ przez narzucenie pozwanym
uci¹¿liwych warunków umów. Dlatego S¹d oddali³ powództwo
i zas¹dzi³ od powoda koszty procesu.
Powód z³o¿y³ apelacjê. Domaga³ siê zmiany wyroku i zas¹dzenia ¿¹danego odszkodowania wraz z kosztami procesu za obie
instancje, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy
S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpatrzenia. Wyrokowi
zarzuci³:
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1) naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê art.
9e ust. 6 w zw. z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne
wobec uznania, ¿e pozwani nie mieli obowi¹zku przekazywania powodowi œwiadectw pochodzenia energii,
2) naruszenie art. 47914 § 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodów
wniesionych po terminie wynikaj¹cym z dyspozycji tego przepisu, tj. pism przewodnich i aneksów do umów.(…)
Pozwani z³o¿yli odpowiedŸ na apelacjê, domagaj¹c siê jej oddalenia i zas¹dzenia kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest zasadna, gdy¿ – w ocenie S¹du Apelacyjnego –
S¹d pierwszej instancji b³êdnie zinterpretowa³ art. 9e ust. 6 w zw.
z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w czasie obowi¹zywania powy¿szych umów, wskutek czego uzna³, ¿e pozwani nie mieli obowi¹zku przekazania
powodowi œwiadectw pochodzenia sprzedanej mu energii elektrycznej. Nie ma równie¿ dostatecznych podstaw do ustalenia, ¿e
powód wykorzysta³ wobec pozwanych pozycjê dominuj¹c¹, sk³aniaj¹c do zobowi¹zania siê do przekazywania œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej.
Art. 9a Prawa energetycznego w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
od 1 maja 2005 r. wskazuje m.in., ¿e przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej
obrotem i sprzedaj¹ce tê energiê odbiorcom, w zakresie okreœlonym w rozporz¹dzeniu, jest obowi¹zane do zakupu energii
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii (ust.
1) oraz ¿e potwierdzeniem zakupu lub wytworzenia energii w celu
realizacji powy¿szego obowi¹zku s¹ umorzone œwiadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 (ust. 5 art. 9a). Z zawartego w nim zwrotu „potwierdzeniem zakupu (...) energii elektrycznej” wynika, ¿e przedsiêbiorstwo energetyczne kupuj¹ce
energiê pochodz¹c¹ z odnawialnych Ÿróde³ musi uzyskaæ od
sprzedawcy œwiadectwa pochodzenia nabytej energii. W myœl
art. 9e ust. 6 w zw. z art. 9a ust. 1 tej ustawy obowi¹zek przekazania œwiadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach spoczywa³ zarówno na przedsiêbiorstwie produkuj¹cym tak¹ energiê, jak i na przedsiêbiorstwie kupuj¹cym j¹
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i odsprzedaj¹cym odbiorcom, którzy sprzedaj¹ energiê odbiorcom kupuj¹cym j¹ na w³asne potrzeby. Takie rozumienie tych
przepisów potwierdza treœæ art. 9e ust. 3 tej ustawy, stanowi¹cego i¿ œwiadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki w drodze decyzji na wniosek przedsiêbiorstwa energetycznego zajmuj¹cego siê wytwarzaniem energii elektrycznej
w odnawialnych Ÿród³ach energii, z³o¿ony za poœrednictwem
operatora systemu elektroenergetycznego, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku. Gdyby zbywca energii elektrycznej
nie mia³ obowi¹zku jego przekazywania nabywaj¹cemu j¹ operatorowi, bezsensowny by³by przepis art. 9e ust. 3. Tak wiêc
prawid³owa jest wyk³adnia tych przepisów zaprezentowana przez
skar¿¹cego. Taki sam pogl¹d wyrazi³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt VI ACa 62/08, co wynika z kserokopii
wyroku do³¹czonego do apelacji, której treœci pozwani nie kwestionowali.
S¹d Okrêgowy bez bli¿szego uzasadnienia i bez powo³ania
jakichkolwiek przepisów prawnych stwierdzi³, ¿e powód nadu¿y³ wobec pozwanych pozycji dominuj¹cej i bez wskazania przepisu prawa, który mia³by byæ naruszony przez zamieszczenie
w umowach klauzuli o obowi¹zku pozwanych przekazywania
œwiadectw pochodzenia energii stwierdzi³, ¿e te klauzule s¹ niewa¿ne. Z tych przyczyn uzasadnienie wyroku nie w pe³ni odpowiada wymogom wskazanym w art. 328 § 2 k.p.c.
Powo³anie siê tylko na art. 58 k.c. nie jest wystarczaj¹ce do
stwierdzenia niewa¿noœci czynnoœci prawnej lub jej czêœci wskutek naruszenia przez ni¹ prawa, konieczne jest bowiem zawsze
wskazanie przepisu prawnego, z którym czynnoœæ prawna lub
jej czêœæ jest sprzeczna, gdy¿ art. 58 § 1-3 k.c. wskazuje tylko
skutek tej sprzecznoœci.
Art. 3531 k.c. statuuje zasadê swobody umów wskazuj¹c, ¿e
takiej swobody nie ma tylko w takim przypadku, gdyby cel umowy
sprzeciwia³ siê naturze stosunku prawnego, ustawie albo zasadzie wspó³¿ycia spo³ecznego. Istnienie wyj¹tków od tej zasady
trzeba udowodniæ. W tej sprawie takich dowodów nie ma, wiêc
S¹d Okrêgowy nietrafnie stwierdzi³ nadu¿ycie przez powoda pozycji dominuj¹cej. Kwestia nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej przez
przedsiêbiorcê uregulowana by³a w czasie zwi¹zania stron powy¿szymi umowami w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochro54

w sprawach cywilnych
nie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz.
2080), która m.in. definiowa³a pojêcie przedsiêbiorcy dominuj¹cego oraz tryb stwierdzenia przez Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadu¿ycia takiej pozycji przez przedsiêbiorcê. Strony nie twierdzi³y, aby ów Prezes stwierdzi³, ¿e
powód naruszy³ wobec pozwanych pozycjê dominuj¹c¹.
Powy¿sze okolicznoœci pozwalaj¹ uznaæ, ¿e S¹d Okrêgowy
nie rozpozna³ istoty sprawy, skoro oddali³ powództwo na podstawie b³êdnej przes³anki, a nie bada³ czy pozwani posiadaj¹
jeszcze œwiadectwa pochodzenia energii, a jeœli nie to czy powód poniós³ szkodê, a jeœli tak to w jakiej wysokoœci.
Do rozstrzygniêcia sprawy konieczne jest wyjaœnienie tych
okolicznoœci i ocena zebranych dowodów, zw³aszcza – gdyby
okaza³o siê, ¿e pozwani nie posiadaj¹ œwiadectw pochodzenia
energii – czy przedstawione przez powoda dowody s¹ wystarczaj¹ce do ustalenia szkody i jej wysokoœci, maj¹c na uwadze, ¿e
sprawa ma charakter gospodarczy i obowi¹zujew zakresie jej rozpoznania specjalny re¿im dowodowy. Niew³aœciwe by³oby rozstrzygniêcie tej sprawy przez S¹d Apelacyjny w tym postêpowaniu, gdy¿ strony pozbawione by³yby jednej instancji, skoro kwestia szkody dotychczas w ogóle nie by³a przedmiotem badania.
Zarzut naruszenia art. 479 14 § 2 k.p.c. jest o tyle trafny, ¿e
pozwani z pismem procesowym z 26 lutego 2008 r., a wiêc po
wielu miesi¹cach od otrzymania odpisu pozwu, z³o¿yli aneksy
do umów zawartych 28 kwietnia 2005 r., choæ dla udokumentowania rzeczywistej treœci umów mogli z³o¿yæ odpisy aneksów
wraz z odpowiedzi¹ na pozew. Z drugiej strony pozwani jako
przyczynê póŸnego ich z³o¿enia wskazali fakt, ¿e wyst¹pili do
Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem z 15 lutego 2008 r. o nadu¿yciu przez powoda pozycji
dominuj¹cej, którego za³¹cznikiem by³y te aneksy. Je¿eli aneksy
mia³y stanowiæ dowód owego wyst¹pienia do Prezesa UOKiK, to
nie s¹ spóŸnione. Trzeba te¿ zauwa¿yæ, i¿ powód na najbli¿szej
rozprawie nie zwróci³ uwagi na naruszenie powy¿szego przepisu, czym w myœl art. 162 k.p.c. pozbawi³ siê prawa podnoszenia
tego zarzutu.
Maj¹c powy¿sze okolicznoœci na uwadze, S¹d Apelacyjny na
podstawie art. 386 § 4 k.p.c. uchyli³ zaskar¿ony wyrok i przeka55
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za³ sprawê S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania apelacyjnego.

10
WYROK
z dnia 26 stycznia 2009 r.
I ACa 1169/2008
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski (spr.)
SSA Ewelina Jokiel
SSA Micha³ Kopeæ

Teza:
Przepis art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) nie wprowadza, w ramach wskazanej w pozwie podstawy zaskar¿enia,
prekluzji w zakresie mo¿liwoœci podnoszenia zarzutów na uzasadnienie skutecznoœci powództwa o uchylenie uchwa³y wspólnoty mieszkaniowej wniesionego w ustawowym terminie.

11
WYROK
z dnia 27 stycznia 2009 r.
I ACa 1310/2008
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski (spr.)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
SSA Teresa Sobolewska

Teza:
Prawo do obrony nie ma charakteru bezwzglêdnego w tym
znaczeniu, ¿e zawsze, niezale¿nie od okolicznoœci rozpoznawanej sprawy, gwarantuje stronie prawo osobistego uczestnictwa
w tocz¹cym siê postêpowaniu. Osoba odbywaj¹ca karê pozbawienia wolnoœci w warunkach zamkniêtego zak³adu karnego mo¿e
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skutecznie ¿¹daæ sprowadzenia jej na rozprawê tylko wówczas,
gdy s¹d uzna za konieczny jej osobisty udzia³ w rozprawie, co
ma miejsce zw³aszcza wtedy, gdy pozosta³y niewyjaœnione okolicznoœci, które mo¿e wyjaœniæ dowód z przes³uchania stron.

12
WYROK
z dnia 20 lutego 2009 r.
I ACa 1143/2008
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska (spr.)
SSA Miros³aw O¿óg
SSA Ewelina Jokiel

Teza:
Dopuszczalne jest zastrze¿enie kary umownej w umowie starannego dzia³ania. W tym wypadku ocena, czy d³u¿nik wykona³
swoje zobowi¹zanie, powinna byæ przeprowadzona przez pryzmat postanowieñ umownych reguluj¹cych zakres powinnoœci
d³u¿nika oraz wed³ug miernika starannoœci wynikaj¹cej z przepisów k.c.

13
WYROK
z dnia 17 marca 2009 r.
I ACa 149/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maryla Domel-Jasiñska (spr.)
SSA Micha³ Kopeæ
SSA Bogus³awa Sieruga

Teza:
Uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej, wyra¿aj¹ca zgodê na dokonanie czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
w tym tak¿e umowy, winna okreœlaæ istotne podmiotowo i przed57
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miotowo postanowienia umowy oraz wskazywaæ osobê, z któr¹
umowa ma zostaæ zawarta.

14
WYROK
z dnia 05 maja 2009 r.
I ACa 111/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Marek Machnij (spr.)
SSA Dorota Gierczak
SSA Monika Koba

Teza:
Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. przy dokonywaniu oceny dowodów odró¿niæ nale¿y wiarygodnoœæ dowodu od jego mocy dowodowej. Pierwsza kwestia odnosi siê przede wszystkim do prawdziwoœci dowodu, natomiast druga kwestia dotyczy przydatnoœci
dowodu do ustalenia konkretnych okolicznoœci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia o zasadnoœci twierdzeñ stron, a tym samym zasadnoœci ¿¹dania, dochodzonego w okreœlonej sprawie.

15
WYROK
z dnia 12 maja 2009 r.
I ACa 355/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Marek Machnij (spr.)
SSA Monika Koba
SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska

Teza:
Je¿eli w sprawie istnieje obowi¹zkowe zastêpstwo przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa, to dochodzi do niewa¿noœci
postêpowania, gdy czynnoœci procesowe za Skarb Pañstwa podejmuje bezpoœrednio wskazana w pozwie statio fisci lub ustano58
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wiony przez tê jednostkê organizacyjn¹ pe³nomocnik procesowy
(art. 379 pkt 2 k.p.c. in fine).

16
WYROK
z dnia 20 maja 2009 r.
I ACa 368/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk (spr.)
SSA Micha³ Kopeæ
SSA Ewelina Jokiel

Teza:
Odmowa wspó³¿ycia fizycznego przez ma³¿onkê, nad któr¹
m¹¿ siê znêca³, nie stanowi zawinionej przez ni¹ przes³anki rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego (art. 57 § 1 k.r.o.).

17
POSTANOWIENIE
z dnia 16 czerwca 2009 r.
I ACz 674/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jacek Grela (spr.)
SSA Irma Kul
SSA Marek Machnij

Teza:
Wniosek o wy³¹czenie s¹du jako nieprzewidziany w art. 48 –
52 k.p.c. jest niedopuszczalny, a przez to, jest on oczywiœcie
bezzasadny, w rozumieniu art. 53 1 k.p.c. i dlatego, na podstawie
tego przepisu, podlega odrzuceniu.
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18
POSTANOWIENIE
S¹du Okrêgowego w Toruniu
z dnia 17 paŸdziernika 2008 r.
VIII Cz 438/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Rafa³ Krawczyk (spr.)
SSO W³odzimierz Jasiñski
SSO Hanna Matuszewska

Teza:
Obowi¹zkiem S¹du przyznaj¹cego wynagrodzenie bieg³emu
jest czuwanie nie tylko nad formaln¹ i matematyczn¹ prawid³owoœci¹ rachunku, ale tak¿e nad tym, czy rachunek opiera siê na
danych dotycz¹cych pracy faktycznie wykonanej.

19
WYROK
S¹du Okrêgowego w Toruniu
z dnia 19 listopada 2008 r.
VIII Ca 451/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Rafa³ Krawczyk (spr.)
SSO Ilona D¹bek
SSR del. Wojciech Modrzyñski

Teza:
O wskazanie pomieszczenia tymczasowego w trybie art. 1046
§ 4 k.p.c. wyst¹piæ mo¿e wy³¹cznie komornik w trakcie prowadzonego przez niego postêpowania egzekucyjnego. Warunkiem
sine qua non domagania siê odszkodowania od gminy z tytu³u
niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego jest uprzednie
wszczêcie postêpowania egzekucyjnego, w trakcie którego komornik zwróci siê do w³aœciwej gminy o wskazanie takiego pomieszczenia.
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Z uzasadnienia:
Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2008r., S¹d Rejonowy w T. zasadzi³ od pozwanej Gminy Miasta T. na rzecz powoda Mariana R.
kwotê 435,55 z³ z odsetkami ustawowymi 11,5% w stosunku rocznym od dnia 18 wrzeœnia 2007 r. z uwzglêdnieniem dalszych
zmian stopy odsetek ustawowych do dnia zap³aty, w pozosta³ej
zaœ czêœci oddali³ powództwo. Jednoczeœnie ten¿e S¹d zas¹dzi³
od pozwanego na rzecz powoda kwotê 704,80 z³ tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
S¹d Rejonowy wyjaœni³, ¿e w wykonaniu wyroku eksmisyjnego bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik
nie podejmie czynnoœci do czasu gdy gmina lub w³aœciciel nie
wska¿¹ pomieszczenia tymczasowego. Zwa¿ywszy na taki zapis
art. 1046 § 4 k.p.c. nieuzasadnione ekonomicznie by³oby sk³adanie wniosku egzekucyjnego do komornika nie wystêpuj¹c wczeœniej do gminy o dostarczenie takiego lokalu eksmitowanemu.
W przeciwnym razie – tj. nie upewniwszy siê, ¿e wniosek egzekucyjny zostanie zrealizowany, gdy¿ gmina wska¿e pomieszczenie tymczasowe – wierzyciel narazi³by siê jedynie na poniesienie op³aty za wszczêcie egzekucji z nik³ym prawdopodobieñstwem zaspokojenia.
W ocenie S¹du Rejonowego przepisy procedury nie stanowi¹
o tym, by do gminy o wskazanie pomieszczenia tymczasowego
móg³ wyst¹piæ tylko komornik. Legitymacja taka przys³uguje równie¿ wierzycielowi i z tej w³aœnie mo¿liwoœci powód skorzysta³.
Pozwana Gmina zarzuci³a przedmiotowemu rozstrzygniêciu
miêdzy innymi naruszenie art. 18 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego poprzez b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aœciwe zastosowanie polegaj¹ce na przyjêciu, i¿ przepis ten
obejmuje równie¿ przypadek niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1046 k.p.c. W konkluzji
pozwana wnios³a o zmianê wyroku i oddalenie powództwa.
S¹d Okrêgowy uzna³ apelacjê pozwanej za uzasadnion¹:
Brak jest w opinii S¹du Okrêgowego uzasadnienia dla stwierdzenia S¹du pierwszej instancji jakoby przepisy procedury cywilnej nie stanowi³y o tym, by do gminy o wskazanie pomiesz61
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czenia tymczasowego móg³ wyst¹piæ wy³¹cznie komornik w trakcie prowadzonego przez niego postêpowania egzekucyjnego.
Apeluj¹ca uczyni³a z tego¿ ustalenia S¹du Rejonowego zarzut
apelacji, który w rezultacie doprowadzi³ do wzruszenia zaskar¿onego wyroku.
Przepis art. 1046 § 4 k.p.c. stanowi, i¿ wykonuj¹c obowi¹zek
opró¿nienia lokalu s³u¿¹cego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych d³u¿nika na podstawie tytu³u wykonawczego, z którego
nie wynika prawo d³u¿nika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma siê z dokonaniem czynnoœci do czasu,
gdy gmina wska¿e tymczasowe pomieszczenie lub gdy d³u¿nik
znajdzie takie pomieszczenie. W pierwszym rzêdzie nale¿y odnotowaæ, ¿e przepis ten znajduje siê w kodeksie postêpowania
cywilnego w czêœci dotycz¹cej egzekucji. Zasadniczo zawiera
normê skierowan¹ do komornika prowadz¹cego egzekucjê, polegaj¹c¹ na opró¿nieniu lokalu s³u¿¹cego zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych. Nakazuje komornikowi wstrzymanie egzekucji
do czasu wskazania d³u¿nikowi tymczasowego pomieszczenia.
Doprecyzowanie treœci normatywnej cytowanego przepisu przewiduje § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegó³owego trybu postêpowania w sprawach o opró¿nienie lokalu lub pomieszczenia albo
o wydanie nieruchomoœci oraz szczegó³owych warunków, jakim
powinno odpowiadaæ tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. Nr 17,
poz. 155; dalej rozporz¹dzenie z dnia 26 stycznia 2005 r.). W myœl
powo³anego przepisu, je¿eli d³u¿nikowi nie przys³uguje prawo
do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym mo¿e on zamieszkaæ lub gdy nie znalaz³ on tymczasowego pomieszczenia, komornik niezw³ocznie wystêpuje do gminy, w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia lokalu podlegaj¹cego opró¿nieniu,
o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Analiza powy¿szych
przepisów prowadzi do konstatacji, ¿e norma podstawowa, zawarta w art. 1046 § 4 k.p.c., jak i norma uzupe³niaj¹ca wynikaj¹ca z § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia z dnia 26 stycznia 2005 r., s¹
normami o charakterze egzekucyjnym, skierowanymi do komornika. Wobec tego warunkiem sine qua non domagania siê odszkodowania od gminy z tytu³u niedostarczenia pomieszczenia
tymczasowego jest uprzednie wszczêcie postêpowania egzekucyjnego, w trakcie którego komornik zwróci siê do w³aœciwej
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gminy o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Przepisy prawa nie przewiduj¹ wiêc uprawnienia wierzyciela do ¿¹dania od
gminy wskazania tymczasowego pomieszczenia poniewa¿ wniosek, o którym mowa kieruje wy³¹cznie komornik i to po uprzednim wys³uchaniu d³u¿nika (§ 2 ust. 1 rozporz¹dzenia z dnia 26
stycznia 2005 r.). Przepisu § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia z dnia 26
stycznia 2005 r. nie stosuje siê jednak, je¿eli wierzyciel wskaza³
tymczasowe pomieszczenie (§ 2 ust. 3 rozporz¹dzenia z dnia 26
stycznia 2005 r.), co jednak pozostaje bez zwi¹zku z przedmiotow¹ spraw¹.
Wobec powy¿szego stwierdziæ nale¿y, ¿e – wbrew stanowisku powoda – obowi¹zek wskazania pomieszczenia tymczasowego powi¹zany jest œciœle z postêpowaniem egzekucyjnym i nie
ma samodzielnego (odrêbnego od tego¿ postêpowania) bytu.
Nieuprawnione jest zatem stwierdzenie, ¿e gmina ma obowi¹zek
wskazania pomieszczenia tymczasowego przed wszczêciem postêpowania egzekucyjnego poniewa¿ obowi¹zek ten aktualizuje
siê z momentem wszczêcia wymienionego postêpowania.
Argumentacjê powy¿sz¹ wzmacnia fakt, i¿ pomiêdzy obowi¹zkami gminy wskazania pomieszczenia tymczasowego i lokalu
socjalnego wystêpuj¹ du¿e ró¿nice. Warunki jakim odpowiadaæ
ma tymczasowe pomieszczenie, nie ró¿ni¹ siê w podstawowym
zakresie od tych, jakie okreœla art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. dla lokali socjalnych, przy czym warunki, którym odpowiadaæ ma tymczasowe pomieszczenie, okreœlone s¹
zdecydowanie bardziej szczegó³owo. Istotne jest jednak to, i¿
klauzula wykonalnoœci wyrokowi eksmisyjnemu przewiduj¹cemu prawo do lokalu socjalnego mo¿e zostaæ nadana dopiero po
przed³o¿eniu przez wierzyciela oferty zawarcia z d³u¿nikiem
umowy najmu lokalu socjalnego (w innym wypadku wniosek
o nadanie klauzuli wykonalnoœci powinien zostaæ oddalony –
art. 786 § 1 k.p.c.), którego to wymogu nie przewiduje siê w odniesieniu do obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 1046 § 4 k.p.c. Ponadto w przypadku „lokatora” wobec którego nie orzeczono o prawie do lokalu socjalnego nie mo¿na wykluczyæ, ¿e opuœci on
zajmowany lokal dopiero na wezwanie komornika. Natomiast
w razie przyznania prawa do lokalu socjalnego wezwanie komornika do dobrowolnego spe³nienia œwiadczenia przez d³u¿nika nie mo¿e nast¹piæ przed wskazaniem lokalu socjalnego przez
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w³aœciw¹ gminê. W takim wypadku z chwil¹ z³o¿enia d³u¿nikowi oferty najmu lokalu socjalnego odpowiedzialnoœæ w³aœciwej
gminy wygasa. Zatem niezastosowanie siê d³u¿nika, któremu
przyznano prawo do lokalu socjalnego do wezwania komornika
jest obojêtne z punktu widzenia odpowiedzialnoœci gminy.
W przypadku braku orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego dopiero niezastosowanie siê do tego wezwania przez d³u¿nika nak³ada na komornika obowi¹zek wezwania gminy do wskazania pomieszczenia tymczasowego, które to wezwanie aktualizuje jej obowi¹zek odszkodowawczy.
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania S¹d Okrêgowy uzna³,
i¿ apelacja pozwanej jest uzasadniona i orzek³ jak w punkcie 1
a sentencji wyroku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
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POSTANOWIENIE
S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy
z dnia 23 paŸdziernika 2008 r.
X Cz 168/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Katarzyna Chajêcka
SSO Urszula Manuszewska (spr.)
SSO Ma³gorzata KoŸmiñska

Teza:
Zabezpieczenie powództwa o obni¿enie renty alimentacyjnej
poprzez obni¿enie tych œwiadczeñ na czas trwania procesu jest
niedopuszczalne.

Z uzasadnienia:
W piœmie z dnia 15 wrzeœnia 2008 r. powód wniós³ o zabezpieczenie swoich roszczeñ poprzez wydanie zarz¹dzenia tymczasowego obni¿aj¹cego na czas trwania postêpowania dotychczasowe kwoty alimentów ustalone wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 12 lipca 2007 r. w wysokoœci po 750 z³ miesiêcznie na rzecz ka¿dego z ma³oletnich powodów Bartosza i Wero64
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niki O. oraz 500 z³ miesiêcznie na rzecz Edyty O. do wysokoœci
po 450 z³ na rzecz Bartosza i Weroniki O. oraz 150 z³ na rzecz
Edyty O.
Postanowieniem z dnia 2 wrzeœnia 2008 r. S¹d Rejonowy w Sz.
(...) zabezpieczy³ powództwo o obni¿enie renty alimentacyjnej
na czas trwania postêpowania w ten sposób, ¿e zobowi¹za³ powoda Artura O. do ³o¿enia kwoty 1200 z³ miesiêcznie na utrzymanie rodziny na rzecz ma³oletnich pozwanych Bartosza O.,
Weroniki O. i Edyty O. p³atnej do 15–go ka¿dego miesi¹ca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóŸnienia w p³atnoœci ka¿dej
z rat do r¹k Edyty O. od dnia 24 wrzeœnia 2008 r. poczynaj¹c
w miejsce renty alimentacyjnej ustalonej wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 12 lipca 2007 r. a w pozosta³ej czêœci wniosek oddali³.
Powy¿sze postanowienie zaskar¿yli za¿aleniem pozwani wnosz¹c o jego uchylenie (…).
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
(...) Co do mo¿liwych sposobów zabezpieczenia roszczenia
o obni¿enie renty alimentacyjnej, to stwierdziæ nale¿y, i¿ z faktu,
¿e art. 755 § 1 k.p.c. zdaje siê dopuszczaæ ka¿dy, stosowny do
okolicznoœci sposób, nie wynika, i¿ brak jest w tym zakresie
jakichkolwiek ograniczeñ. Nale¿y bowiem pamiêtaæ o wyra¿onej w przepisach ogólnych Czêœci drugiej Kodeksu postêpowania cywilnego zasadzie, i¿ zabezpieczenie nie mo¿e zmierzaæ do
zaspokojenia roszczenia, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej (art.
731 k.p.c.). Obni¿enie œwiadczeñ alimentacyjnych na czas trwania procesu w sposób oczywisty zmierza do zaspokojenia roszczenia albowiem uprawniony otrzymuje to, o co proces siê toczy. Jednoczeœnie brak jest przepisu, który dopuszcza³by w okolicznoœciach niniejszej sprawy odstêpstwo od wyra¿onej w treœci
art. 731 k.p.c. zasady. W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, i¿ s¹d
zwi¹zany jest wskazanym we wniosku sposobem zabezpieczenia. Oznacza to, ¿e w przypadku braku podstaw do udzielenia
zabezpieczenia w sposób okreœlony we wniosku S¹d nie mo¿e
zastosowaæ innego, dopuszczalnego w danych okolicznoœciach
sposobu. W konsekwencji, wobec faktu, ¿e powód domaga³ siê
udzielenia zabezpieczenia w sposób, który w okolicznoœciach
niniejszej sprawy nie by³ dopuszczalny, wniosek jego podlega³
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oddaleniu bez potrzeby badania, czy uprawdopodobni³ on istnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia.
Nie sposób równie¿ pomin¹æ tego, ¿e zaskar¿one orzeczenie
w sposób bezpoœredni ingeruje w treœæ prawomocnego orzeczenia S¹du Okrêgowego i ju¿ choæby z tej przyczyny nale¿a³oby
uznaæ je za wydane z naruszeniem prawa albowiem taka ingerencja nie znajduje oparcia w obowi¹zuj¹cych przepisach.
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POSTANOWIENIE
S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2008 r.
X Cz 161/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Ma³gorzata KoŸmiñska
SSO Urszula Manuszewska (spr.)
SSO Danuta Konopka

Teza:
Wierzycielowi nale¿y siê zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata poniesionych w postêpowaniu w sprawie o egzekucjê
kosztów procesu zas¹dzonych w wyroku oddalaj¹cym powództwo o uchylenie renty alimentacyjnej.

Z uzasadnienia:
Ma³oletni wierzyciel Mateusz M. od 2005 r. prowadzi³ przeciwko d³u¿nikowi Adamowi M. postêpowanie egzekucyjne
w oparciu o tytu³ wykonawczy – wyrok S¹du Rejonowego w B.
z dnia 19 maja 2004 r., którym to orzeczeniem zas¹dzono od
d³u¿nika na rzecz wierzyciela rentê alimentacyjn¹.
Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2007 r. S¹d Rejonowy w B. oddali³ powództwo Adama M. przeciwko ma³oletniemu Mateuszowi M. o obni¿enie renty alimentacyjnej w ca³oœci. Jednoczeœnie
S¹d zas¹dzi³ od powoda (d³u¿nika) na rzecz pozwanego (wierzyciela) kwotê 1500 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu.
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Wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 3 paŸdziernika
2007 r. oddalono apelacjê d³u¿nika i przyznano wierzycielowi
600 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania apelacyjnego. Postanowieniem z dnia 4 paŸdziernika 2007 r. wy¿ej wskazane tytu³y egzekucyjne opatrzono klauzul¹ wykonalnoœci.
Dnia 19 paŸdziernika 2007 r. wierzyciel z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania
zas¹dzonych od Adama M. w toku procesu w sprawie o obni¿enie renty alimentacyjnej kosztów s¹dowych. Jednoczeœnie wierzyciel wniós³ o przyznanie mu od d³u¿nika kosztów zastêpstwa
adwokackiego w postêpowaniu egzekucyjnym w wysokoœci 150
z³.
Postanowieniem z 6 listopada 2007 r. komornik odrzuci³ wniosek wierzyciela uznaj¹c, i¿ jego wniosek egzekucyjny z dnia 19
paŸdziernika 2007 r. jest rozszerzeniem wniosku egzekucyjnego, w którym wierzyciel domaga³ siê prowadzenia egzekucji
œwiadczeñ alimentacyjnych a koszty w tej sprawie zosta³y ju¿
przyznane prawomocnym postanowieniem z dnia 15 grudnia
2005 r.
Postanowienie komornika zaskar¿y³ d³u¿nik wnosz¹c o jego
zmianê poprzez przyznanie mu kwoty 150 z³ tytu³em zwrotu
kosztów zastêpstwa adwokackiego w postêpowaniu o egzekucjê kosztów s¹dowych zas¹dzonych w toku procesu o obni¿enie
renty alimentacyjnej.
Postanowieniem S¹du Rejonowego w B. z dnia 5 wrzeœnia
2008 r. skarga wierzyciela zosta³a oddalona.
Postanowienie S¹du Rejonowego zaskar¿y³ za¿aleniem wierzyciel podtrzymuj¹c swoje ¿¹danie przyznania mu kosztów zastêpstwa adwokackiego.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
(...) Przyznaæ wprawdzie nale¿y, i¿ w niektórych przypadkach kilka ró¿nych tytu³ów wykonawczych mo¿e mieæ za swój
przedmiot to samo roszczenie. Taka sytuacja zachodzi miêdzy
innymi w sprawach o alimenty, kiedy to na skutek kolejnych
orzeczeñ ulega modyfikacji wielkoœæ tych œwiadczeñ. W takiej
sytuacji przed³o¿enie przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu kolejnego tytu³u wykonawczego nie prowadzi do wszczêcia
kolejnego postêpowania, lecz jedynie do zmiany jego granic oraz
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tytu³u bêd¹cego podstaw¹ jego prowadzenia. S¹ to jednak sytuacje wyj¹tkowe, w których kolejne tytu³y wykonawcze odnosz¹
siê do tego samego roszczenia pomiêdzy tymi samymi podmiotami. W niniejszej sprawie mamy jednak do czynienia z dwoma
ró¿nymi œwiadczeniami. Pierwszy bowiem tytu³ okreœla zakres
obowi¹zku alimentacyjnego d³u¿nika, dwa kolejne zaœ obowi¹zek zwrotu wierzycielowi kosztów procesu, jakie zosta³y przez
niego poniesione w sprawie o obni¿enie renty alimentacyjnej.
Jedyny zwi¹zek, jaki istnieje pomiêdzy tymi zobowi¹zaniami, to
to¿samoœæ podmiotowa po stronie d³ugu i wierzytelnoœci. Bez
znaczenia jest przy tym, i¿ koszty postêpowania s¹dowego, których wyegzekwowania domaga³ siê wierzyciel, zosta³y zas¹dzone w toku procesu w sprawie o obni¿enie renty alimentacyjnej.
Nale¿y, bowiem zauwa¿yæ, i¿ orzeczenie, jakie zapad³o w wyniku rozpoznania tej sprawy nie doprowadzi³o do zmiany dotychczasowego obowi¹zku alimentacyjnego. Jedynie w sytuacji, gdyby w orzeczeniu wydanym w toku procesu o zmianê wysokoœci
alimentów dosz³o do zmiany wysokoœci œwiadczenia, nowy tytu³
móg³by staæ siê podstaw¹ kontynuowania postêpowania egzekucyjnego w nowym zakresie. W takiej sytuacji orzeczone w nim
koszty s¹dowe egzekwowane by³yby ³¹cznie z roszczeniem g³ównym w ramach dotychczasowego postêpowania egzekucyjnego.
Jednak w sytuacji, gdy orzeczenie w ramach, którego zas¹dzono
zwrot kosztów nie mo¿e byæ podstaw¹ do prowadzenia egzekucji œwiadczenia g³ównego, gdy¿ na skutek oddalenia powództwa
egzekucja dokonywana jest w oparciu o tytu³ dotychczasowy, brak
jest podstaw do traktowania kolejnego roszczenia jako œwiadczenia ubocznego w stosunku do g³ównego przedmiotu procesu.
W konsekwencji brak by³o podstaw do tego, aby wniosek wierzyciela z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. traktowaæ jako oœwiadczenie o rozszerzeniu z³o¿onego uprzednio wniosku o egzekucjê œwiadczeñ alimentacyjnych (...).
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22
WYROK
S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy
z dnia 9 grudnia 2008 r.
VIII Ga 116/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Leszek Tyliñski
SSO Barbara Jemio³kowska (spr.)
SSO El¿bieta Kala

Teza:
Stosownie do treœci art. 627 k.c., na stronie wykonuj¹cej dzie³o spoczywa obowi¹zek wykazania, i¿ dzie³o wykona³a w ca³oœci i w stanie kompletnym przekaza³a je zamawiaj¹cemu.

23
WYROK
S¹du Okrêgowego w Bydgoszczy
z dnia 9 grudnia 2008 r.
VIII Ga 120/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Leszek Tyliñski
SSO Barbara Jemio³kowska (spr.)
SSO El¿bieta Kala

Teza:
S¹d odwo³awczy nie jest zwi¹zany zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa materialnego; przepis art. 189 k.p.c. ma charakter materialnoprawny, a zatem w razie podniesienia zarzutu naruszenia prawa materialnego, S¹d odwo³awczy jest zobowi¹zany
do zbadania prawid³owoœci jego zastosowania niezale¿nie od
konkretnie sformu³owanych zarzutów.
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Z uzasadnienia:
(…) W pierwszej kolejnoœci nale¿y w ocenie S¹du Okrêgowego oceniæ zasadnoœæ orzeczenia S¹du Rejonowego co do pierwszego ¿¹dania pozwu, to jest ¿¹dania o ustalenie. S¹d Okrêgowy
podziela pogl¹d, i¿ S¹d odwo³awczy nie jest w istocie zwi¹zany
zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa materialnego (por.
uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP
49/07, OSNC 2008/6/55). Przepis art. 189 k.p.c. ma charakter
materialnoprawny, a zatem w razie podniesienia zarzutu naruszenia prawa materialnego, S¹d odwo³awczy jest zobowi¹zany
do zbadania prawid³owoœci jego zastosowania niezale¿nie od
konkretnie sformu³owanych zarzutów.
Wymaga podkreœlenia, ¿e analiza interesu prawnego dokonana przez S¹d Rejonowy ma charakter czysto teoretyczny i nie
dotyka istoty zagadnienia. S¹d I instancji przyj¹³, i¿ istnienie interesu prawnego po stronie powoda jest „oczywiste”, lecz nie dokona³ w tym zakresie pog³êbionej analizy. Interesu prawnego
powoda S¹d Rejonowy upatrywa³ w fakcie, ¿e ustalenie istnienia
umowy mia³o wp³yw na konkretne prawa maj¹tkowe powoda,
gdy¿ poczyni³ on okreœlone wydatki zwi¹zane ze wspó³prac¹
stron.
Interes prawny w wytoczeniu powództwa z art. 189 k.p.c.
zachodzi wówczas, gdy istnieje niepewnoœæ prawa lub stosunku
prawnego. Przyjmuje siê, ¿e zasadniczo dotyczy to przypadków
istnienia zagro¿enia tego prawa, a nie sytuacji, gdy dosz³o ju¿ do
jego naruszenia. Nale¿y jednak zawsze dokonaæ analizy konkretnych okolicznoœci danej sprawy i oceniæ, czy w drodze innego
powództwa strona mo¿e uzyskaæ pe³n¹ ochronê (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 27 stycznia 2004 r., II CK 387/02, LEX nr
391789). Co do zasady przyjmuje siê, i¿ powództwo o ustalenie
nie przys³uguje stronie, która ma mo¿liwoœæ dochodzenia roszczenia dalej id¹cego – o œwiadczenie i osi¹gn¹æ w ten sposób
w pe³ni ochronê swych praw (vide wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 4 stycznia 2008 r., III CSK 204/07, M. Spó³. 2008/3/51,
LEX nr 395051 i wskazane w uzasadnieniu orzeczenia).
S¹d Rejonowy nie dokona³ takiej analizy, co wiêcej, nie odniós³ siê do zarzutów pozwanego sformu³owanych w tym zakresie ju¿ w odpowiedzi na pozew. Tymczasem powód w pozwie
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oprócz ¿¹dania ustalenia wniós³ o zas¹dzenie odszkodowania na
podstawie stosunku prawnego, którego ustalenia siê domaga³.
Tym samym oprócz roszczenia o ustalenie wniós³ o zas¹dzenie
na jego rzecz œwiadczenia wynikaj¹cego z umowy, której dotyczy³o ¿¹danie o ustalenie.
Powy¿sze uwagi prowadz¹ do wniosku, i¿ S¹d Rejonowy w zakresie pierwszego ¿¹dania pozwu nie rozpozna³ sprawy co do
istoty (art. 386 § 4 k.p.c.), gdy¿ nie zbada³ w istocie materialnej
podstawy ¿¹dania i pomin¹³ merytoryczne zarzuty pozwanej. Nie
zbada³ w szczególnoœci, czy drugie ¿¹danie nie zapewni³o mu
mo¿liwoœci pe³nej ochrony jego praw.
(...)
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 12 grudnia 2008 r.
III AUa 867/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Bo¿ena Grubba
SSA Ma³gorzata Gerszewska (spr.)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska – Czajewska

Teza:
1. Warunkiem nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.) jest rozwi¹zanie
przez nauczyciela – na swój wniosek lub w okolicznoœciach
wymienionych w ust. 1a art. 88 KN. – stosunku pracy. Dotyczy to równie¿ nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. (ust. 2a art. 88 Karty
Nauczyciela).
2. S¹d Ubezpieczeñ rozpoznaj¹cy odwo³anie od decyzji organu
rentowego odmawiaj¹cej prawa do œwiadczenia rozstrzyga
o prawie do konkretnego œwiadczenia, nie zaœ o jego poszczególnych elementach sk³adaj¹cych siê na to œwiadczenie. Przyznaj¹c prawo do œwiadczenia nie stwierdza w sentencji wyroku okolicznoœci faktycznych, a do takich nale¿y ustalenie okresów pracy w szczególnym charakterze. Odmawiaj¹c ubezpieczonej prawa do emerytury S¹d nie tylko nie jest zobligowany
do wskazania, które okresy pracy w szkolnictwie uznaje za
udowodnione, ale równie¿ nie ma do tego podstaw prawnych.
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Z uzasadnienia:
Decyzj¹ z dnia 15 listopada 2007 r. pozwany Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w E. odmówi³ wnioskodawczyni A.
G. – J. prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze
zm.).
W uzasadnieniu organ rentowy podniós³, ¿e ubezpieczona
udowodni³a okres pracy w wymiarze 26 lat, 10 miesiêcy i 2 dni
w tym 16 lat, 7 miesiêcy i 14 dni w szkolnictwie specjalnym.
W odwo³aniu od decyzji wnioskodawczyni podnios³a, ¿e w jej
ocenie do sta¿u nauczycielskiego organ rentowy powinien doliczyæ okresy zwolnieñ lekarskich, urlopów macierzyñskich i urlopu
dla poratowania zdrowia.
Organ rentowy w odpowiedzi wniós³ o oddalenie odwo³ania
podnosz¹c dodatkowo, ¿e ubezpieczona nadal pozostaje w zatrudnieniu.
Wyrokiem z dnia 21 lutego 2008 r. S¹d Okrêgowy – S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w E. oddali³ odwo³anie wskazuj¹c nastêpuj¹ce motywy rozstrzygniêcia:
Wnioskodawczyni A. G. – J., urodzona 15 marca 1958 roku,
z³o¿y³a do pozwanego w dniu 22 maja 2007 roku wniosek o emeryturê.
Od 1 wrzeœnia 1984 r. wnioskodawczyni zatrudniona jest w Z.
P. O. – W. w E. jako wychowawca.
Wnioskodawczyni udowodni³a ³¹cznie 26 lat, 10 miesiêcy i 2
dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych.
S¹d I instancji wskaza³, ¿e zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciele maj¹cy
trzydziestoletni okres zatrudnienia w tym 20 lat wykonywania
pracy w szczególnym charakterze, zaœ nauczyciele szkó³, placówek, zak³adów specjalnych oraz zak³adów poprawczych i schronisk dla nieletnich dwudziestopiêcioletni okres zatrudnienia w tym
20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mog¹ – po rozwi¹zaniu na swój wniosek
stosunku pracy – przejœæ na emeryturê. S¹d przytoczy³ równie¿
treœæ ust. 2a art. 88 KN dotycz¹cego nauczycieli urodzonych po
31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.
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S¹d Okrêgowy podkreœli³, ¿e wymienione warunki musz¹ byæ
spe³nione ³¹cznie, co oznacza, ¿e niespe³nienie chocia¿by jednego z nich uniemo¿liwia nauczycielowi uzyskania prawa do
emerytury na podstawie art. 88 KN. Ubezpieczona na dzieñ sk³adania wniosku o emeryturê jak równie¿ na dzieñ wydania decyzji pozostawa³a w stosunku pracy, a zatem nie spe³nia³a jednego
z trzech warunków bezwzglêdnie wymaganych do przyznania
emerytury na podstawie Karty Nauczyciela, co skutkowa³o tym,
¿e S¹d nie uzna³ za konieczne wypowiadanie siê, co do pozosta³ych warunków.
W dalszych rozwa¿aniach S¹d podkreœli³, ¿e ustaw¹ z dnia 23
sierpnia 2007 r. zmieniona zosta³a treœæ art. 88 ust. 2a Karty
Nauczyciela. Powy¿sza zmiana mia³a na celu umo¿liwienie nauczycielom, którzy spe³niaj¹ warunki do przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê jej uzyskanie niezale¿nie od terminu rozwi¹zania stosunku pracy. Do dnia 31 grudnia 2008 r. musz¹ spe³niæ warunek
sta¿u, o którym mowa w ust. 1 art. 88 KN nie musz¹ natomiast
do tego dnia rozwi¹zywaæ stosunku pracy. Zgodnie z wczeœniejszym brzmieniem powo³anego przepisu prawa, wskaza³ S¹d I instancji, warunkiem zachowania uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed
1 stycznia 1969 r., legitymuj¹cych siê sta¿em pracy, o którym
mowa w ust. 1 art. 88 KN by³o rozwi¹zanie przez nich stosunku
pracy do dnia 31 grudnia 2007 r. Zmiana powo³anego przepisu
prawa oznacza, ¿e ta grupa nauczycieli – chc¹c przejœæ na wczeœniejsza emeryturê – musi do dnia 31 grudnia 2008 r. spe³niæ
warunek sta¿u pracy, nie musi natomiast rozwi¹zywaæ stosunku
pracy.
Maj¹c powy¿sze na uwadze – S¹d Okrêgowy na zasadzie art.
47714 § 1 k.p.c. orzek³ jak w sentencji.
Apelacjê od wyroku wywiod³a ubezpieczona zaskar¿aj¹c go
w ca³oœci.
W uzasadnieniu apelacji ubezpieczona – powo³uj¹c siê na
pismo W. P. z dnia 31 stycznia 2007 r. (Nr Sen.) skierowane do
Wiceprezesa Zarz¹du G³ównego ZNP K. B. – wskaza³a, ¿e przed
rozwi¹zaniem stosunku pracy ma prawo do rozstrzygniêcia, czy
posiada ponad 20 letni okres pracy pedagogicznej. Z uwagi na
to, ¿e nadal jest zatrudniona nie kwestionowa³a decyzji ZUS, co
do odmowy przyznania prawa do emerytury. Zakwestionowa³a
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natomiast przyjêty przez pozwanego sta¿ pracy pedagogicznej,
z którego niezasadnie – w jej ocenie – wy³¹czono okresy zwolnieñ lekarskich, urlopów macierzyñskich, urlopów wychowawczych i urlopu dla poratowania zdrowia. Zdaniem skar¿¹cej ZUS
niezasadnie powo³a³ siê na treœæ art. 32 ust. 1a ustawy FUS bowiem przepis ten wszed³ w ¿ycie dopiero 1 lipca 2004 r. i nie
mo¿e dzia³aæ wstecz. Zarzuci³a S¹dowi, ¿e nie zaj¹³ stanowiska
w tej priorytetowej dla niej kwestii.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonej nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Niespornym jest, ¿e A. G. – J. (urodzona 15 marca 1958 r.)
sk³adaj¹c wniosek o emeryturê domaga³a siê jej przyznania w oparciu o przepis art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela. Do wniosku o emeryturê do³¹czy³a dokumenty (œwiadectwo pracy, zaœwiadczenia, oœwiadczenie, zeznania
œwiadków) potwierdzaj¹ce przebieg jej zatrudnienia. W oparciu
o te dowody organ rentowy ustali³ sta¿ pracy skar¿¹cej na 26 lat,
10 miesiêcy i 2 dni okresów sk³adowych i niesk³adkowych. Pozwany uzna³ jedynie 16 lat, 7 miesiêcy i 14 dni pracy w szkolnictwie specjalnym uprawniaj¹cych do nabycia emerytury w ni¿szym wieku zamiast wymaganych przepisami 20 lat, o których
mowa w ust. 1 art. 88 KN. Z akt emerytalnych ubezpieczonej
wynika, ¿e w okresach od 26 listopada 1986r. do 30 sierpnia
1987 r. i od 19 kwietnia 1988 r. do 27 listopad 1991 r. przebywa³a na urlopie wychowawczym, zaœ od 29 listopada 1995 r. do 27
listopada 1996 r. korzysta³a z urlopu dla poratowania zdrowia.
Niespornym jest równie¿ to, ¿e A. G. – J. po 15 listopada 1991 r.
korzysta³a ze zwolnieñ lekarskich z tytu³u choroby.
Wskazuj¹c na powy¿sze organ rentowy zaskar¿on¹ decyzj¹
z dnia 15 listopada 2007 r. odmówi³ wnioskodawczyni prawa do
emerytury nauczycielskiej. Kwesti¹ wymagaj¹c¹ wyjaœnienia pozosta³o, wobec wydania negatywnej decyzji przez organ rentowy, to, czy do okresu pracy w szkolnictwie specjalnym nale¿y
zaliczyæ równie¿ okresy urlopów wychowawczych, urlopu dla
poratowania zdrowia i okresów zwolnieñ lekarskich.
Niespornym jest, ¿e wnioskodawczyni zarówno na dzieñ wydania decyzji przez organ rentowy, orzekania przez S¹d Okrêgowy jak i S¹d Odwo³awczy pozostawa³a w stosunku pracy.
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Art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, wskazany przez S¹d I instancji, w sposób szczegó³owy reguluje zasady nabywania przez
nauczycieli emerytury bez wzglêdu na wiek. Jedynym odes³aniem do ustaw FUS jest ust. 2 tego przepisu prawa dotycz¹cy
podstawy wymiaru. Warunkiem skorzystania z prawa do wczeœniejszej emerytury nauczycielskiej jest legitymowanie siê 30 letnim okresem zatrudnienia, w tym 20 letnim okresem wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Z art. 86 KN wynika,
¿e nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonuj¹cych pracê w szczególnym charakterze. Odnoœnie nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach, zak³adach specjalnych, zak³adach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich ustawodawca wprowadzi³ wymóg 25 letniego okresu zatrudnienia w tym 20 lat
wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym – ust. 1.
Przy ustalaniu 30 - letniego (b¹dŸ 25 - letniego) okresu zatrudnienia uwzglêdnia siê okresy sk³adkowe i niesk³adkowe wymienione w art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych a tak¿e
okresy pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art.
10 ustawy FUS. Zgodnie z regulacj¹ zawart¹ w art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy okresy niesk³adkowe uwzglêdnia siê w wymiarze
nieprzekraczaj¹cym 1/3 udowodnionych okresów sk³adkowych.
Do 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej zalicza siê natomiast okresy pracy w wymiarze, co najmniej po³owy obowi¹zkowego wymiaru zajêæ (art. 91b ust. 1). Ustawodawca nie bez
przyczyny pos³uguje siê w art. 88 KN pojêciem „zatrudnienia”
i „wykonywania pracy”. Przez wykonywanie pracy rozumieæ zatem nale¿y nie samo pozostawanie w stosunku pracy ale faktyczne jej œwiadczenie. Przemawia za tym nie tylko wyk³adnia
logiczna, ale równie¿ gramatyczna. Do wymaganych 20 lat pracy
na stanowisku nauczyciela nie podlegaj¹ zatem wliczeniu okresy
urlopu macierzyñskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla
poratowania zdrowia, czy te¿ okresy pobierania zasi³ków chorobowych (tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 6 czerwca 2006r.,
sygn. akt UK 38/05 i wyroku z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie
I UK 228/07 – nie publ.). Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uznaæ
nale¿y, ¿e apeluj¹ca nie spe³nia warunku 20 – letniego okresu
wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym.
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Jak s³usznie podkreœli³ S¹d Okrêgowy warunkiem skorzystania przez nauczyciela z wczeœniejszej emerytury jest nie tylko
posiadanie okreœlonego wy¿ej sta¿u pracy, ale równie¿ nie przyst¹pienie do otwartego funduszu emerytalnego i rozwi¹zanie –
na wniosek – stosunku pracy. Warunki te musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie. Niespe³nienie jednego z nich uniemo¿liwia nauczycielowi uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 88 Karty
Nauczyciela. Z brzmienia powo³anego przepisu prawa wynika
jednoznacznie, ¿e nauczyciel nabywa prawo do emerytury po
rozwi¹zaniu na swój wniosek stosunku pracy lub w okolicznoœciach wymienionych w ust. 1a art. 88 KN. Regulacja zawarta
w art. 88 ust. 2a KN nie oznacza, ¿e nauczyciele urodzeni po
dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mog¹
skorzystaæ z prawa do wczeœniejszej emerytury bez rozwi¹zania
stosunku pracy. Przepis art. 88 ust. 2a KN i jego ostatnia zmiana
dokonana ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. (Dz.U. Nr 191, poz.
1369) umo¿liwia jedynie nauczycielom, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. spe³ni¹ warunek sta¿u pracy (ogólnego i w szczególnym charakterze okreœlonego w ust. 1) uzyskania prawa do wczeœniejszej emerytury niezale¿nie od daty z³o¿enia wniosku o rozwi¹zanie stosunku pracy. Przyznanie prawa do wczeœniejszej
emerytury nauczycielom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed
1 stycznia 1969 r. bez koniecznoœci rozwi¹zania stosunku pracy
stanowi³oby przejaw dyskryminacji nauczycieli urodzonych przed
1 stycznia 1948 r. nie mo¿e zostaæ zaakceptowane.
Odnosz¹c siê do ¿¹dania ubezpieczonej, zawartego w apelacji, wskazaæ nale¿y, ¿e organ rentowy wydaj¹c decyzjê rozstrzyga o prawie do konkretnego œwiadczenia, nie zaœ o jego poszczególnych elementach sk³adaj¹cych siê na to œwiadczenie.
Tak¹ sam¹ rolê spe³nia S¹d Ubezpieczeñ rozpoznaj¹cy odwo³anie od decyzji odmawiaj¹cej prawa do œwiadczenia. Przyznaj¹c
prawo do œwiadczenia nie stwierdza w sentencji wyroku okolicznoœci faktycznych, a do takich nale¿y ustalenie okresów pracy w szczególnym charakterze. S¹d Okrêgowy odmawiaj¹c ubezpieczonej prawa do emerytury nie tylko nie by³ obligowany do
wskazania, które okresy pracy w szkolnictwie uznaje za udowodnione, ale równie¿ nie mia³ do tego podstaw prawnych.
Podstaw takich nie znajduje równie¿ S¹d Apelacyjny.
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Reasumuj¹c uznaæ nale¿y, ¿e zebrany w sprawie materia³ dowodowy nie daje podstaw do przyjêcia, ¿e wnioskodawczyni
legitymuje siê dwudziestoletnim okresem wykonywania pracy
nauczycielskiej (w szkolnictwie specjalnym). Skar¿¹ca nie rozwi¹za³a równie¿ stosunku pracy a zatem nie spe³nia warunków
uprawniaj¹cych do nabycia prawa do emerytury na zasadzie art.
88 ust. 1 i ust. 2a Karty Nauczyciela.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie S¹d Apelacyjny na zasadzie
powo³anych przepisów prawa oraz art. 385 k.p.c. orzek³ jak
w sentencji.

2
WYROK
z dnia 10 lutego 2009 r.
III APo 8/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Iwona Krzeczowska – Lasoñ
SSA Maria Sa³añska – Szumakowicz (spr.)
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza:
1. Art. 33 5 Prawa autorskiego nie okreœla w ogóle zakresu ani
granic dozwolonego korzystania z obiektu budowlanego, a przewiduje jedynie samo uprawnienie w tym przedmiocie. Natomiast zakres i granice dozwolonego korzystania z cudzego
utworu daje siê wywieœæ czêœciowo, poœrednio, w szczególnoœci z art. 16 Prawa autorskiego. Nie mo¿e ono mianowicie
godziæ w ¿aden z elementów autorskich praw osobistych, to
jest w szczególnoœci w prawo: do nienaruszalnoœci treœci i formy utworu (prawo do integralnoœci utworu), ani do nadzoru
nad sposobem korzystania z utworu.
2. W postêpowaniu s¹dowym tocz¹cym siê na skutek odwo³ania
od rozstrzygniêcia Krajowego S¹du Dyscyplinarnego Izby Architektów ciê¿ar dowodu okolicznoœci uwalniaj¹cych od odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej architekta za naruszenie praw
autorskich twórcy projektu obiektu budowlanego spoczywa
na obwinionym.
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3
WYROK
z dnia 5 marca 2009 r.
III AUa 1512/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Eugenia Tylkowska
SSA Iwona Krzeszowska – Lasoñ (spr.)
SSA Elwira M³ynarczyk

Teza:
1. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998
r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr
11, poz. 74 ze zm.) nie stanowi podstawy objêcia obowi¹zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej wykonuj¹cego swoje czynnoœci na rzecz tej spó³dzielni odp³atnie na innej podstawie
prawnej ni¿ stosunek pracy.
2. Art. 52 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo
spó³dzielcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.) nie
przewiduje obowi¹zku pozostawania przez cz³onka zarz¹du
spó³dzielni mieszkaniowej w stosunku pracy z t¹ spó³dzielni¹
ani nie ustanawia fikcji prawnej, zgodnie z któr¹ ka¿de zatrudnienie cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej w tej
spó³dzielni jest – bez wzglêdu na jego cechy in concreto –
zatrudnieniem na podstawie umowy o pracê.

Z uzasadnienia:
Zarz¹d M. Spó³dzielni Mieszkaniowej w M. odwo³a³ siê od
decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. z dnia
29 maja 2007 r., moc¹ których pozwany organ rentowy obj¹³
ubezpieczeniami spo³ecznymi E. Cz. oraz P. H. z tytu³u powo³ania na stanowisko odpowiednio prezesa i zastêpcy prezesa tej
spó³dzielni, w tym: E. C. za okres od l paŸdziernika 2003 r. do
chwili obecnej, a P. H. za okres od l paŸdziernika 2003 r. do 30
kwietnia 2004 r.
W uzasadnieniu zaskar¿onych decyzji podniesiono, ¿e od l
paŸdziernika 2003 r. zarówno E. Cz., jak i P. H. pe³nili funkcjê
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cz³onków zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej w M. na podstawie
powo³ania, natomiast p³atnik sk³adek bezpodstawnie nie nalicza³
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych od wynagrodzeñ miesiêcznych i premii kwartalnych E. Cz. z tytu³u pe³nienia funkcji Prezesa Spó³dzielni oraz P. H. z tytu³u pe³nienia
funkcji cz³onka zarz¹du.
W uzasadnieniu odwo³ania wskazano, ¿e samo powo³anie
w sk³ad zarz¹du spó³ki b¹dŸ spó³dzielni nie jest równoznaczne
z nawi¹zaniem stosunku pracy, a zaskar¿one decyzje naruszaj¹
prawo oraz s³uszny interes stron, poniewa¿ cz³onkowie zarz¹du
spó³dzielni podlegaj¹ ubezpieczeniom z innych tytu³ów, zatem
w interesie stron nie le¿y ubezpieczenie ich z tytu³u bycia cz³onkiem zarz¹du lub przypisanie im wbrew woli stron pozostawania
ze spó³dzielni¹ w stosunku pracy na podstawie rzekomej umowy o pracê, pomimo braku zawarcia przez strony takiej umowy.
Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2008 r. S¹d Okrêgowy w S.
oddali³ odwo³ania oraz orzek³ o kosztach procesu. Podstawê tego
rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania:
W dniu 14 maja 1997 r. Rada Nadzorcza M. Spó³dzielni Mieszkaniowej w M. powo³a³a E. Cz. na stanowisko Prezesa M. Spó³dzielni Mieszkaniowej w M. Do dnia 30 wrzeœnia 2003 r. swoje
obowi¹zki wykonywa³ on w oparciu o umowê o pracê. Od dnia
l paŸdziernika 2003 r. p³atnik sk³adek nie nalicza³ od wynagrodzeñ miesiêcznych i premii kwartalnych E. Cz. sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŒP.
P³atnik sk³adek nie nalicza³ tak¿e sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŒP od wynagrodzeñ
miesiêcznych i premii kwartalnych P. H. z tytu³u pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du za okres od l paŸdziernika 2003 r. do 30
kwietnia 2004 r.
Obowi¹zki prezesa spó³dzielni wyznaczone by³y w godzinach
pracy spó³dzielni. Do obowi¹zków tych nale¿a³o uczestnictwo
w posiedzeniach zarz¹du, reprezentacja zarz¹du, reprezentacja
spó³dzielni.
Od roku 1996 E. Cz. jest uprawniony do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, nadto pozostaje w stosunku pracy w Kole
£owieckim Dz. w M. – jako stra¿nik ³owiecki, w wymiarze 1/8
etatu.
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Czynnoœci zwi¹zane z pe³nieniem funkcji prezesa spó³dzielni
po rozwi¹zaniu umowy o pracê wykonywa³ w miarê potrzeb
spó³dzielni, bez œcis³ego oznaczenia godzin. Z tytu³u pe³nienia
funkcji prezesa spó³dzielni otrzymywa³ wynagrodzenie.
Od dnia l paŸdziernika 2003 r. p³atnik sk³adek nie nalicza³
i nie odprowadza³ sk³adek za cz³onków zarz¹du, albowiem Rada
Nadzorcza uzna³a, ¿e cz³onkowie zarz¹du mog¹ pe³niæ swoje
funkcje za wynagrodzeniem bez pozostawania w stosunku pracy. Rezygnacja z odprowadzania sk³adek pozwoli³a na podniesienie wysokoœci wynagrodzenia cz³onków zarz¹du.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ zgodnie z art. 6 ust. l pkt l oraz art.
13 pkt l ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegaj¹ pracownicy – od dnia nawi¹zania stosunku pracy do dnia ustania
tego stosunku. Stosownie zaœ do art. 52 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze, z cz³onkami zarz¹du zatrudnianymi w spó³dzielni rada spó³dzielni nawi¹zuje stosunek pracy
– w zale¿noœci od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracê albo powo³ania (art. 68 k.p.). Nie dotyczy to spó³dzielni pracy, w których zatrudnienie cz³onków nastêpuje bez
wzglêdu na stanowisko na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê
oraz tych spó³dzielni produkcji rolnej, w których podstaw¹ œwiadczenia pracy przez cz³onków jest stosunek cz³onkostwa.
Kolejno S¹d Okrêgowy podniós³, i¿ w uzasadnieniu uchwa³y
sk³adu Siedmiu Sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 21 lutego 2003
r., III PZP 19/2002 wskazano, ¿e interpretacja przepisu art. 52 § l
zdanie pierwsze ustawy – Prawo spó³dzielcze, nie budzi³a w¹tpliwoœci w czasie obowi¹zywania art. 68 § l k.p., w jego pierwotnym brzmieniu. Przepis art. 68 § l k.p. przed jego nowelizacj¹ dokonan¹ ustaw¹ z dnia 2 lutego 1996 r. stanowi³ bowiem,
¿e nawi¹zanie stosunku pracy z kierownikiem zak³adu pracy i jego
zastêpc¹ nastêpuje na podstawie powo³ania przez w³aœciwy organ. Natomiast w § l rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 20
listopada 1974 r. w sprawie okreœlenia stanowisk kierowniczych,
na których zatrudnia siê pracowników na podstawie powo³ania
(Dz.U. 1974 r. Nr 45, poz. 268), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 68 § 2 k.p. (przed nowelizacj¹)
sprecyzowano, do jakich stanowisk kierowniczych, poza wymie-
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nionymi w art. 68 § l k.p., stosuje siê przy nawi¹zaniu stosunku
pracy tryb powo³ania. Przyk³adowo zauwa¿ono, ¿e w § l ust. l
pkt l wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia przyjêto, i¿ tryb powo³ania ma zastosowanie do dyrektora banku – cz³onka zarz¹du.
Po nowelizacji dokonanej ustaw¹ z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, art.
68 § l k.p. otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie: „Stosunek pracy nawi¹zuje siê na podstawie powo³ania w przypadkach okreœlonych
w odrêbnych przepisach albo w przepisach wydanych na podstawie art. 298”. Zmiana polega³a na tym, ¿e przepis art. 68 § l
k.p., po nowelizacji, nie ma ju¿ samoistnej treœci normatywnej,
gdy¿ nie okreœla stanowisk, na których zatrudnienie nastêpuje
w trybie powo³ania. Omawiany przepis (art. 68 § l k.p.) po nowelizacji odsy³a jedynie do „odrêbnych przepisów” lub do „przepisów wydanych na podstawie art. 298 k.p.” wskazuj¹cych, jakie
stanowiska wymagaj¹ aktu powo³ania, dla nawi¹zania stosunku
pracy. Rada Ministrów nie skorzysta³a dot¹d z mo¿liwoœci wydania, w oparciu o delegacjê ustawow¹ zawart¹ w art. 298 § 3 k.p.,
rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego stanowiska, w stosunku do których
nawi¹zanie stosunku pracy nastêpowa³oby na podstawie powo³ania. Nadanie przepisowi art. 68 § l k.p. nowego brzmienia w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy ustaw¹ z dnia 2 lutego 1996 r.
upowa¿nia do wyra¿enia pogl¹du, i¿ zamiarem ustawodawcy
by³o ograniczenie sytuacji, w których nawi¹zanie stosunku pracy
nastêpuje w sposób inny ni¿ umowny, tj. na podstawie powo³ania, wzglêdnie mianowania. Wobec jednak podtrzymania w orzeczeniu z dnia 9 maja 1991 r. I PR 10/91 (niepublikowanym) pogl¹du, ¿e przepisy o powo³aniu maj¹ charakter bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cy, bez znaczenia jest forma, w jakiej nastêpuje powierzenie obowi¹zków kierowniczych, istotny jest natomiast fakt
powierzenia stanowiska i objêcie go przez pracownika. W literaturze poddano jednak w w¹tpliwoœæ, „czy w nowych warunkach nadal nale¿y podtrzymywaæ taki kierunek wyk³adni art. 68
k.p., który s³u¿y umacnianiu pozycji organów nadrzêdnych, ogranicza procesy decentralizacji zarz¹dzania gospodark¹ i sfer¹ spraw
socjalno-politycznych oraz os³abia znaczenie woli stron w kszta³towaniu podstaw i treœci stosunków pracy”. Przepisy prawa pracy zosta³y znowelizowane ustaw¹ z dnia 2 lutego 1996 r., a omawiany przepis art. 68 § l k.p. otrzyma³ brzmienie: „stosunek pra-

82

w sprawach pracy
cy nawi¹zuje siê na podstawie powo³ania w przypadkach okreœlonych w odrêbnych przepisach albo w przepisach wydanych
na podstawie art. 298”, skreœlony zosta³ § 2 upowa¿niaj¹cy Radê
Ministrów do okreœlenia innych stanowisk kierowniczych, a tak¿e, w wyniku skreœlenia art. 4 k.p., wyeliminowane zosta³o pojêcie kierownika zak³adu pracy i zasada jednoosobowego kierownictwa, a poprzez zmianê redakcji art. 3 k.p. pojêcie zak³adu
pracy, którym w szczególnoœci by³o przedsiêbiorstwo pañstwowe, urz¹d lub inna pañstwowa jednostka organizacyjna, spó³dzielcza, organizacja spo³eczna. Zmieniona zosta³a tak¿e treœæ
art. 298 § 3 k.p. i o ile w dawnym brzmieniu Rada Ministrów
by³a upowa¿niona do wprowadzenia nawi¹zywania stosunku pracy na podstawie mianowania lub powo³ania przez w³aœciwy organ w szerszym zakresie ni¿ ustalony w art. 68 k.p., o tyle w obecnym brzmieniu ów „szerszy zakres” i przywo³anie art. 68 k.p.
zosta³o pominiête, natomiast art. 8 ust. l ustawy nowelizacyjnej
przes¹dzi³, ¿e stosunki pracy z pracownikami zatrudnianymi na
podstawie powo³ania w regulacjach nie wymienionych w przepisach, o których mowa w art. 68 § l k.p., przekszta³caj¹ siê
z dniem wejœcia w ¿ycie noweli w stosunki pracy na podstawie
umowy o pracê. S¹d Najwy¿szy w uchwale z 4 paŸdziernika 1994
r., I PZP 42/94 wskaza³, ¿e przepis art. 68 § l k.p. w obecnym
brzmieniu nie dotyczy ¿adnego przepisu Prawa spó³dzielczego
ani przepisu wydanego z mocy art. 298 § 3 k.p. Oznacza to
zatem, ¿e odes³anie z art. 52 § l Prawa spó³dzielczego do art. 68
k.p. odnosi siê do przepisu, który utraci³ samoistn¹ treœæ normatywn¹. W uchwale tej S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e
cz³onek zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ bêd¹cy jednoczeœnie kierownikiem zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, mo¿e byæ zatrudniony zarówno na postawie
umowy o pracê, jak i na podstawie powo³ania w rozumieniu art.
68 i nast. k.p.
S¹d Okrêgowy skonstatowa³ nadto, i¿ w konkluzji S¹d Najwy¿szy wywiód³, ¿e odes³anie do art. 68 k.p. i art. 52 § l Prawa
spó³dzielczego nale¿y wiêc rozumieæ w ten sposób, i¿ ustawodawca – niezale¿nie od aktualnej redakcji art. 68 k.p. – niejako
„zdaje siê” ca³kowicie na rozwi¹zania przyjête w ustawodawstwie pracy. Skoro wiêc aktualne brzmienie art. 68 k.p. nie wymienia przypadków (stanowisk), w których stosunek pracy na-

83

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
wi¹zuje siê na podstawie powo³ania, przy czym ustawodawca
w przepisie tym najwyraŸniej nie chcia³ takich przypadków okreœliæ i odes³a³ w tym wzglêdzie do przepisów odrêbnych – w których, co widaæ z dokonanego przegl¹du, stanowiska takie s¹
wymienione, a jednoczeœnie nie s¹ one wymienione w Prawie
spó³dzielczym – to nale¿y uznaæ, ¿e przepis art. 52 § l Prawa
spó³dzielczego nie jest przepisem odrêbnym w rozumieniu art.
68 § l k.p.
Nastêpnie S¹d I instancji zwa¿y³, ¿e powo³anie cz³onka zarz¹du tworzy stosunek organizacyjny, jaki powstaje pomiêdzy dan¹
osob¹, a spó³k¹ kapita³ow¹, spó³dzielni¹ b¹dŸ inn¹ osob¹ prawn¹.
Niezale¿nie od tego stosunku, pomiêdzy cz³onkiem zarz¹du
a osob¹ prawn¹ mo¿e powstaæ równolegle stosunek prawny oparty
na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego. Mo¿e to
byæ umowa o pracê, umowa zlecenia, lub umowa mened¿erska.
W przypadku zaœ cz³onków zarz¹du spó³dzielni nawi¹zanie stosunku pracy jest obligatoryjne i wynika z art. 52 § l Prawa spó³dzielczego. Jak ³atwo zauwa¿yæ, przepis art. 52 § l Prawa spó³dzielczego ma jasn¹ i jednoznaczn¹ treœæ, natomiast argumenty
skar¿¹cego wynikaj¹ w opinii S¹du Okrêgowego, z b³êdnej interpretacji uchwa³y S¹du Najwy¿szego, w której podkreœlono, ¿e
nawi¹zanie stosunku pracy w trybie powo³ania zosta³o ograniczone do przypadków œciœle okreœlonych w odrêbnych przepisach oraz ¿e w przypadkach w¹tpliwych nale¿y, zgodnie z art.
11 k.p. badaæ, czy i jaka by³a zgodna wola stron stosunku pracy,
tj. czy ich zamiarem by³o nawi¹zanie stosunku pracy na podstawie powo³ania, czy te¿ na podstawie umowy o pracê, choæby
chodzi³o o stanowisko, na którym zgodnie z przepisami prawa,
stosunek pracy mo¿e byæ nawi¹zany na podstawie powo³ania.
W¹tpliwoœci interpretacyjne art. 68 k.p. nie wp³ywaj¹ w ¿aden
sposób na fakt, i¿ pomiêdzy cz³onkiem zarz¹du, a spó³dzielni¹
nawi¹zuje siê stosunek pracy. S¹d Okrêgowy skonstatowa³, ¿e
powo³anie na cz³onka zarz¹du jest powo³aniem do pe³nienia funkcji, a przez sam fakt powo³ania do pe³nienia tych funkcji nie
nawi¹zuje siê stosunek pracy ani umowy zlecenia, agencyjnej,
czy te¿ umowy o œwiadczenie us³ug – za wyj¹tkiem cz³onka
zarz¹du spó³dzielni, z którym nawi¹zanie stosunku pracy jest
obligatoryjne.
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Kolejno S¹d I instancji zwa¿y³, ¿e w œwietle art. 52 § l Prawa
spó³dzielczego regulacja dopuszczalnych podstaw nawi¹zania stosunku pracy z cz³onkiem zarz¹du ma charakter ustawowy, a statut jedynie przes¹dza, która z tych podstaw (powo³anie czy umowa
o pracê) zostanie w danej spó³dzielni zastosowana. W tym sensie statut nie jest samoistn¹ podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy
na podstawie powo³ania.
S¹d Okrêgowy podniós³ nadto, ¿e w rozpatrywanej sprawie
ustalenie ³¹cz¹cego strony stosunku niezbêdne by³o z punku widzenia obowi¹zku objêcia ubezpieczeniem spo³ecznym, a powo³uj¹c siê na zaprezentowane wywody S¹d ten ustali³, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów na radzie spó³dzielni le¿a³ obowi¹zek nawi¹zania stosunku pracy z cz³onkami spó³dzielni i pomimo braku takiej zasadnym jest objêcie ich „ubezpieczeniami
spo³ecznymi, chorobowym i wypadkowym”.
W apelacji M. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w M. zarzuci³a naruszenie: 1) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych przez przyjêcie, ¿e dosz³o do objêcia zainteresowanych ubezpieczeniami spo³ecznymi z tytu³u pe³nienia funkcji
cz³onków Zarz¹du, pomimo ¿e miêdzy nimi a spó³dzielni¹ nie
nawi¹zano stosunków pracy; 2) art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego
w zw. z art. 22 § 1 i art. 68 § 1 k.p. i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP przez przyjêcie, ¿e na Radzie Nadzorczej Spó³dzielni ci¹¿y³
obowi¹zek nawi¹zana z zainteresowanymi stosunku pracy, pomimo braku ich zatrudnienia na okreœlonych pracowniczych stanowiskach pracy; 3) prawa procesowego, w tym art. 477 14 § 1
k.p.c., jak te¿ niedostateczne wyjaœnienie istotnych okolicznoœci
faktycznych sprawy, w tym dotycz¹cych sposobu pe³nienia funkcji
cz³onka Zarz¹du Spó³dzielni przez P. H. Skar¿¹cy wniós³ o zmianê wyroku S¹du I instancji i uwzglêdnienie odwo³ania oraz zas¹dzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postêpowania. W uzasadnieniu apeluj¹cy zarzuci³, i¿ S¹d I instancji, jakkolwiek zasadnie
uzna³, ¿e miêdzy zainteresowanymi a Spó³dzielni¹ nie dosz³o do
nawi¹zania stosunków pracy, to jednak nie wyjaœni³, dlaczego
uzna³, by w takiej sytuacji zasadne by³o objêcie ich ubezpieczeniami spo³ecznymi. Podniós³ te¿, ¿e wobec dobrowolnoœci pozostawania w stosunku pracy, nie mog³o dojœæ do jego nawi¹zania
z mocy prawa, tak na podstawie art. 22 § 1 k.p., jak i na podstawie art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego w zw. z art. 68 k.p.
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W odpowiedzi na apelacjê organ rentowy domaga³ siê jej
oddalenia oraz wniós³ o zas¹dzenie na jego rzecz kosztów procesu za II instancjê wed³ug norm przepisanych, z uwzglêdnieniem kosztów zastêpstwa procesowego. W uzasadnieniu streœci³
motywy rozstrzygniêcia S¹du I instancji. Podniós³ te¿, ¿e celem
rezygnacji z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, chorobowe i wypadkowe by³o z jednej strony obni¿enie kosztów
Spó³dzielni, zaœ z drugiej strony podniesienie wysokoœci wynagrodzenia cz³onków zarz¹du, zatem z przedmiotowej sprawie na
podstawie art. 58 § 1 k.c. nale¿y uznaæ niewa¿noœæ czynnoœci
dokonanych w celu osi¹gniêcia oszczêdnoœci w zakresie sk³adek na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Kolejno organ rentowy przytoczy³ motywy uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 21 lutego
2003 r., III PZP 19/2002 oraz wywiód³, ¿e skoro przepis art. 52 §
1 Prawa spó³dzielczego nie jest przepisem odrêbnym w rozumieniu art. 68 § 1 k.p., to cz³onkowie zarz¹du M. Spó³dzielni
Mieszkaniowej w osobach E. Cz. i P. H. nawi¹zali z t¹ Spó³dzielni¹ stosunek pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 16 wrzeœnia
1982 r. – Prawo spó³dzielcze.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie, skutkuj¹c w punkcie
I zmian¹ zaskar¿onego wyroku i poprzedzaj¹cej go decyzji oraz
ustaleniem, ¿e P. H. od 1 paŸdziernika 2003 r. do 30 kwietnia
2004 r., a E. Cz. od 1 paŸdziernika 2003 r. do nadal nie podlegaj¹
obowi¹zkowym ubezpieczeniom spo³ecznym z tytu³u stosunku
pracy oraz zmian¹ orzeczenia S¹du Okrêgowego w punkcie II
poprzez zas¹dzenie od organu rentowego na rzecz p³atnika kosztów procesu za postêpowanie odwo³awcze.
Rozstrzygniêcie S¹du I instancji uwarunkowane jest z jednej
strony konstatacj¹, i¿ dla rozpoznania sprawy niezbêdne by³o
ustalenie ³¹cz¹cego zainteresowanych i p³atnika stosunków prawnych, z drugiej zaœ przyjêciem, i¿ na radzie nadzorczej spó³dzielni le¿a³ obowi¹zek nawi¹zania z cz³onkami zarz¹du spó³dzielni
stosunku pracy, przy czym niedopuszczalne by³o œwiadczenie
przez nich pracy na rzecz spó³dzielni na innej podstawie prawnej, natomiast, jako ¿e P. H. i E. Cz. œwiadczyli na rzecz p³atnika
okreœlone czynnoœci za wynagrodzeniem, to w konsekwencji –
pomimo braku stosunku pracy – zasadnym jest objêcie ich ubez-
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pieczeniami spo³ecznymi na podstawie przepisów przewiduj¹cych obowi¹zek podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym przez
pracowników. S¹d Okrêgowy uzna³ zatem, i¿ przepis art. 52 § 1
ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze (Dz.U.
z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) przewiduje obowi¹zek nawi¹zania z cz³onkiem zarz¹du spó³dzielni stosunku pracy i – choæ
to akurat przekonanie nie zosta³o na kartach uzasadnienia wyra¿one explicite – da³ jednoczeœnie wyraz przekonaniu o funkcjonowaniu w art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego dzia³aj¹cej na zasadzie automatyzmu fikcji prawnej, jakoby ka¿dorazowe odp³atne
wykonywanie przez cz³onka zarz¹du spó³dzielni okreœlonych
czynnoœci stanowi³o o istnieniu pomiêdzy nim a spó³dzielni¹ stosunku prawnego prawa pracy.
S¹d Apelacyjny stwierdza, i¿ stanowisko to, jako nie znajduj¹ce oparcia w przepisach prawa, nie zas³uguje na akceptacjê.
W zakresie interpretacji art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego stanowi
zaœ o naruszeniu tego unormowania przez jego b³êdn¹ interpretacjê, skutkuj¹c¹ w konsekwencji bezpodstawnym przypisaniem
zainteresowanym w spornych okresach przymiotu pracownika
i objêciem ich obowi¹zkowym ubezpieczeniem spo³ecznym.
Pozostaje poza sporem i wynika ze zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego, i¿ w spornych okresach P. H. oraz
E. Cz., pe³nili obowi¹zki cz³onka zarz¹du M. Spó³dzielni Mieszkaniowej za wynagrodzeniem. S¹d I instancji prawid³owo ustali³,
i¿ od 1 paŸdziernika 2003 r. nie dosz³o do nawi¹zania z nimi
stosunków pracy („w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów na radzie spó³dzielni le¿a³ obowi¹zek nawi¹zania stosunku pracy
z cz³onkami spó³dzielni i pomimo braku takiej (...)” – podkr. S¹du
Apelacyjnego – str. 5 uzasadnienia).
W rozpoznawanej sprawie S¹d Apelacyjny akceptuje ustalenia faktyczne S¹du pierwszej instancji, a jako ¿e traktuje je jako
w³asne, brak jest podstaw do ich ponownego szczegó³owego
przytaczania (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 listopada
1998 r., I PKN 339/98, OSNAiUS z 1999 r., nr 24, poz. 776). S¹d
Apelacyjny dodatkowo ustali³, ¿e statut M. Spó³dzielni Mieszkaniowej nie zawiera okreœlenia, ¿e z cz³onkami zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy, ze wskazaniem stanowisk w zarz¹dzie spó³dzielni w odniesieniu do których stosunek pracy nawi¹zywany
jest na podstawie powo³ania. P. H. pe³ni³ obowi¹zki cz³onka za-
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rz¹du M. Spó³dzielni Mieszkaniowej – zastêpcy prezesa spó³dzielni od dnia 14 maja 1997 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Pomiêdzy P. H. a M. Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ nie dosz³o do
zawarcia umowy o pracê. Zainteresowany w okresie spornym
(od dnia 31 paŸdziernika 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r.) prowadzi³ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która stanowi³a dla
niego tytu³ do ubezpieczenia spo³ecznego. Nadto w okresie od
dnia 4 listopada 2003 r. do 31 marca 2004 r. by³ zg³oszony do
ubezpieczenia zdrowotnego z tytu³u umowy zlecenia w Izbie
Rzemieœlniczej w S.
Zainteresowany E. Cz. zosta³ powo³any przez Radê Nadzorcz¹
M. Spó³dzielni Mieszkaniowej na stanowisko zastêpcy prezesa,
a dnia 14 maja 1997 r. na stanowisko Prezesa M. Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Zainteresowanego z M. Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
w okresie od 3 stycznia 1994 r. do 30 wrzeœnia 2003 r. ³¹czy³a
umowa o pracê na stanowisku pocz¹tkowo zastêpcy prezesa
w wymiarze 1/4 etatu, a od 14 maja 1997 r. na stanowisku prezesa w wymiarze 1/2 etatu. Rada Nadzorcza M. Spó³dzielni Mieszkaniowej w 2003 r. uzna³a, ¿e cz³onkowie zarz¹du bêd¹ pelnili
swoje funkcje odp³atnie, bez pozostawania stosunku pracy, co
znalaz³o pe³n¹ akceptacjê ze strony zainteresowanego E. Cz.
W konsekwencji stosunek pracy ³¹cz¹cy zainteresowanego E. Cz.
z M. Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ uleg³ rozwi¹zaniu na mocy porozumienia stron z dniem 30 wrzeœnia 2003 r. Od 1 paŸdziernika
2003 r. E. Cz. bra³ udzia³ w posiedzeniach zarz¹du i kierowa³
bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ spó³dzielni w miarê potrzeb. Zainteresowany od 1 paŸdziernika 2003 r. podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u zatrudnienia w kole £owickim „ Dz.” w M.
i od 19 sierpnia 1996 r. do nadal pobiera rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy (…).
Przechodz¹c do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego nale¿a³o na wstêpie zauwa¿yæ, ¿e zasada swobody umów
(art. 3531 k.c.) polega w pierwszej kolejnoœci na mo¿liwoœci wyboru przez strony rodzaju stosunku prawnego, który bêdzie ich
³¹czy³. Dotyczy to tak¿e wykonywania stale i za wynagrodzeniem okreœlonych czynnoœci, a wiêc stosunku prawnego okreœlanego jako wykonywanie zatrudnienia w szerokim tego s³owa
znaczeniu. Zatrudnienie mo¿e byæ wykonywane na podstawie
stosunku cywilnoprawnego (umowy typu zlecenia, kontraktu
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mened¿erskiego) lub stosunku pracy. Wybór rodzaju stosunku
prawnego powoduje konsekwencje prawne nie tylko bezpoœrednio w sferze jego treœci, ale tak¿e w wielu innych dziedzinach
(ubezpieczeniowej, podatkowej). Je¿eli w treœci stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony (ocenianego nie tylko przez treœæ umowy,
ale przede wszystkim przez sposób jego wykonywania) przewa¿aj¹ cechy charakterystyczne dla stosunku pracy okreœlone w art.
22 § 1 k.p. (wykonywanie za wynagrodzeniem pracy okreœlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê), to mamy
do czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez
wzglêdu na nazwê umowy zawartej przez strony (art. 22 § 1 1
k.p.; por. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 16 stycznia 1979 r.,
I CR 440/78, OSPiKA 1979 nr 9, poz. 168; z dnia 2 grudnia 1975
r., I PRN 42/75, S³u¿ba Pracownicza 1976 nr 2, s. 28; z dnia 2
wrzeœnia 1998 r., I PKN 293/98, OSNAPiUS 1999 nr 18, poz.
582; z dnia 14 wrzeœnia 1998 r., I PKN 334/98, OSNAPiUS 1999
nr 20, poz. 646; z dnia 6 paŸdziernika 1998 r., I PKN 389/98,
OSNAPiUS 1999 nr 22, poz. 718; z dnia 22 grudnia 1998 r.,
I PKN 517/98, OSNAPiUS 2000 nr 4, poz. 138; z dnia 12 stycznia
1999 r., I PKN 535/98, OSNAPiUS 2000 nr 5, poz. 175; z dnia 9
lutego 1999 r., I PKN 562/98, OSNAPiUS 2000 nr 6, poz. 223;
z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 642/98, OSNAPiUS 2000 nr 11,
poz. 417). I odwrotnie, je¿eli w treœci stosunku prawnego nie
przewa¿aj¹ cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, to nie
mo¿na przyj¹æ, aby taki stosunek prawny ³¹czy³ strony. W tym
kontekœcie warto wskazaæ na bogate i jednolite orzecznictwo
dotycz¹ce zagadnienia oceny charakteru prawnego ³¹cz¹cego strony stosunku zatrudnienia, powo³ane praktycznie w ca³oœci w uzasadnieniu wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 25 listopada 2004 r.,
I PK 42/04 (OSNP 2005/14/209).
Oceny, czy cechy charakterystyczne dla stosunku pracy maj¹
charakter przewa¿aj¹cy nale¿y dokonywaæ na podstawie wszelkich okolicznoœci sprawy, przede wszystkim takich jak: wola
stron, w tym tak¿e wyra¿ona w nazwie jak¹ strony nada³y umowie, obowi¹zek osobistego wykonywania pracy, zakaz wyrêczania siê osobami trzecimi, bezwzglêdne obowi¹zywanie zasady
odp³atnoœci, pracowniczy obowi¹zek starannego dzia³ania, a nie
osi¹gniêcia rezultatu oraz obci¹¿enie pracodawcy ryzykiem pro-
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wadzenia dzia³alnoœci. W orzecznictwie wskazuje siê te¿ inne
cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, takie jak: wykonywanie pracy skooperowanej, zespo³owej (por. wyrok z dnia 20
marca 1965 r., III PU 28/64, OSNCP 1965 nr 9, poz. 157; wyrok
z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 415/98, OSNAPiUS 1999 nr 24,
poz. 780; wyrok z dnia 22 grudnia 1998 r., I PKN 517/98, OSNAPiUS 2000 nr 4, poz. 138); ci¹g³oœæ œwiadczenia pracy (por. wyrok z dnia 27 lutego 1979 r., II URN 19/79, Nowe Prawo 1981 nr
6, s. 82; wyrok z dnia 14 grudnia 1999 r., I PKN 451/99, OSNAPiUS 2001 nr 10, poz. 337); specyficzne zasady funkcjonowania
podmiotu zatrudniaj¹cego (por. wyrok z dnia 15 paŸdziernika
1999 r., I PKN 307/99, OSNAPiUS 2001 nr 7, poz. 214); wystêpowanie pewnych cech charakterystycznych dla stosunku pracy,
np. wyp³aty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (por. wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r., I PKN 484/98, OSNAPiUS 2000 nr
2, poz. 62), wyp³aty zasi³ku chorobowego i korzystania ze œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego (por. wyrok OSPiUS w £odzi
z dnia 25 listopada 1975 r., I P 848/75, S³u¿ba Pracownicza 1976
nr 4, s. 38) albo cech obcych stosunkowi pracy, np. obowi¹zku
„odpracowania” urlopu (por. wyrok z dnia 12 stycznia 1999 r.,
I PKN 535/98, OSNAPiUS 2000 nr 5, poz. 175; wyrok z dnia 14
lutego 2001 r., I PKN 256/00, OSNAPiUS 2002 nr 23, poz. 564)
lub wykonywania pracy „na wezwanie” pracodawcy w celu zastêpstwa nieobecnych pracowników (por. wyrok z dnia 28 czerwca 2001 r., I PKN 498/00, OSNP 2003 nr 9, poz. 222).
W tym miejscu celowe jest równie¿ dokonanie rozwa¿añ co
do charakteru prawnego stosunku cz³onkostwa w zarz¹dzie spó³dzielni.
Zgodnie z art. 48 § 1 i 49 § 1, 2 i 3 Prawa spó³dzielczego
zarz¹d kieruje dzia³alnoœci¹ spó³dzielni oraz reprezentuje j¹ na
zewn¹trz. Sk³ad i liczbê cz³onków zarz¹du okreœla statut. Statut
mo¿e przewidywaæ zarz¹d jednoosobowy, którym jest prezes,
i ustalaæ wymagania, jakie powinna spe³niaæ osoba wchodz¹ca
w sk³ad zarz¹du lub prezes w zarz¹dzie jednoosobowym. Cz³onków zarz¹du, w tym prezesa i jego zastêpców, wybiera i odwo³uje, stosownie do postanowieñ statutu, rada lub walne zgromadzenie. Spó³dzielnie, których cz³onkami s¹ wy³¹cznie osoby prawne, wybieraj¹ zarz¹d spoœród kandydatów bêd¹cych osobami fizycznymi wskazanymi przez te osoby prawne. W spó³dzielniach,
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w których cz³onkami s¹ osoby fizyczne i osoby prawne, cz³onków zarz¹du wybiera siê równie¿ spoœród kandydatów wskazanych przez osoby prawne.
Oczywiste jest stwierdzenie, ¿e w wyniku wyboru cz³onka
zarz¹du przez uprawniony do tego organ oraz przyjêcia tego
wyboru dochodzi miêdzy spó³dzielni¹ i osob¹ wybran¹ do powstania obligacyjnego stosunku cywilnoprawnego, który mo¿na
okreœliæ mianem „stosunku cz³onkostwa w zarz¹dzie”. Jego treœci¹, jak trafnie to zaakcentowa³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu
postanowienia z dnia 5 paŸdziernika 1995 r. I CR 9/95 Palestra
1996/11-12/218, jest uprawnienie i obowi¹zek wspó³dzia³ania
z pozosta³ymi cz³onkami zarz¹du w wykonywaniu okreœlonych
w ustawie i statucie czynnoœci nale¿¹cych do tego organu. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e u podstaw ³¹cz¹cego strony vinculum
iuris le¿y „stosunek organizacyjny”, wyznaczony struktur¹ spó³dzielni.
Charakter wêz³a obligacyjnego przes¹dza o tym, ¿e w zakresie nieuregulowanym prawem spó³dzielczym nale¿y stosowaæ
przepisy prawa cywilnego, a zw³aszcza przepisy ogólne zobowi¹zañ. Wed³ug utrwalonego orzecznictwa i doktryny do stosunku cz³onkostwa w zarz¹dzie, z mocy art. 750 k.c. stosuje siê przepisy o zleceniu. Stosunek, o którym mowa, ma charakter umowy
nienazwanej, najbli¿szej umowie o œwiadczenie us³ug z art. 750
k.c., co uzasadnia odpowiednie lub analogiczne stosowanie przepisów o zleceniu (por. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 5
paŸdziernika 1995 r. I CR 9/95 oraz Jerzy p. Naworski w„ Status
cz³onków zarz¹du spó³dzielni i spó³ek kapita³owych” MOP 1997
nr 1).
Najczêœciej stosunek cz³onkostwa w zarz¹dzie powsta³y w wyniku powo³ania i przyjêcia funkcji w organie jest uzupe³niany
postanowieniami umowy o pracê lub innej umowy, której przedmiotem jest œwiadczenie pracy.
Na gruncie art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego nale¿y dokonaæ
wyraŸnego rozró¿nienia organizacyjnego stosunku prawnego
³¹cz¹cego cz³onka zarz¹du ze spó³dzielni¹ i stosunku prawnego
stanowi¹cego podstawê zatrudnienia w spó³dzielni. Ten drugi
wi¹¿e siê z realizacj¹ obowi¹zków wykraczaj¹cych poza zwyk³e
funkcje cz³onka zarz¹du spó³dzielni (por. uzasadnienie wyroku
S¹du Najwy¿szego z dnia 20 listopada 1935 r., I C 1242/35, OSN(C)
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1936/9/336). Takie te¿ stanowisko zaj¹³ te¿ M. Gersdorf, co istotne – na gruncie aktualnego Prawa spó³dzielczego (M. Gersdorf
[w]: M. Gersdorf, J. Ignatowicz, „Prawo spó³dzielcze. Komentarz”,
Warszawa 1985). Na dyferencjacjê w obrêbie stosunku prawnego cz³onkostwa w zarz¹dzie i stosunku prawnego opartego na
przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego uwagê zwróci³
te¿, w pe³ni zasadnie, S¹d I instancji (str. 4 uzasadnienia).
W zwi¹zku z powy¿szym, szczególnego zaakcentowania wymaga, i¿ brak jest normy prawnej, która przewidywa³aby, ¿e
cz³onek zarz¹du spó³dzielni musi obligatoryjnie pozostawaæ ze
spó³dzielni¹ w pracowniczym stosunku zatrudnienia. Podkreœliæ
trzeba z ca³¹ stanowczoœci¹, i¿ taki automatyzm nie zosta³ nigdzie przewidziany. Art. 22 § 11 k.p. nie wprowadza ani domniemania zawarcia umowy o pracê, ani fikcji prawnej zawarcia umowy tego rodzaju. Nie ogranicza woli stron w wyborze podstawy
zatrudnienia. Stanowi jedynie o znaczeniu nazwy umowy dla jej
kwalifikacji prawnej. Natomiast w art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego unormowane zosta³y podstawy prawne stosunku pracy cz³onków zarz¹du spó³dzielni. Zgodnie z tym przepisem z cz³onkami
zarz¹du zatrudnianymi w spó³dzielni rada spó³dzielni nawi¹zuje
stosunek pracy – w zale¿noœci od powierzonego stanowiska –
na podstawie umowy o pracê albo powo³ania (art. 68 k.p.). Nie
dotyczy to spó³dzielni pracy, w których zatrudnienie cz³onków
nastêpuje bez wzglêdu na stanowisko na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê, oraz tych spó³dzielni produkcji rolnej, w których podstaw¹ œwiadczenia pracy przez cz³onków jest stosunek
cz³onkostwa. Z przytoczonego przepisu wynika, ¿e z cz³onkami
zarz¹du spó³dzielni stosunek pracy mo¿e zostaæ nawi¹zany dwojako – w drodze powo³ania lub umowy o pracê, przy czym
w uchwale z dnia 21 lutego 2003 r., III PZP 19/2002 (OSNP
2003 nr 14, poz. 329), S¹d Najwy¿szy odrzuci³ mo¿liwoœæ nawi¹zywania stosunku pracy z cz³onkami zarz¹du na podstawie powo³ania. Nie dotyczy to cz³onków zarz¹du spó³dzielni pracy wobec których jedyn¹ dopuszczaln¹ podstaw¹ nawi¹zania stosunku
pracy jest spó³dzielcza umowa o pracê oraz tych cz³onków spó³dzielni produkcji rolnej, którzy œwiadcz¹ pracê bezpoœrednio
w ramach cywilnoprawnego stosunku cz³onkostwa w spó³dzielni bez dodatkowej wiêzi prawnej w postaci stosunku pracy.
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Redakcja przepisu art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego nie wskazuje, jakoby przepis ten przewidywa³ obowi¹zek pozostawania
przez cz³onka zarz¹du spó³dzielni z t¹ spó³dzielni¹ w pracowniczym stosunku zatrudnienia. Tam, gdzie efekt taki ustawodawca
chcia³ osi¹gn¹æ, uczyni³ to w sposób wyraŸny, jak w art. 155 § 1
Prawa spó³dzielczego i w art. 182 § 1 zd. 1 Prawa spó³dzielczego, stanowi¹c wyraŸnie: „zdolny do pracy cz³onek spó³dzielni ma
prawo i obowi¹zek pracowaæ w spó³dzielni” (art. 155 § 1) oraz
„spó³dzielnia i cz³onek spó³dzielni maj¹ obowi¹zek pozostawania
ze sob¹ w stosunku pracy” (art. 182 § 1 zd. 1). Co istotne, regulacje to odnosz¹ siê do cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz do cz³onków spó³dzielni pracy, nie dotycz¹ zaœ cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, podczas gdy w³aœnie w odniesieniu do cz³onków zarz¹du takiej spó³dzielni zapad³o zaskar¿one rozstrzygniêcie. Odrêbne unormowanie tego zagadnienia
w powo³anym art. 155 § 1 i art. 182 § 1 zd. 1 Prawa spó³dzielczego przekonuje, i¿ przepis art. 52 § 1 zd. 2 Prawa spó³dzielczego
nie mo¿e byæ rozumiany jako przewiduj¹cy obowi¹zek zatrudnienia cz³onków zarz¹du spó³dzielni pracy i rolniczej spó³dzielni
produkcyjnej, a zatem odczytywaæ go trzeba wy³¹cznie jako stanowi¹cy wyraŸnie o braku odstêpstwa od podstawy normatywnej zatrudnienia cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych
i spó³dzielni pracy w tych¿e spó³dzielniach, to jest jako przewiduj¹cy odstêpstwo od podstawy prawnej nawi¹zania stosunku
pracy przewidzianej w zdaniu pierwszym art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego. Nie stanowi on zaœ o obowi¹zku zawarcia przez tych
cz³onków spó³dzielni – w sytuacji, gdy pe³ni¹ funkcje cz³onków
zarz¹du – stosunku pracy na podstawie spó³dzielczej umowy
o pracê lub w oparciu o stosunek cz³onkostwa. Wynika to nadto
niezbicie z wzajemnej relacji art. 52 § 1 zd. 1 i art. 52 § 1 zd. 2
Prawa spó³dzielczego. Brak przy tym jakichkolwiek podstaw do
przyjêcia, by art. 52 § 1 zd. 1 Prawa spó³dzielczego przewidywa³
obowi¹zek zatrudnienia, skoro œciœle z nim funkcjonalnie zwi¹zany art. 52 § 1 zd. 2 o nim ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ nie
stanowi.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d Apelacyjny stwierdza, i¿
art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego normuje dopuszczalne podstawy nawi¹zywania stosunku pracy w przypadku zatrudniania
w spó³dzielni cz³onków zarz¹du. Wynika to tak z faktu, i¿ w sy-
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tuacji, gdy ustawodawca przewiduje obowi¹zek zatrudnienia, czyni
to w sposób wyraŸny i jednoznaczny, jak nadto i z wykazanego
znaczenia art. 52 § 1 zd. 2 Prawa spó³dzielczego.
O fikcji prawnej zatrudnienia cz³onków zarz¹du spó³dzielni
na podstawie umowy o pracê nie ma te¿ mowy w ¿adnej z szeroko powo³ywanych przez S¹d I instancji uchwa³ S¹du Najwy¿szego: z dnia 21 lutego 2003 r., III PZP 19/02 ani z dnia 4 paŸdziernika 1994 r., I PZP 42/94. Problem ten nie zosta³ w nich
bowiem w ogóle poruszony, gdy¿ ich treœæ i poczynione rozwa¿ania dotycz¹ wzajemnej relacji art. 68 § 1 k.p. i art. 52 § 1 Prawa
spó³dzielczego. Co prawda w cytowanym ju¿ wyroku z dnia 20
listopada 1935 r., S¹d Najwy¿szy uzna³, i¿ „fakt wykonywania
przez cz³onka zarz¹du spó³dzielni funkcji jej dyrektora za wynagrodzeniem nale¿y uwa¿aæ za dowód zawarcia przez spó³dzielniê z tym cz³onkiem zarz¹du umowy o pracê”, jednak¿e wyrok
ten zapad³ w innym stanie prawnym (w ustawie o spó³dzielniach
z 1920 r. brak by³o przepisu stanowi¹cego odpowiednik obecnie
obowi¹zuj¹cego art. 52 § 1 Prawa spó³dzielczego) i realiach spo³eczno-gospodarczych, a zatem w tym zakresie nie mo¿e stanowiæ podstawy podwa¿enia stanowiska S¹du Apelacyjnego wyra¿onego na kartach niniejszego uzasadnienia.
Zaprezentowana interpretacja mo¿e rzecz jasna rodziæ pytanie o to, czy przepis art. 52 § 1 zd. 1 Prawa spó³dzielczego nie
stanowi lex imperfecta, albowiem stanowi¹c o obowi¹zku zatrudnienia wy³¹cznie na jednej ze wskazanych w nim podstaw prawnych, opartych na przepisach Kodeksu pracy w brzmieniu sprzed
dnia 2 lutego 1996 r., a po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.) wy³¹cznie na
podstawie umowy o pracê, nie przewiduje jednoczeœnie ¿adnej
sankcji za zatrudnienie cz³onka zarz¹du spó³dzielni w oparciu
o inn¹ podstawê prawn¹. W ocenie S¹du Apelacyjnego odpowiedŸ na to pytanie jest przecz¹ca. Wykluczone jest, by sankcj¹
tak¹ mog³a byæ fikcja prawna, jakoby owo zatrudnienie funkcjonowa³o w ramach stosunku pracy. Przepis art. 52 § 1 zd. 1 Prawa
spó³dzielczego skierowany jest do rady nadzorczej, a wiêc to jej
cz³onkowie mog¹ ewentualnie ponieœæ odpowiedzialnoœæ za jego
naruszenie.
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Pe³nienie obowi¹zków cz³onka zarz¹du (np. spó³dzielni mieszkaniowej, spó³ki prawa handlowego) samo przez siê nie rodzi
obowi¹zku ubezpieczeñ spo³ecznych. Wœród tytu³ów do tych
ubezpieczeñ przepisy ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz.
74 ze zm., dalej: ustawa systemowa) nie wymieniaj¹ bowiem
tytu³u w postaci pe³nienia tego typu funkcji. Dlatego te¿ osoba,
która pe³ni obowi¹zki cz³onka zarz¹du tylko i wy³¹cznie na podstawie na podstawie aktu powo³ania odpowiedniego organu (np.
uchwa³y rady nadzorczej spó³dzielni mieszkaniowej, spó³ki akcyjnej) nie podlega zg³oszeniu do ubezpieczeñ spo³ecznych. Powstanie stosunku ubezpieczeniowego uzale¿nione jest od tego
na jakiej podstawie prawnej praca jest œwiadczona. Œwiadczenie
pracy bezpoœrednio w oparciu o stosunek organizacyjny, w aktualnym stanie prawnym nie jest expressis verbis zwi¹zane z obowi¹zkiem ubezpieczeniowym.
Analizuj¹c stan faktyczny sprawy w odniesieniu do cech stosunku pracy jaki mia³ ³¹czyæ zainteresowanych z M. Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ od 1 paŸdziernika 2003 r. S¹d Apelacyjny uzna³,
¿e nie by³y one spe³nione, w tym przede wszystkim strony nie
wyrazi³y woli zawarcia umowy o pracê, potwierdzonej pisemn¹
umow¹ o pracê, zainteresowani nie œwiadczyli pracy podporz¹dkowanej, nie mieli okreœlonego czasu pracy wykonywania czynnoœci, nie podpisywali listy obecnoœci.
Oceniaj¹c stan faktyczny ustalony w niniejsze sprawie S¹d
Apelacyjny uzna³, ¿e od 1 paŸdziernika 2003 r. podstaw¹ nawi¹zania stosunku ubezpieczeniowego w stosunku do zainteresowanych pe³ni¹cych funkcjê cz³onków zarz¹du bez ³¹cz¹cego ich
ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ stosunku pracy, nie móg³ byæ wskazany przez pozwanego i S¹d Okrêgowy przepis art. 6 ust.1 i art.
13 pkt 1 ustawy systemowej, przewiduj¹cy obowi¹zek ubezpieczenia pracowników ubezpieczeniem spo³ecznym (emerytalnym,
rentowym, chorobowym i wypadkowym) od dnia nawi¹zania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.
Uznaj¹c zatem po pierwsze – jakoby art. 52 § 1 zd. 1 Prawa
spó³dzielczego stanowi³ o obowi¹zku zatrudnienia cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej oraz po drugie – i¿ w regulacji
tej przewidziano, ¿e nawet pomimo niezrealizowania tego obowi¹zku odp³atne wykonywanie przez cz³onka zarz¹du spó³dziel-
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ni mieszkaniowej okreœlonych czynnoœci na jej rzecz równoznaczne by³o z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy niezale¿nie od funkcjonuj¹cych w obiektywnej rzeczywistoœci istotnych
cech takiego stosunku prawnego, S¹d I instancji naruszy³ przepis
art. 52 § 1 zd. 1 Prawa spó³dzielczego przez jego b³êdn¹ wyk³adniê i w konsekwencji wadliwie uzna³, ¿e zaskar¿one decyzje
o objêciu zainteresowanych obowi¹zkowymi ubezpieczeniami
spo³ecznymi jako pracowników s¹ zgodne z prawem. Ju¿ tylko
na marginesie S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ b³êdne jest rozró¿nianie przez S¹d I instancji ubezpieczeñ spo³ecznych, chorobowego i wypadkowego, skoro zgodnie z art. 1 pkt 3 i 4 ustawy systemowej zarówno ubezpieczenie chorobowe jak i wypadkowe
s¹ ubezpieczeniami spo³ecznymi.
S¹d Apelacyjny zauwa¿a, ¿e przedmiotem niniejszego sporu
wyznaczonym treœci¹ zaskar¿onych decyzji nie by³o rozstrzygniêcie, czy P. H., jako osoba podlegaj¹ca ubezpieczeniu z tytu³u
prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej od dnia 1
paŸdziernika 2003 r. podlega obowi¹zkowi ubezpieczenia z tytu³u jednoczesnego stosunku cz³onkostwa w zarz¹dzie spó³dzielni, do którego zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia (art. 9 ust. 2 z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust.
1 pkt 5 ustawy systemowej). Zarówno organ rentowy, jak i S¹d I
instancji nie dokonywali ustaleñ pozwalaj¹cych na rozstrzygniêcie w niniejszym postêpowaniu, które z bêd¹cych w zbiegu tytu³ów s¹ tytu³ami do obowi¹zkowych ubezpieczeñ emerytalnego
i rentowych, a które daj¹ jedynie prawo do dobrowolnych ubezpieczeñ emerytalnego i rentowych b¹dŸ nie stanowi¹ tytu³u do
tych ubezpieczeñ – maj¹c na uwadze treœæ przepisu art. 9 ustawy systemowej. Rozstrzygniêcie w niniejszej sprawie nie stanowi przeszkody dla organu rentowego do zbadania zbiegu tytu³ów do ubezpieczeñ emerytalnego i rentowych P. H. w zwi¹zku
z wykonywaniem przez niego pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej i wykonywaniem umów cywilnoprawnych lub umów nienazwanych do których stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia.
Natomiast ustalone w sprawie okolicznoœci faktyczne pozwalaj¹
ju¿ stwierdziæ, ¿e w sytuacji gdy od 1 paŸdziernika 2003 r. E. Cz.
bêd¹cy rencist¹, pozostaje jednoczeœnie w stosunku pracy z innym podmiotem ni¿ M. Spó³dzielnia Mieszkaniowa, to stosunek
cz³onkostwa w M. Spó³dzielni Mieszkaniowej bez wzglêdu na
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podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze stosunku pracy nie stanowi dla niego tytu³u do obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych (art. 9 ust. 4a a contrario ustawy
systemowej).
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, dzia³aj¹c na mocy art. 386 § 1
k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w punkcie I sentencji wyroku
(…).

4
POSTANOWIENIE
z dnia 14 marca 2009 r.
III AUa 1706/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Iwona Krzeszowska – Lasoñ (spr.)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza:
Do skutecznego wniesienia apelacji przez pe³nomocnika strony, którego pe³nomocnictwa w toku procesu wygas³o wskutek
wypowiedzenia przez pe³nomocnika, konieczne jest z³o¿enie
nowego pe³nomocnictwa lub wykazanie, ¿e póŸniejsze odwo³anie oœwiadczenia o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa nast¹pi³o
za zgod¹ mocodawcy.

Z uzasadnienia:
Wnioskodawcy J. T. i I. T. z³o¿yli odwo³ania od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. z dnia 15 maja 2007
r. któr¹ organ rentowy uzna³, ¿e I.T. nie podlega ubezpieczeniu
spo³ecznemu pracowników.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. wniós³ o oddalenie odwo³añ oraz zas¹dzenie kosztów procesu.
Wnioskodawczyni dnia 28 sierpnia 2007 r. udzieli³a J. T. pe³nomocnictwa procesowego do reprezentowania jej przed s¹dami
powszechnymi w postêpowaniu przeciwko ZUS Oddzia³ w S.
w sprawie o wy³¹czenie jej z ubezpieczenia.
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Pismem procesowym sporz¹dzonym w dniu 31 paŸdziernika
2007 r., które wp³ynê³o do S¹du Okrêgowego dnia 8 listopada
2007 r. pe³nomocnik wnioskodawczyni J. T. zawiadomi³ o wypowiedzeniu przez niego pe³nomocnictwa wnioskodawczyni.
O wypowiedzeniu pe³nomocnictwa przez pe³nomocnika S¹d
Okrêgowy zawiadomi³ strony – wnioskodawczyniê dnia 5 grudnia 2007 r. i pozwanego dnia 4 grudnia 2007 r.
J. T. w piœmie procesowym z dnia 9 czerwca 2008 r. oœwiadczy³, ¿e odstêpuje od decyzji o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa
wnioskodawczyni.
S¹d Okrêgowy – S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w S.
wyrokiem z dnia 13 czerwca 2008 r. oddali³ odwo³ania i zas¹dzi³
od wnioskodawców na rzecz pozwanego kwotê 60 z³otych tytu³em kosztów procesu.
Wnioskodawcy z³o¿yli wnioski o uzasadnienie wyroku. Odpisy wyroku z dnia 13 czerwca 2008 r. wraz z uzasadnieniem
wnioskodawcy otrzymali dnia 9 lipca 2008 r. Dnia 16 lipca 2008
r. (data oddania przesy³ki w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego) wnioskodawczyni I. T. wnios³a apelacjê podpisan¹ przez J. T., jako jej pe³nomocnika. S¹d Okrêgowy przedstawi³ apelacjê wnioskodawczyni, po jej op³aceniu, do rozpoznania S¹dowi Apelacyjnemu w Gdañsku.
Pozwany wniós³ o oddalenie apelacji i zas¹dzenie od wnioskodawczyni na rzecz pozwanego kosztów procesu za II instancjê.
S¹d Apelacyjny wezwa³ wnioskodawczyniê do podania, czy
po dniu 31 paŸdziernika 2007 r. (pismem z tej daty J. T. wypowiedzia³ pe³nomocnictwo) udzieli³a J. T. pe³nomocnictwa do
wystêpowania w jej imieniu w niniejszej sprawie przed s¹dami
powszechnymi, w szczególnoœci do wykazania, ¿e w dniu sk³adania apelacji, tj. 15 lipca 2008 r. J. T. legitymowa³ siê wa¿nym
pe³nomocnictwem, b¹dŸ do podpisania apelacji, w terminie 7
dni, pod rygorem odrzucenia apelacji. J. T. zosta³ zaœ wezwany
do podania, czy po dniu 31 paŸdziernika 2007 r. (pismem z tej
daty wypowiedzia³ on pe³nomocnictwo) wnioskodawczyni udzieli³a mu pe³nomocnictwa do wystêpowania w jej imieniu w niniejszej sprawie przed s¹dami powszechnymi w szczególnoœci
do wykazania, ¿e w dniu sk³adania apelacji, tj. 15 lipca 2008 r.
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legitymowa³ siê wa¿nym pe³nomocnictwem. Wezwanie to dorêczono wnioskodawczyni dnia 6 kwietnia 2009 r., a J. T. dnia 7
kwietnia 2009 r. Termin do usuniêcia braków formalnych apelacji up³yn¹³ bezskutecznie, poniewa¿ J. T. nie z³o¿y³ pe³nomocnictwa, które zawiera³oby upowa¿nienie do dzia³ania przed s¹dami powszechnymi po dniu 31 paŸdziernika 2007 r., zaœ wnioskodawczyni nie potwierdzi³a, ¿e wyrazi³a zgodê na cofniêcie
oœwiadczenia o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa, ani ¿e udzieli³a nowego pe³nomocnictwa J. T. do reprezentowania jej w niniejszym postêpowaniu, ani te¿ nie podpisa³a apelacji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja wnioskodawczyni podlega odrzuceniu.
Stosownie do art. 86 k.p.c. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mog¹ dzia³aæ przed s¹dem osobiœcie lub przez
pe³nomocników. Kr¹g podmiotowy osób, które mog¹ pe³niæ w postêpowaniu cywilnym funkcjê pe³nomocnika, a tak¿e rodzaj spraw,
w jakich osoby te mog¹ wystêpowaæ w takim charakterze wymienia art. 87 k.p.c. W odniesieniu do pracownika i ubezpieczonego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych kr¹g ten zosta³ rozszerzony przepisem art. 465 § 1 k.p.c.
Stosownie do art. 87 § 1 k.p.c., pe³nomocnikiem mo¿e byæ
adwokat lub radca prawny, a w sprawach w³asnoœci przemys³owej tak¿e rzecznik patentowy, a ponadto osoby – ze wzglêdu na
osobisty lub procesowy stosunek do stron – a wiêc wspó³uczestnik sporu, rodzice, ma³¿onek, rodzeñstwo lub zstêpni strony oraz
osoby pozostaj¹ce ze stron¹ w stosunku przysposobienia.
Pe³nomocnictwo jest oœwiadczeniem woli upowa¿niaj¹cym
okreœlon¹ osobê do dzia³ania w imieniu i ze skutkiem dla reprezentowanego. Z zasady granice umocowania pe³nomocnika okreœla mocodawca w oœwiadczeniu o udzieleniu pe³nomocnictwa (art.
96 k.c.). W wypadku pe³nomocnictwa procesowego zakres umocowania okreœla ustawa (art. 91 k.p.c.), która nie wyklucza mo¿liwoœci jego ograniczenia ani innych zmian zakresu umocowania,
wymagaj¹cych jednak ujêcia w treœci pe³nomocnictwa (art. 92
k.p.c.). Pe³nomocnictwo procesowe kszta³tuje autonomiczny stosunek prawny, którego istotnym elementem jest stosunek zewnêtrzny zachodz¹cy pomiêdzy pe³nomocnikiem a s¹dem i drug¹
stron¹ procesu (uczestnikiem postêpowania), normowany prze-
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pisami prawa procesowego o charakterze bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym. Pe³nomocnictwo to wywo³uje skutki tylko dla niego
w³aœciwe, a istotne warunki okreœlaj¹ce jego udzielenie wynikaj¹ z przepisów prawa procesowego.
Pe³nomocnictwo s¹dowe wygasa m.in. z woli stron na wskutek wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieæ formê kategoryczn¹ i nie mo¿e byæ dokonane w sposób dorozumiany. Wypowiedzenie pe³nomocnictwa dopuszczalne jest w ka¿dym czasie
i mo¿e nast¹piæ w formie pisemnej lub ustnej przez z³o¿enie
oœwiadczenia przed s¹dem i wci¹gniête do protoko³u s¹dowego,
niezale¿nie od formy, w jakiej dane pe³nomocnictwo zosta³o udzielono.
Zgodnie z art. 94 k.p.c. wypowiedzenie pe³nomocnictwa procesowego odnosi skutek prawny w stosunku do s¹du z chwil¹
zawiadomienia go o tym. W art. 94 § 1 k.p.c. wyra¿ona zosta³a
procesowa skutecznoœæ wobec s¹du czynnoœci wypowiedzenia
podjêtej przez mocodawcê. Zwa¿ywszy na treœæ art. 94 § 2 k.p.c.,
przewiduj¹cego wypowiedzenie pe³nomocnictwa procesowego
tak¿e przez pe³nomocnika oraz brak racjonalnych argumentów
mog¹cych przemawiaæ za odmienn¹ skutecznoœci¹ wobec s¹du
wypowiedzenia dokonanego przez drug¹ stronê stosunku pe³nomocnictwa procesowego nale¿y przyj¹æ, ¿e ww. skutecznoœæ
zosta³a w art. 94 k.p.c. uregulowana jednolicie dla przypadków
wypowiedzenia dokonanego zarówno przez mocodawcê, jak
i przez pe³nomocnika. Dopiero zatem od chwili powziêcia wiadomoœci o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa przez mocodawcê
lub wygaœniêciu obowi¹zku dzia³ania pe³nomocnika, który by³
stron¹ wypowiadaj¹c¹ (art. 94 § 2 k.p.c.), s¹d ma obowi¹zek
traktowania strony jako dzia³aj¹cej bez pe³nomocnika. Oznacza
to, ¿e czynnoœci procesowe pe³nomocnika dokonane wobec s¹du
przed zawiadomieniem go o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa
lub wygaœniêciu obowi¹zku dzia³ania pe³nomocnika s¹ procesowe skuteczne choæby podjête by³y w czasie po wypowiedzeniu
lub po up³ywie 2 nastêpnych tygodni, jak równie¿, ¿e skuteczne
procesowe s¹ czynnoœci s¹du wobec pe³nomocnika (a w konsekwencji – wobec strony) dokonane po wypowiedzeniu pe³nomocnictwa lub po up³ywie nastêpnych 2 tygodni, ale przed zawiadomieniem o tym s¹du.
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W rozpoznawanej sprawie S¹d Apelacyjny przyj¹³, ¿e wnioskodawczyni udzieli³a pe³nomocnictwa procesowego J. T. –
wspó³uczestnikowi sporu, a wiêc osobie która nale¿a³a do krêgu
osób wymienionych w art. 87 § 1 k.p.c. W toku postêpowania
przed S¹dem I instancji pe³nomocnik wnioskodawczyni wypowiedzia³ skutecznie pe³nomocnictwo, o czym zawiadomi³ S¹d
Okrêgowy pismem procesowym z dnia 7 listopada 2007 r. (data
nadania pisma procesowego). S¹d Okrêgowy zawiadomi³ strony
– wnioskodawczyniê i pe³nomocnika pozwanego – o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa przez pe³nomocnika.
W ocenie S¹du Apelacyjnego J. T. nie odwo³a³ skutecznie
swojego oœwiadczenia woli o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa
na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 61 § 1 k.c. w piœmie
procesowym z dnia 9 czerwca 2008 r. (wp³yw do S¹du Okrêgowego dnia 11 czerwca 2008 r.). Artyku³ 61 § 1 zd. 2 k.c. pozwala
na odwo³anie oœwiadczenia woli i przewiduje, ¿e jest ono skuteczne, je¿eli dosz³o jednoczeœnie z tym oœwiadczeniem lub wczeœniej. Z utrwalonego orzecznictwa S¹du Najwy¿szego wynika jednoznacznie, ¿e póŸniejsze odwo³anie oœwiadczenia woli wymaga dla swej skutecznoœci zgody adresata. J. T. nie cofn¹³ skutecznie oœwiadczenia woli w przedmiocie wypowiedzenia pe³nomocnictwa, albowiem odwo³anie oœwiadczenia nie dosz³o jednoczeœnie z oœwiadczeniem o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa lub
wczeœniej, a z uwagi na póŸniejsze odwo³anie oœwiadczenia, nie
nast¹pi³o ono za zgod¹ I. T.
Dnia 16 lipca 2008 r. wnioskodawczyni l. T. dokona³a czynnoœci procesowej – wnios³a apelacjê, podpisan¹ przez J. T., który nie do³¹czy³ przy jej dokonywaniu pe³nomocnictwa procesowego.
Czynnoœci procesowe s¹ przede wszystkim czynnoœciami prawnymi. Maj¹ one pewne cechy specjalne, które wynikaj¹ z ich
procesowego charakteru. Czynnoœci te powinny byæ dokonane
w przepisanej formie, w oznaczonym czasie oraz przez uprawnione i zdolne do powziêcia woli i jej przejawienia podmioty
procesowe w celu wywo³ania okreœlonych skutków prawnych
przewidzianych przez prawo procesowe. Zgodnie z art. 368 k.p.c.,
apelacja – oprócz wymagañ stawianych jej jako œrodkowi odwo³awczemu (§ 1 pkt 1-5) – powinna czyniæ zadoœæ wymaganiom
przewidzianym dla pisma procesowego, a wiêc spe³niaæ warun-
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ki okreœlone m.in. w art. 126 i 128 k.p.c. W myœl art. 126 § 1 pkt
4 k.p.c. ka¿de pismo procesowe powinno zawieraæ podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pe³nomocnika. Podpis zalicza siê wiêc do wymogów formalnych apelacji. Nadto
w przypadku gdy apelacjê nie wnios³a sama strona, to pe³nomocnik winien do³¹czyæ do apelacji pe³nomocnictwo (art. 126 §
3 k.p.c.). Brak pe³nomocnictwa jest bowiem brakiem formalnym,
podlegaj¹cym uzupe³nieniu, w tym przypadku w trybie art. 368
w zwi¹zku z art. 126 § 3 k.p.c.
Poniewa¿ pe³nomocnik wnioskodawczyni, który wniós³ w jej
imieniu apelacjê, w wyznaczonym terminie braków apelacji nie
usun¹³, a nadto wnioskodawczyni w zakreœlonym jej terminie nie
potwierdzi³a, ¿e J. T. na dzieñ wniesienia apelacji by³ przez ni¹
umocowany do dzia³ania w jej imieniu i nie podpisa³a apelacji,
apelacja podlega³a odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Apelacyjny na podstawie art.
373 k.p.c. w zwi¹zku z art. 370 k.p.c., postanowi³ jak w sentencji (…).

5
WYROK
z dnia 19 marca 2009 r.
III AUa 1733/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (spr.)
SSA Daria Stanek
SSO del. Micha³ Bober

Teza:
Wczeœniejsza emerytura pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi
wymagaj¹cymi sta³ej opieki ma za zadanie rekompensowaæ ubezpieczonemu utratê mo¿liwoœci uzyskania przez niego dochodu
z tytu³u w³asnej pracy wskutek koniecznoœci sprawowania sta³ej
opieki nad dzieckiem. W przypadku zatem, gdy koniecznoœæ
sprawowania sta³ej opieki nad dzieckiem nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu wykonywaniu przez ubezpieczonego pracy
zarobkowej brak jest podstaw do ustalenia mu prawa do kom-
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pensuj¹cej utratê mo¿liwoœci wykonywania pracy zarobkowej,
wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi
wymagaj¹cymi sta³ej opieki.

Z uzasadnienia:
Decyzj¹ z dnia 04 marca 2008 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. odmówi³ ustalenia El¿biecie F. prawa do
wczeœniejszej emerytury dla pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki uznaj¹c, i¿ chocia¿ wnioskodawczyni wykaza³a wymagany 20-letni sta¿ pracy, to nie spe³ni³a
warunku wykonywania opieki nad chorym dzieckiem na dzieñ
31 grudnia 1998 r. Organ rentowy podniós³, i¿ wnioskodawczyni
przed 01 stycznia 1999 r. wykonywa³a pracê w ramach stosunku
pracy.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wnios³a El¿bieta F. domagaj¹c siê ustalenia jej prawa do emerytury. W uzasadnieniu odwo³ania wnioskodawczyni powo³a³a siê na wyrok SN z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie II UKN 518/1998, publik. OSNP 2000/9/
371, w którym S¹d ten zwa¿y³, i¿ zgodnie z przepisem § l ust. l
w zwi¹zku z § 2 pkt l rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15
maja 1989 r. prawo do emerytury nabywa matka lub inni opiekunowie dziecka, którzy nie mogli kontynuowaæ zatrudnienia z powodu sprawowania sta³ej opieki oraz pielêgnacji lub pomocy
w czynnoœciach samoobs³ugowych nad wymagaj¹cym tego – ze
wzglêdu na stan zdrowia – dzieckiem, je¿eli maj¹ okres zatrudnienia okreœlony w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Wnioskodawczyni podnios³a, i¿
prawid³owe zastosowanie przepisu § l rozporz¹dzenia wymaga
oceny tego, czy i jakie prace podj¹æ mo¿e zainteresowany, który
– co nie stanowi kwestii spornej – ka¿dego dnia, opiekuje siê
osobiœcie chorym dzieckiem. Dopiero ogó³ dzia³añ – opiekunów
szkolnych i ubezpieczonej – prowadzi bowiem do pomocy dziecku w jego rozwoju fizycznym i intelektualnym (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie II UKN 454/
97, publik. OSNAPiUS 1998 Nr 24, poz. 722).
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie, podtrzymuj¹c stanowisko wyra¿one w uzasadnieniu
zaskar¿onej decyzji.
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Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie VIII U 1496/
08 S¹d Okrêgowy S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G. z siedzib¹ w G. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych Oddzia³ w G. z dnia 04 marca 2008 r. w ten sposób, ¿e ustali³ El¿biecie F. prawo do emerytury poczynaj¹c od
dnia 04 grudnia 2007 r.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i wnioski S¹du I instancji:
W dniu 04 grudnia 2007 r. wnioskodawczyni, urodzona w dniu
19 sierpnia 1955 r., z³o¿y³a do ZUS/O w G. wniosek o ustalenie
jej prawa do emerytury dla pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi
wymagaj¹cymi sta³ej opieki. W toku postêpowania przed organem rentowym wnioskodawczyni udowodni³a ³¹cznie 30 lat 2
miesi¹ce i 11 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych.
Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 28 stycznia 2008
r. córka wnioskodawczyni Aleksandra F. zosta³a uznana za niezdoln¹ do samodzielnej egzystencji z powodu stanów chorobowych wymienionych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
15 maja 1989 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 29 poz. 1490) w sprawie
uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki. Niezdolnoœæ ta –
zgodnie z opini¹ Lekarza Orzecznika ZUS jest trwa³a i powsta³a
od dzieciñstwa.
W dniu 27 lipca 2007 r. organ ubezpieczeniowy wyda³ decyzjê, w której stwierdzi³, i¿ wnioskodawczyni nie spe³nia warunków do ustalenia jej prawa do wczeœniejszej emerytury z tytu³u
opieki nad dzieckiem wymagaj¹cym sta³ej opieki.
Wnioskodawczyni w okresie od 02 listopada 1992 r. do 24
czerwca 1993 r. oraz od 01 wrzeœnia 1993 r. do 31 sierpnia 1994
r. by³a zatrudniona w zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 8 w G.
na stanowisku kierownika œwietlicy. Pocz¹wszy od 01 wrzeœnia
1994 r. wykonywa³a pracê, w tej samej szkole na stanowisku
pomocy nauczyciela w œwietlicy integracyjnej i w w/w okresach
opiekowa³a siê dzieæmi wymagaj¹cymi opieki, w tym swoj¹ córk¹.
Do zakresu obowi¹zków wnioskodawczyni nale¿a³y w szczególnoœci takie czynnoœci, jak: spe³nienie czynnoœci opiekuñczych
i obs³ugowych, ubieranie i rozbieranie dzieci, pomoc w zajêciach.
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Córka wnioskodawczyni Aleksandra F. by³a w okresie od 01
wrzeœnia 1990 r. do 19 czerwca 1998 r. uczennic¹ Szko³y Podstawowej nr 5 w G. mieszcz¹cej siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 8 w G. Nastêpnie od wrzeœnia 1998 r. córka jest uczestniczk¹ Warsztatu Terapii Zajêciowej „Tratwa” w G. Opiekê nad
córk¹ sprawuje matka przygotowuj¹c dziecko do wyjœcia z domu
oraz odbiera w momencie przywozu. (...)
W ocenie S¹du I instancji odwo³anie ubezpieczonej jest zasadne i podlega³o uwzglêdnieniu.
S¹d ten wskaza³, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie
przewiduje prawa do œwiadczenia emerytalnego z tytu³u opieki
nad dzieckiem. Jednak w myœl przepisów przejœciowych tej¿e
ustawy (art. 186 ust. 3 ustawy) do wniosków osób, które do dnia
wejœcia jej w ¿ycie, tj. do dnia 0l stycznia 1999 r., nie zg³osi³y
wniosku o emeryturê, pomimo ¿e spe³nia³y warunki do nabycia
tego œwiadczenia, stosuje siê przepisy poprzednio obowi¹zuj¹ce, wymienione w art. 195 ustawy. Takimi przepisami, znajduj¹cymi zastosowanie w niniejszej sprawie jest, z mocy ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.), rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 15 maja 1989 r.(Dz.U. Nr 29 poz. 1490 ze zm.)
w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników
opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki.
Powo³ane rozporz¹dzenie z dnia 15 maja 1989 r. przewiduje,
¿e prawo do wczeœniejszej emerytury przys³uguje matce (a tak¿e
– w konsekwencji orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
06 lipca 1999 r. uznaj¹cego sprzecznoœæ § 2 rozporz¹dzenia z art.
33 Konstytucji i wykraczaj¹cego poza upowa¿nienie z art. 27 ust.
3 ustawy o z.e.p. – ojcu dziecka), która nie mog³a lub nie mo¿e
kontynuowaæ zatrudnienia z powodu stanu zdrowia dziecka,
wymagaj¹cego – bez wzglêdu na wiek jej sta³ej opieki oraz pielêgnacji lub pomocy w czynnoœciach samoobs³ugowych, je¿eli
spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: ma okres zatrudnienia okreœlony w art. 26 ust. l pkt 2 ustawy o z.e.p., sprawuje osobist¹
opiekê nad dzieckiem, które:
a) zosta³o zaliczone do I grupy inwalidów, bez wzglêdu na
przyczynê chorobow¹ inwalidztwa; b) zosta³o zaliczone do II
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grupy inwalidów z powodu jednego za stanów chorobowych
wymienionych w ust. 3, a inwalidztwo dziecka istnieje od urodzenia albo powsta³o przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia.
W œwietle przepisów rozporz¹dzenia z dnia 15 maja 1989 r.
przes³anki uzyskania prawa do wczeœniejszej emerytury: niemo¿noœæ kontynuowania zatrudnienia z powodu stanu zdrowia dziecka,
posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia oraz sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem – musz¹ zachodziæ kumulatywnie. Œwiadczenia ubezpieczenia spo³ecznego, w tym równie¿
œwiadczenie w postaci wczeœniejszej emerytury, maj¹ kompensowaæ w pewnym stopniu utratê mo¿liwoœci uzyskiwania przez
ubezpieczonego dochodu w³asn¹ prac¹ w razie zaistnienia okreœlonych w prawie ubezpieczenia spo³ecznego ryzyk.
Prawo do œwiadczenia nie powstaje w przypadku braku jednej z wymienionych przes³anek. W œwietle art. 186 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z F.U.S., przepis ten do nabycia prawa do emerytury wymaga, aby warunki do jej przyznania by³y
spe³nione do dnia 31 grudnia 1998 r. Sformu³owanie zarówno
omawianego art. 186 ust 3 w/w ustawy, jak i ca³ego tego przepisu, a tak¿e jego usytuowanie w przepisach przejœciowych, niew¹tpliwie oznacza, ¿e dotyczy on takiej sytuacji prawnej wymienionych w nim osób, jaka istnia³a przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy o F.U.S., czyli przed dniem 01 stycznia 1999 r.
Kwesti¹ sporn¹ niniejszego postêpowania by³o prawo do emerytury z tytu³u sprawowania przez ubezpieczon¹ opieki nad dzieckiem – córk¹ Aleksandr¹. Jedynym zakwestionowanym warunkiem przez organ rentowy do ustalenia prawa do tego œwiadczenia by³a okolicznoœæ wykonywania pracy przez El¿bietê F., która
wyklucza³a mo¿liwoœæ jej sta³ej opieki oraz pielêgnacji lub pomocy w czynnoœciach samoobs³ugowych, czyli sprawowania przez
ni¹ osobistej opieki nad dzieckiem. Organ rentowy nie kwestionowa³ spe³nienia przez wnioskodawczyniê pozosta³ych warunków niezbêdnych do ustalenia jej prawa do tego œwiadczenia.
S¹d Okrêgowy zauwa¿y³, ¿e zgodnie z § l w/w rozporz¹dzenia prawo do wczeœniejszej emerytury przys³uguje matce, która
nie mog³a lub nie mo¿e kontynuowaæ zatrudnienia z powodu
stanu zdrowia swojego dziecka, wymagaj¹cego jej sta³ej opieki.
S¹d ten w pe³ni podzieli³ stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w wyroku z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie II UK 297/
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03, publik. OSNP 2005/1/11, i¿ „sprawowanie sta³ej opieki przez
osobê korzystaj¹c¹ z wczeœniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r.
w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników
opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki (Dz.U. Nr
28, poz. 149 ze zm.) oznacza wykonywanie tej opieki w sposób
ci¹g³y, codziennie, bez przerwy i w zasadzie przez ca³¹ dobê,
co wyklucza mo¿liwoœæ równoczesnego œwiadczenia pracy na
podstawie stosunku pracy”.
S¹d I instancji podkreœli³, i¿ na gruncie rozpatrywanej sprawy
przyjêcie powy¿szego stanowiska S¹du Najwy¿szego by³oby zabiegiem zbyt daleko id¹cym.
Prawid³owa wyk³adnia § l rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
15 maja 1989 r. nie mo¿e bowiem byæ – jak s³usznie zauwa¿y³a
odwo³uj¹ca – oderwana od okolicznoœci konkretnej sprawy. Niesporne jest, i¿ ubezpieczona pocz¹wszy od 1992 r. pozostawa³a
w zatrudnieniu na stanowisku kierownika œwietlicy i pomocy
nauczyciela. Przeprowadzone postêpowanie dowodowe wykaza³o jednak, i¿ wnioskodawczyni, bêd¹c w zatrudnieniu realizowa³a jednoczeœnie obowi¹zek sprawowania sta³ej i osobistej opieki
nad dzieckiem, a wiêc stosunek pracy w tym przypadku nie mia³
charakteru wykluczaj¹cego prawo do œwiadczenia.
Zatrudnienie bowiem wnioskodawczyni w okresie od 02 listopada 1992 r. do 24 czerwca 1993 r. oraz od 01 wrzeœnia 1993
r. do 31 sierpnia 1994 r. w zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr
8 w G. na stanowisku kierownika œwietlicy oraz od 01 wrzeœnia
1994 r. do wrzeœnia 1998 r. na stanowisku pomocy nauczyciela
œwietlicy by³o niczym innym, jak wykonywaniem przez odwo³uj¹c¹ opieki nad niepe³nosprawnym dzieckiem w w/w okresach.
W przedmiotowej sprawie zatem okolicznoœæ, i¿ skar¿¹ca mog³a
kontynuowaæ zatrudnienie sprawuj¹c przy tym bezpoœredni¹ opiekê nad dzieckiem jest decyduj¹ca dla przyznania prawa do œwiadczenia i sprawia, i¿ wnioskodawczyni spe³nia przes³anki wynikaj¹ce z przywo³anych wy¿ej przepisów rozporz¹dzenia. Interpretacja § 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989
r. jak i ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo (por.: niepublikowany wyrok SN z dnia 05 lipca 2005 r. w sprawie I UK
310/04, wyrok S.A. w Bia³ymstoku z dnia 19 paŸdziernika 2005
r. w sprawie III AUa 939/05, publik. OSAB 2005/4/69, wyrok
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SN z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie II UKN 202/97, publik.
OSNP 1998/11/348) prowadzi bowiem do postawienia tezy, i¿
jedynie takie zatrudnienie, które uniemo¿liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w sposób ci¹g³y i nieprzerwany
wyklucza mo¿liwoœæ spe³nienia przes³anek do nabycia prawa do
emerytury z tytu³u opieki nad dzieckiem.
Tym samym zdaniem S¹du Okrêgowego interpretacja § l ust. l
rozporz¹dzenia z dnia 15 maja 1989 r. dokonana przez organ
rentowy jest na gruncie niniejszej sprawy b³êdna. Przedmiotowe
rozporz¹dzenie umo¿liwia jedynie poprzez nabycie prawa do
emerytury sprawowanie sta³ej opieki, pielêgnacji, lub pomocy
w czynnoœciach samoobs³ugowych chorego dziecka. Rozporz¹dzenie to dotyczy jedynie pracowników, którzy maj¹ wymagany
okres zatrudnienia, a zatem zatrudnienie to musieli czêstokroæ
kontynuowaæ sprawuj¹c opiekê nad chorym dzieckiem (por.
wyrok S.A. w Bia³ymstoku z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie
III AUa 270/03).
Konkluduj¹c powy¿sz¹ czêœæ uwag S¹d I instancji stwierdzi³,
¿e organ rentowy ignoruj¹c zupe³nie okolicznoœæ sprawowania
osobistej opieki nad córk¹ Aleksandr¹ przez ubezpieczon¹, któr¹
to opiekê umo¿liwia³o pozostawanie przez odwo³uj¹c¹ w zatrudnieniu, dokona³ b³êdnej subsumcji przepisów, jak i stanowiska
judykatury do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, odmawiaj¹c ustalenia wnioskodawczyni prawa do emerytury z powodu kontynuacji stosunku pracy.
S¹d Okrêgowy nadto wskaza³, i¿ rozpoczêcie przez córkê
ubezpieczonej uczestniczenia w Terapii Zajêciowej „Tratwa” w G.
pocz¹wszy od wrzeœnia 1998 r. nie jest przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ za prawid³owoœci¹ zaskar¿onej decyzji. S¹d ten zauwa¿y³, i¿
zgodnie z pismem kierownika Warsztatów Terapii Zajêciowej córka
wnioskodawczyni Aleksandra w okresie terapii by³a pod sta³a
opiek¹ matki, która przywozi³a j¹ i zawozi³a na zajêcia, a godziny pracy wnioskodawczyni by³y tak ustalone, a¿eby nie kolidowa³y ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. S¹d I instancji
nadmieni³, i¿ zgodnie z wyrokiem SN z dnia 20 stycznia 1998 r.
w sprawie II UKN 454/97, publik. OSNAPiUS 1998 Nr 24, poz.
722 rzeczywistej koniecznoœci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem nie mo¿e przekreœlaæ sam tylko fakt realizowania
przez nie obowi¹zku szkolnego w specjalnym oœrodku szkolno-
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wychowawczym. Dopiero ogó³ dzia³añ – opiekunów szkolnych
i matki – prowadzi bowiem do pomocy dziecku w jego rozwoju
fizycznym i intelektualnym.
S¹d Okrêgowy zgodzi³ siê w pe³ni z prezentowan¹ w powo³anym wy¿ej orzeczeniu argumentacj¹. Transponuj¹c zaœ te pogl¹dy na stan faktyczny niniejszej sprawy S¹d ten stwierdzi³, i¿
organ rentowy nie mia³ w dniu 04 marca 2008 r. podstaw do
twierdzenia, ¿e wnioskodawczyni nie spe³nia przes³anek do nabycia prawa do emerytury z tytu³u opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia matce (ojcu), która nie
mog³a lub nie mo¿e kontynuowaæ zatrudnienia z powodu stanu
zdrowia swojego dziecka, wymagaj¹cego bez wzglêdu na wiek
jej sta³ej opieki oraz pielêgnacji lub pomocy w czynnoœciach samoobs³ugowych, przys³uguje prawo do wczeœniejszej emerytury, je¿eli spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) ma co najmniej 20 letni okres zatrudnienia
2) sprawuje opiekê nad dzieckiem, które:
a) zosta³o zaliczone do I grupy inwalidów, bez wzglêdu na
przyczynê chorobow¹ inwalidztwa,
b) zosta³o zaliczone do II grupy inwalidów z powodu jednego
za stanów chorobowych wymienionych w ust. 3, a inwalidztwo dziecka istnieje od urodzenia albo powsta³o przed
ukoñczeniem 18 roku ¿ycia.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d I instancji uzna³, ¿e organ
rentowy bezzasadnie odmówi³ ustalenia wnioskodawczyni prawa do emerytury.
Stosownie do treœci art. 129 ust. l ustawy o emeryturach i rentach z FUS œwiadczenia wyp³aca siê poczynaj¹c od dnia powstania prawa do tych œwiadczeñ, nie wczeœniej jednak, ni¿ od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek lub wydano decyzjê z urzêdu.
Wobec uznania, i¿ odwo³anie jest zasadne S¹d Okrêgowy na
mocy art. 477 § 2 k.p.c. w zw. z cytowanymi przepisami ustawy
o emeryturach i rentach z F.U.S. i rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 1989 r. orzek³, jak w sentencji wyroku.
Apelacjê od tego wyroku wywiód³ organ rentowy zaskar¿aj¹c
powy¿sze orzeczenie w ca³oœci i zarzucaj¹c mu naruszenie prawa materialnego, a w szczególnoœci przepisu art. 186 ust. 3 usta-
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wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353
ze zm.) w zw. z § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia RM z dnia 15 maja
1989 r. w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki
(Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.).
W uzasadnieniu organ rentowy wskaza³, ¿e z akt sprawy wynika, i¿ sk³adaj¹c wniosek o ustalenie jej prawa do emerytury
z tytu³u opieki nad dzieckiem wymagaj¹cym sta³ej opieki pozostawa³a w zatrudnieniu. Z uwagi na powy¿sze zdaniem apeluj¹cego brak jest podstaw do stwierdzenia, ¿e ubezpieczona nie
mog³a kontynuowaæ zatrudnienia z powodu stanu zdrowia swojego dziecka.
W konkluzji apelacji organ rentowy wnosi³ o:
1) zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oœci poprzez oddalenie
odwo³ania, ewentualnie
2) uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez S¹d I instancji
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie
w sposób skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku i oddaleniem
odwo³ania.
Spór w niniejszej sprawie koncentrowa³ siê na kwestii, czy
wnioskodawczyni spe³ni³a ³¹cznie wszystkie, wynikaj¹ce z treœci
§ 1 ust. 1 rozporz¹dzenia z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê
dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki (Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze
zm., dalej rozporz¹dzenie w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury) przes³anki ustalenia jej prawa do wczeœniejszej
emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki.
Z treœci wskazanego wy¿ej przepisu wynika, ¿e œwiadczenie
to przys³uguje matce dziecka, która nie mog³a lub nie mo¿e kontynuowaæ zatrudnienia z powodu stanu zdrowia swojego dziecka
wymagaj¹cego – bez wzglêdu na wiek – jej sta³ej opieki oraz
pielêgnacji lub pomocy w czynnoœciach samoobs³ugowych, ma
okres zatrudnienia okreœlony w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
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14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. z 1982 r. Nr 40, poz. 267 ze zm.), wynosz¹cy
³¹cznie z okresami równorzêdnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia, co najmniej 20 lat oraz sprawuje osobist¹ opiekê
nad tym dzieckiem, które zosta³o zaliczone do I grupy inwalidów bez wzglêdu na przyczynê chorobow¹ inwalidztwa albo
zosta³o zaliczone do II grupy inwalidów z powodu jednego ze
stanów chorobowych wymienionych w ust. 3.
Szczególnego podkreœlenia wymaga³o, ¿e dla ustalenia prawa
do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi
wymagaj¹cymi sta³ej opieki konieczne jest ³¹czne spe³nienie
wszystkich wskazanych wy¿ej przes³anek.
W niniejszej sprawie organ rentowy zakwestionowa³ spe³nienie przez wnioskodawczyniê jednej z wymienionych wy¿ej przes³anek ustalenia prawa do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki, wynikaj¹c¹ z treœci § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie uprawnieñ
do wczeœniejszej emerytury w postaci niemo¿noœci podjêcia pracy albo koniecznoœci jej zaprzestania ze wzglêdu na stan zdrowia
dziecka i koniecznoœæ sprawowania nad nim sta³ej (ci¹g³ej) opieki.
S¹d Apelacyjny nie podzieli³ stanowiska S¹du Okrêgowego
zgodnie, z którym jedynie takie zatrudnienie, które uniemo¿liwia ubezpieczonemu sprawowanie osobistej sta³ej opieki nad
dzieckiem wyklucza mo¿liwoœæ spe³nienia przes³anek do ustalenia prawa do wczeœniejszej emerytury z tytu³u opieki nad dzieckiem.
S¹d II instancji wskaza³, ¿e wczeœniejsza emerytura pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki ma za
zadanie rekompensowaæ ubezpieczonemu utratê mo¿liwoœci uzyskania przez niego dochodu z tytu³u w³asnej pracy wskutek koniecznoœci sprawowania sta³ej opieki nad dzieckiem. W przypadku zatem, gdy koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki nad
dzieckiem nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu wykonywaniu przez ubezpieczonego pracy zarobkowej brak jest podstaw
do ustalenia mu prawa do kompensuj¹cej utratê mo¿liwoœci wykonywania pracy zarobkowej, wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki.
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Zaznaczyæ ponadto nale¿a³o, ¿e wczeœniejsza emerytura dla
pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi ze wzglêdu na stan ich
zdrowia jest œwiadczeniem o szczególnym charakterze, stanowi¹cym odstêpstwo od ogólnych zasad nabywania prawa do emerytury, a zatem œciœle traktowaæ nale¿y przes³anki ustalenia prawa
do tego œwiadczenia.
S¹d Apelacyjny podkreœli³, ¿e zaprzestanie pracy powinno
nast¹piæ do dnia 31 grudnia 1998 r., tj. dnia poprzedzaj¹cego
wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353 ze zm.), a zatem nie mo¿e nabyæ prawa do tej
emerytury matka, która w tej dacie mimo stanu zdrowia dziecka
wymagaj¹cego sta³ej opieki pozostawa³a w zatrudnieniu (por.
wyrok SN z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie II UK 350/03, publik. OSNP 2004/23/408).
Z treœci dokumentów zawartych w za³¹czonych do akt niniejszej sprawy aktach osobowych wnioskodawczyni (k. 13 akt sprawy) oraz dokumentu w postaci zaœwiadczenia o przebiegu zatrudnienia wystawionego przez Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
nr 8 w G. z dnia 08 paŸdziernika 2007 r. (k. 21 – 22 akt ZUS)
wynika, ¿e wnioskodawczyni w okresach: od 02 listopada 1992
r. do 24 czerwca 1993 r. oraz od 01 wrzeœnia 1993 r. do 31
sierpnia 1994 r. by³a zatrudniona na stanowisku nauczyciela œwietlicy, natomiast od dnia 01 wrzeœnia 1994 r. do 31 grudnia 2007 r.
by³a zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela w pe³nym
wymiarze czasu pracy od 7 do 15 i wówczas jej córka uczêszcza³a na warsztaty terapii zajêciowej w L. Córka wnioskodawczyni ma rentê socjaln¹, ³adnie wyszywa, jednym palcem obs³uguje komputer i lubi braæ udzia³ w zajêciach.
Przeprowadzone w niniejszej sprawie przed S¹dem I instancji
postêpowanie dowodowe wykaza³o zatem jednoznacznie, ¿e
wnioskodawczyni jest w stanie pogodziæ koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki nad swoj¹ córk¹ z jednoczesnym wykonywaniem pracy zarobkowej w pe³nym wymiarze czasu pracy. Tym
samym w rozpoznawanej sprawie ubezpieczona nie utraci³a mo¿liwoœci uzyskiwania dochodu z tytu³u w³asnej pracy, pomimo
zachodz¹cej koniecznoœci sprawowania sta³ej opieki nad swoj¹
córk¹, a zatem brak jest podstaw do kompensowania jej utraty
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mo¿liwoœci wykonywania pracy zarobkowej wskutek koniecznoœci sprawowania sta³ej opieki nad dzieckiem.
Poniewa¿ wnioskodawczyni do dnia 31 grudnia 1998 r., pomimo stanu zdrowia jej córki, wymagaj¹cej sta³ej opieki pozostawa³a w zatrudnieniu stwierdziæ nale¿a³o, ¿e w tej dacie ubezpieczona nie wype³nia³a przes³anki ustalenia prawa do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki w postaci niemo¿noœci podjêcia pracy albo
koniecznoœci jej zaprzestania ze wzglêdu na stan zdrowia dziecka i koniecznoœæ sprawowania nad nim sta³ej (ci¹g³ej) opieki.
Niezasadnie zatem S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e wnioskodawczyni spe³nia ³¹cznie wszystkie przes³anki ustalenia jej prawa do
wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi
wymagaj¹cymi sta³ej opieki.
Poniewa¿ dla ustalenia wnioskodawczyni prawa do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki konieczne jest ³¹czne spe³nienie przez ni¹
wszystkich przes³anek zatem nie spe³nienie przez ni¹ do dnia 31
grudnia 1998 r. przes³anki niemo¿noœci podjêcia pracy albo koniecznoœci jej zaprzestania ze wzglêdu na stan zdrowia dziecka
i koniecznoœæ sprawowania nad nim sta³ej (ci¹g³ej) opieki bezprzedmiotowym czyni analizowanie pozosta³ych przes³anek.
Reasumuj¹c, przeprowadzone w niniejszej sprawie postêpowanie dowodowe wykaza³o, ¿e El¿bieta F. nie spe³nia ³¹cznie
wszystkich przes³anek ustalenia jej prawa do wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej
opieki, a w szczególnoœci wynikaj¹cej z treœci § 1 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury przes³anki braku mo¿liwoœci kontynuowania zatrudnienia z powodu
stanu zdrowia swojego dziecka, wobec czego brak jest podstaw
prawnych do ustalenia jej prawa do tego œwiadczenia.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, dzia³aj¹c na mocy art. 386 § 1
k.p.c. S¹d Apelacyjny orzek³, jak w sentencji wyroku.
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6
WYROK
S¹du Okrêgowego w Toruniu
z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
V Ua 27/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Hanna Cackowska – Frank (spr.)
SSO Lucyna Ramlo
SSO Joanna Janiszewska -Zio³ek

Teza:
Zwi¹zek z prac¹ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30
paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)
zostaje zachowany tak¿e wówczas, je¿eli czynnoœæ zlecona przez
pracodawcê nie mieœci siê w zakresie obowi¹zków pracownika.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
II AKa 210/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec (spr.)
SSA Lech Magnuszewski
SSA Andrzej Czarnota

Teza:
I. Sêdzia, który przy pierwszym rozpoznaniu sprawy bra³ udzia³
jedynie w wydaniu postanowienia w przedmiocie œrodka zapobiegawczego – nie jest wy³¹czony z mocy prawa (na podstawie art. 40 § l pkt. 7 k.p.k.) – po uchyleniu wyroku do
ponownego rozpoznania sprawy.
II. Skoro uniewinniaj¹cy wyrok S¹du Okrêgowego zaskar¿ony
by³ przez prokuratora w ca³oœci na niekorzyœæ oskar¿onego
i w takim zakresie sprawa zosta³a przekazana do ponownego
rozpoznania, to s¹d pierwszoinstancyjny móg³ przystêpowaæ
do badania sprawy ab ovo na zasadach ogólnych równie¿
w p³aszczyŸnie zawinienia i nie by³o wyjœciem poza ramy
oskar¿enia, zmiana kwalifikacji prawnej czynu z art. 263 § 2
k.k. i art. 157 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na art. 13 § l k.k.
w zw. z art, 148 § l k.k. i art. 157 § l k.k. oraz art. 263 § 2 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k. bowiem czyn przypisany oskar¿onemu pomimo zmienionej kwalifikacji prawnej, dotyczy³ tego
samego zdarzenia historycznego.

Z uzasadnienia
Przepis art. 40 k.p.k. normuje instytucjê wy³¹czenia sêdziego
z mocy prawa (iudex inhabilis), która wraz z wy³¹czeniem sêdziego na wniosek (art. 41 k.p.k.) tworzy ogóln¹ konstrukcjê
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wy³¹czenia sêdziego jako gwarancji obiektywizmu organu procesowego, eliminuj¹c¹ jednoczeœnie niebezpieczeñstwo konfliktów sumienia u sêdziego.
Zgodnie z art. 40 § l pkt. 7 k.p.k. sêdzia jest z mocy prawa
wy³¹czony od udzia³u w sprawie, je¿eli bra³ udzia³ w wydaniu
orzeczenia, które zosta³o uchylone. Ratio legis tego unormowania, to potrzeba wyeliminowania od orzekania sêdziego, który
bra³ udzia³ w wydaniu uprzednio orzeczenia, które w dalszym
toku procesu nie osta³o siê, wracaj¹c do ponownego rozpoznania po uchyleniu go w wy¿szej instancji.
Nie ma znaczenia, czy chodzi o orzeczenie w przedmiocie
procesu, czy o rozstrzygniêcie w kwestii incydentalnej, je¿eli
kwestia ta wraca do ponownego rozpoznania (OSNKW 7-8/1997,
poz. 63). Wprawdzie w odró¿nieniu od art. 30 § l pkt. 7 d.k.p.k.
w obecnym ujêciu brak jest dodatkowego zastrze¿enia, ¿e chodzi o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ale skoro
chodzi o wy³¹czenie sêdziego od udzia³u w sprawie, to wy³¹czenie mo¿e odnosiæ siê jedynie do tej sytuacji.
W istocie, przy uchyleniu orzeczenia, chodzi zatem o wy³¹czenie od udzia³u w ponownym rozpoznaniu danej sprawy lub
kwestii.
Tym samym sêdzia, który przy pierwszym rozpoznaniu sprawy bra³ udzia³ jedynie w wydaniu postanowienia w przedmiocie
œrodka zapobiegawczego – nie jest wy³¹czony z mocy prawa (na
podstawie art. 40 § l pkt. 7 k.p.k.) – po uchyleniu wyroku do
ponownego rozpoznania sprawy.
S¹d Okrêgowy rozpozna³ ponownie sprawê w granicach, w jakich nast¹pi³o jej przekazanie. Oceni³ zebrane dowody na podstawie w³asnego swobodnego przekonania z uwzglêdnieniem
wskazañ, o których mowa w art. 7 k.p.k., a nie na podstawie
zastrze¿eñ, w¹tpliwoœci i uwag zawartych w pisemnych motywach wyroku S¹du Apelacyjnego z dnia 12 lipca 2007 r.
S¹d Okrêgowy w pe³ni zrealizowa³ wskazania S¹du odwo³awczego co do dalszego postêpowania w sprawie, zw³aszcza
co do zakresu uzupe³nienia materia³u dowodowego, sprawdzenia i wyjaœnienia nasuwaj¹cych siê w¹tpliwoœci i zastrze¿eñ oraz
ponownego rozwa¿enia ju¿ ustalonych okolicznoœci, które mog³y mieæ wp³yw na treœæ wyroku.
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Wbrew twierdzeniom autora omawianego œrodka odwo³awczego S¹d Apelacyjny nie zawar³ w uzasadnieniu wyroku w sprawie II AKa 188/07 zapatrywañ prawnych, o których mowa w art.
442 § 3 k.p.k., wobec czego S¹d I instancji nie móg³ „na skutek
b³êdnie oraz nieprawid³owo zinterpretowanych zapatrywañ prawnych i wskazañ S¹du odwo³awczego – od samego pocz¹tku ponownego postêpowania” oceniaæ przedmiotowej sprawy „pod
k¹tem zarzutu pope³nienia czynu z art. 148 § l k.k.” (str. 6 apelacji).
Zwa¿yæ nale¿y, ¿e skoro uniewinniaj¹cy wyrok S¹du Okrêgowego zaskar¿ony by³ przez prokuratora w ca³oœci na niekorzyœæ
oskar¿onego i w takim zakresie sprawa zosta³a przekazana do
ponownego rozpoznania, to s¹d pierwszoinstancyjny móg³ przystêpowaæ do badania sprawy ab ovo na zasadach ogólnych równie¿ w p³aszczyŸnie zawinienia.
W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera kwestia to¿samoœci czynu przypisanego sprawcy w wyroku a zarzuconego
w akcie oskar¿enia.
W kwestii tej niejednokrotnie wypowiada³ siê S¹d Najwy¿szy,
który stwierdzi³, i¿ w granicach oskar¿enia s¹d jest w³adny dokonaæ zmiany opisu czynu oskar¿onego oraz kwalifikacji prawnej
(Wyrok z dnia 28 paŸdziernika 1976 r. III KR 257/76, PG 1977,
nr 2, s.6).
Granice oskar¿enia – jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy – zostaj¹
utrzymane, gdy czyn przypisany oskar¿onemu w wyroku, mimo
zmienionej kwalifikacji prawnej, dotyczy tego samego zdarzenia
faktycznego, które stanowi³o podstawê zarzutu okreœlonego w akcie oskar¿enia. Tym samym S¹d orzekaj¹cy zwi¹zany jest jedynie
ramami faktycznymi czynu jako zdarzenia historycznego, nie zaœ
opisem czynu i jego ocen¹ prawn¹ dokonan¹ przez oskar¿yciela
(OSNKW: 1973, nr 4, poz. 46; 1978, nr 9, poz. 105; OSNPG:
1977, nr 11, poz. 177; 1988, nr 12, poz. 140).
Zdaniem S¹du II instancji, nie by³o wyjœciem poza ramy oskar¿enia – a taki pogl¹d prezentuje skar¿¹cy – zmiana kwalifikacji
prawnej czynu z art. 263 § 2 k.k. i art. 157 § l k.k. w zw. z art. 11
§ 2 k.k. na art. 13 § l k.k. w zw. z art. 148 § l k.k. i art. 157 § l k.k.
oraz art. 263 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., bowiem czyn
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przypisany oskar¿onemu pomimo zmienionej kwalifikacji prawnej, dotyczy³ tego samego zdarzenia historycznego.

2
POSTANOWIENIE
z dnia 15 paŸdziernika 2008 r.
II AKz 711/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Andrzej Czarnota
SSA Anna Skupna
SSA Wiktor Gromiec (spr.)

Teza:
W postêpowaniu o odszkodowanie za nies³uszne skazanie,
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uregulowanym przepisami rozdzia³u 58 kodeksu postêpowania karnego, wnioskodawcy nie przys³uguje zwrot jakichkolwiek wydatków, w tym
poniesionych w zwi¹zku z ustanowieniem pe³nomocnika z wyboru – i to niezale¿nie od treœci zapad³ego w sprawie orzeczenia.

Z uzasadnienia
W myœl art. 554 § 2 in fine k.p.k., postêpowanie w przedmiocie odszkodowania za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie wolne jest od kosztów. Oznacza to, ¿e
osoba dochodz¹ca roszczeñ z tytu³u nies³usznego pozbawienia
wolnoœci nie jest zobowi¹zana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów zwi¹zanych z tym postêpowaniem nale¿nych Skarbowi Pañstwa. Nie oznacza to jednak, ¿e tym samym Skarb Pañstwa zobowi¹zany jest do zwrotu na rzecz osoby dochodz¹cej roszczeñ
z tego tytu³u poniesionych przez ni¹ wydatków zwi¹zanych m.in.
z ustanowieniem pe³nomocnika z wyboru. Jest tak dlatego, ¿e
w zakresie zwrotu „postêpowanie wolne jest od kosztów” mieszcz¹
siê jedynie koszty s¹dowe, tj. zgodnie z art. 616 § l pkt l k.p.k.
w zw. z § 2 art. 616 k.p.k. – op³aty i wydatki poniesione przez
Skarb Pañstwa od chwili wszczêcia postêpowania. Zwrotem tym
nie s¹ natomiast objête uzasadnione wydatki stron, w tym z tytu-
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³u ustanowienia w sprawie jednego obroñcy lub pe³nomocnika
(art. 616 § l pkt 2 k.p.k.). Bo choæ wyk³adnia jêzykowa przepisu
art. 554 § 2 in fine k.p.k. prowadzi do wniosku, ¿e w zakresie
pojêcia „kosztów” postêpowania, których dotyczy zwolnienie,
mieszcz¹ siê zarówno koszty s¹dowe, jak i uzasadnione wydatki
stron, w tym z tytu³u ustanowienia w sprawie jednego obroñcy
lub pe³nomocnika (i taki pogl¹d wyrazi³ np. S¹d Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie
II AKa 61/2007, KZS 2007/7-8/129), to poprzestanie tylko na
wyk³adni gramatycznej nie daje po¿¹danych i racjonalnych rezultatów. Oznacza³oby bowiem, ¿e ka¿dej osobie dochodz¹cej
odszkodowania za nies³uszne pozbawienie wolnoœci przys³uguje
zwrot kosztów ustanowionego pe³nomocnika – i to niezale¿nie
od zasadnoœci wniosku i treœci orzeczenia. Skoro wiêc wyk³adnia
jêzykowa w sposób oczywisty prowadzi do niedorzecznych rezultatów lub aksjologicznej niespójnoœci systemu prawnego, podwa¿aj¹cych za³o¿enie o racjonalnoœci ustawodawcy, nale¿y przyznaæ prymat wyk³adni funkcjonalnej i systemowej nad wyk³adni¹
jêzykow¹. Wskazaæ nale¿y, ¿e celem wprowadzenia regu³y, zgodnie z któr¹ postêpowanie w sprawie nies³usznego pozbawienia
wolnoœci jest wolne od kosztów, by³o umo¿liwienie dochodzenia
odszkodowania za poniesion¹ szkodê oraz zadoœæuczynienia za
doznan¹ krzywdê poprzez zwolnienie strony z kosztów niezbêdnych do wszczêcia postêpowania (np. op³aty od wniosku) oraz
wynik³ych w toku rozpoznania wniosku (zw³aszcza opinii bieg³ych). Chodzi tu bowiem o roszczenia wobec Skarbu Pañstwa
z tytu³u szkody i krzywdy wynik³ych z b³êdnych decyzji wymiaru sprawiedliwoœci. Wydatki zwi¹zane z ustanowieniem pe³nomocnika z wyboru nie s¹ jednak niezbêdne dla dochodzenia roszczeñ z tytu³u nies³usznego pozbawienia wolnoœci. Co wiêcej –
zgodnie z podstawow¹ zasad¹, obowi¹zuj¹c¹ w procesie karnym
– wydatki zwi¹zane z ustanowieniem obroñcy lub pe³nomocnika
wyk³ada strona, która go ustanowi³a (art. 620 k.p.k.). Ich zwrot
mo¿liwy jest stronie jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach, jak np. w art. 632 pkt 2 k.p.k.
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3
WYROK
z dnia 3 grudnia 2008 r.
II AKa 254/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
SSA Dariusz Malak (spr.)
del. SSO Dariusz Kala

Teza:
W sytuacji, gdy sprawca ubiegaj¹cy siê o kredyt u¿y³ fa³szywego dokumentu, wczeœniej przez siebie podrobionego lub przerobionego czyn sprawcy nale¿y zakwalifikowaæ z art. 270 § 1
k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Z uzasadnienia
Zbieg przepisów art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. jest pomijalny. Pos³u¿enie siê fa³szywym lub stwierdzaj¹cym nieprawdê
dokumentem przez ubiegaj¹cego siê o po¿yczkê bankow¹, kredyt lub inne œwiadczenie wymienione w art. 297 § 1 k.k., zosta³o
bowiem uwzglêdnione w znamionach tego przestêpstwa, co przes¹dza o redukcji wieloœci ocen opartej na zasadzie konsumpcji.
Inna jest sytuacja, gdy sprawca, jak w przedmiotowej sprawie, sam sfa³szowa³ dokument (podrobi³ lub przerobi³), aby nastêpnie pos³u¿yæ siê nim dla celów okreœlonych w art. 297 § 1
k.k.. S¹ to bowiem dwa odrêbne czyny zabronione, przy czym
nie mo¿na uznaæ za zasadne potraktowania pierwszego z nich
jako „czyn wspó³ukarany” (por. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV).
W doktrynie jednomyœlnie przyjmuje siê, ¿e kumulatywn¹ kwalifikacjê przyj¹æ nale¿y w przypadku zbiegu art. 297 § 1 k.k.
i art. 270 § 1 k.k., gdy sprawca dzia³aj¹c w celu uzyskania kredytu, po¿yczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji
lub zamówienia publicznego, u¿ywa jako autentycznego dokumentu fa³szywego lub stwierdzaj¹cego nieprawdê, który sam
podrobi³. Takie zachowanie sprawcy godzi bowiem w dwa dobra prawne, a mianowicie wiarygodnoœæ dokumentów oraz in-
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stytucje kredytu, po¿yczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego oraz w ponadindywidualne interesy gospodarcze spo³eczeñstwa. St¹d te¿ dla oddania ca³ej zawartoœci bezprawia sprawcy konieczne jest powo³anie w podstawie skazania obu przepisów, przy zastosowaniu
art. 11 § 2 k.k. (por. O. Górniok, Prawo karne gospodarcze s.
310).
Jeszcze raz nale¿y wiêc podkreœliæ, ¿e w sytuacji, gdy sprawca ubiegaj¹cy siê o kredyt u¿y³ fa³szywego dokumentu, wczeœniej przez siebie podrobionego lub przerobionego czyn sprawcy nale¿y zakwalifikowaæ z art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k. (por. A. Pyka, artyku³ „Oszustwo kredytowe na tle innych przestêpstw przeciwko mieniu”, St.Pr.Ek.1999.59.91).

4
WYROK
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
z dnia 19 lutego 2009 r.
II AKa 43/2009
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Malak (spr.)
SSA Maciej Dampc
SSA Dorota Paszkiewicz

Teza:
Analiza przepisów zawartych w rozdziale 58 kodeksu postêpowania karnego prowadzi do wniosku, ¿e przepisami tymi
ukszta³towane zosta³y dwa szczególne roszczenia, których cechy
powoduj¹, ¿e maj¹ one charakter cywilnoprawny (por. uchwa³a
sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 28 paŸdziernika 1993 r., I KZP
21/93, OSNKW, z. 11-12, poz. 67). Pozostaje natomiast faktem,
¿e mog¹ one byæ dochodzone tylko w szczególnym trybie postêpowania przed s¹dem karnym, a zatem w trybie prawa karnego procesowego. Wobec powy¿szego, w dochodzeniu roszczeñ nastêpuje uzupe³nienie siê tych przepisów procesowych
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prawa karnego i prawa cywilnego, które ³¹cznie uwzglêdnione,
pozwol¹ na ustalenie prawdy materialnej. Ostatecznie zatem nale¿y skonstatowaæ, ¿e w zakresie weryfikowania kwoty roszczenia dochodzonego przez wnioskodawczyniê nie ma jednak podstaw, aby w tym szczególnym trybie postêpowania pos³ugiwaæ
siê regu³¹ in dubio pro reo, wyra¿on¹ w art. 3 § 3 k.p.k., i opieraæ siê na faktach jedynie uprawdopodobnionych (por. postanowienie SN z dnia 17 lutego 1995 r., OSNKW 1995/7-8/51).
Maj¹c na uwadze charakter prowadzonego postêpowania,
a wiêc to, ¿e dotyczy ono roszczenia cywilnoprawnego istnieje
mo¿liwoœæ posi³kowania siê w tym zakresie art. 6 k.c., wskazuj¹cym, ¿e ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która
z faktu tego wywodzi skutki prawne (por. wyrok SA w Gdañsku
z dnia 20 grudnia 2001 r., II AKa 532/01, OSAG 2002/1/2).

Z uzasadnienia
W postêpowaniu odszkodowawczym, w zwi¹zku z tym, ¿e
wnioskodawca wystêpuje w roli strony zg³aszaj¹cej roszczenia,
a wiêc w roli która w pewnym sensie mo¿e byæ porównana do
roli powoda cywilnego, nale¿y przyj¹æ i¿ ciê¿ar dowodowy co
do roszczeñ spoczywa na osobie wnioskodawcy (por. postanowienie SA w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1992 r., II AKz 150/92,
OSA 1993/8/44).
Tak wiêc to na wnioskodawcy ci¹¿y obowi¹zek wykazania
okolicznoœci, maj¹cych dla rozstrzygniêcia korzystnego dla niego
istotne znaczenie, w tym przes³anek kszta³tuj¹cych wysokoœæ odszkodowania, który to obowi¹zek zosta³ zrealizowany w formie
dowodu z przes³uchania go w charakterze strony (art. 299 k.p.c.
i nast. w zw. z art. 558 k.p.k.). T. R. mimo dwukrotnego przes³uchania go w charakterze strony (art. 303, 304 k.p.c.) nie zg³osi³
¿¹dania zas¹dzenia odszkodowania w oparciu o okolicznoœci
wskazane przez jego pe³nomocnika w z³o¿onym œrodku odwo³awczym. Ponownie podkreœlenia wymaga, ¿e s¹d jest organem,
który dopuszcza i przeprowadza dowody w tocz¹cym siê procesie, lecz nie oznacza to, ¿e strony pozbawione s¹ w tym zakresie
inicjatywy, w szczególnoœci zaœ, nie s¹ zwolnione od przedstawienia dowodów, które mog³yby potwierdziæ przedstawiane
przez nich twierdzenia. W tym zakresie, z pewnoœci¹ zastosowanie musz¹ mieæ regu³y rz¹dz¹ce procesem cywilnym.
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5
POSTANOWIENIE
S¹du Okrêgowego w S³upsku
z dnia 10 grudnia 2008 r.
VI Kzw 361/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza:
„(...) ocena S¹du Rejonowego, ¿e skazany nie jest ju¿ osob¹
przekazan¹ w wyniku wykonania europejskiego nakazu aresztowania, nie jest s³uszna. Wprawdzie skazany opuœci³ zak³ad karny
po odbyciu czêœci kary za przestêpstwa bêd¹ce podstaw¹ przekazania, ale aktualnie biegnie okres próby, zwi¹zany z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbywania tej w³aœnie
kary. Tymczasem wyj¹tek od zasady specjalnoœci, przewidziany
w art. 607e § 3 pkt. 2 k.p.k. nale¿y interpretowaæ w ten sposób,
¿e „prawomocnym zakoñczeniem postêpowania” jest równie¿
„prawomocne zakoñczenie postêpowania wykonawczego””(...)”.

Z uzasadnienia
S¹d Rejonowy b³êdnie przyj¹³, ¿e w przedmiotowej sprawie
skazany nie podlega ochronie, wynikaj¹cej z zasady specjalnoœci, przewidzianej w art. 607e § l k.p.k.
Ocena S¹du Rejonowego, ¿e skazany nie jest ju¿ osob¹ przekazan¹ w wyniku wykonania europejskiego nakazu aresztowania, nie jest s³uszna. Wprawdzie skazany opuœci³ zak³ad karny po
odbyciu czêœci kary za przestêpstwa bêd¹ce podstaw¹ przekazania, ale aktualnie biegnie okres próby, zwi¹zany z warunkowym
przedterminowym zwolnieniem z odbywania tej w³aœnie kary.
Tymczasem wyj¹tek od zasady specjalnoœci, przewidziany w art.
607e § 3 pkt. 2 k.p.k. nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e
„prawomocnym zakoñczeniem postêpowania” jest równie¿ „prawomocne zakoñczenie postêpowania wykonawczego” (vide: T.
Grzegorczyk – Kodeks Postêpowania Karnego (...) Komentarz,
wydawnictwo LEX, Warszawa 2008 r. – teza 3e) do art. 607e
k.p.k.). Nie ulega przy tym w¹tpliwoœci, ¿e wobec skazanego,
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jako osoby warunkowo przedterminowo zwolnionej, toczy siê
postêpowanie wykonawcze, albowiem z chwil¹ uprawomocnienia postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu dosz³o do wszczêcia takiego postêpowania, co wprost wynika z art. 9 § l k.k.w.
Nie jest równie¿ zasadny pogl¹d, wyra¿ony przez S¹d Rejonowy w koñcowej czêœci uzasadnienia zaskar¿onego postanowienia, i¿ zakaz przewidziany w art. 607e § l k.p.k. nie obejmuje
orzekania w przedmiocie zarz¹dzenia wykonania kary, a jedynie
samego wykonania takiego orzeczenia po jego uprawomocnieniu. Zasada specjalnoœci zosta³a wyra¿ona w sposób szeroki,
w praktyce wykluczaj¹c wszelkie przejawy poci¹gniêcia osoby
przekazanej do odpowiedzialnoœci karnej w sposób skutkuj¹cy
pozbawieniem wolnoœci. Ewentualne w¹tpliwoœci w tym zakresie rozstrzyga wyk³adnia jêzykowa art. 607e § l k.p.k., zgodnie
z któr¹ zwrot „(...) ani wykonywaæ orzeczonych wobec niej za te
przestêpstwa kar pozbawienia wolnoœci (...)” musi odnosiæ siê
równie¿ do orzeczeñ o zarz¹dzeniu wykonania kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawieszonej. Z jêzykowego bowiem
punktu widzenia w obu przypadkach chodzi o „wykonanie kary”,
a ró¿nica dotyczy jedynie etapu postêpowania wykonawczego,
z którym mamy w ka¿dym z tych przypadków do czynienia.
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ORZECZNICTWO
W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH
1
WYROK
z dnia 31 paŸdziernika 2008 r.
sygn. akt ASD 6/08
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Malak
SSA Ewelina Jokiel (spr.)
SSA Andrzej Lewandowski

Teza:
Analiza przepisu art. 81 u.s.p. w porównaniu z art. 107 u.s.p.
oznacza, ¿e odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów za wykroczenie bêdzie mia³a miejsce tylko wówczas, gdy pope³nione
przez sêdziego wykroczenie bêdzie mog³o zostaæ jednoczeœnie
uznane za przewinienie dyscyplinarne.
Istota immunitetu materialnego i formalnego w przypadku
wykroczeñ sprowadza siê do tego, ¿e za takie wykroczenia,
które nie bêd¹ jednoczeœnie spe³nia³y warunków przewinienia
dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 u.s.p. sêdzia nie bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoœci.

Z uzasadnienia:
W zwi¹zku z pope³nieniem wykroczenia zastêpca rzecznika
dyscyplinarnego w S¹dzie Apelacyjnym w Gdañsku (...) wniós³
o uznanie obwinionego winnym (...) wykroczenia z art. 92 § 1
k.w. i domaga³ siê wymierzenia mu kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia, ewentualnie wnioskowa³ o rozwa¿enie mo¿liwoœci uznania to za przypadek mniejszej wagi uzasadniaj¹cy odst¹pienie od wymierzenia kary.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Dokonuj¹c oceny prawnej przypisanego obwinionemu czynu
S¹d Apelacyjny – S¹d Dyscyplinarny uzna³, ¿e stanowi ono wykroczenie z art. 92 § 1 kw. W pierwszej kolejnoœci nale¿a³o jednak zwa¿yæ, czy wniosek zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego
o ukaranie obwinionego za wykroczenie drogowe mo¿e stanowiæ podstawê do ukarania sêdziego w drodze postêpowania dyscyplinarnego. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 81 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, sêdzia za
wykroczenia odpowiada wy³¹cznie dyscyplinarnie. Statuowany
w tym przepisie immunitet sêdziowski, znajduj¹cy swoje Ÿród³o
bezpoœrednio w Konstytucji RP (art. 181) a unormowany szczegó³owo w art. 80 u.s.p., stanowi jeden z g³ównych elementów
kszta³tuj¹cy status sêdziego, bêd¹c obok zasady nieusuwalnoœci
i nieprzenaszalnoœci – istotn¹ gwarancj¹ niezawis³oœci i ma charakter zarówno materialny jak i formalny (por. m.in. uzasadnienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego – S¹du Dyscyplinarnego z dnia 5
lipca 2006r. w sprawie SNO 32/06 opublikowanej w roczniku
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w sprawach dyscyplinarnych za
2006r. k-63-69). Rezultatem tak sformu³owanego przepisu jest
to, ¿e sêdzia nie mo¿e (bez nara¿enia siê na odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarn¹) „dobrowolnie” poddaæ siê odpowiedzialnoœci za
wykroczenie (por. J. R. Kubiak „Immunitet sêdziowski” PS 1993r.
nr 11-12, s.7). Co wiêcej zatajenie przed organem powo³anym
do œcigania wykroczeñ faktu posiadania immunitetu z art. 81 u.s.p.
i wszczêcie przeciwko sêdziemu postêpowania w trybie przepisów o odpowiedzialnoœci za wykroczenia (np. przyjêcie mandatu), jest przewinieniem dyscyplinarnym (por. W. Kozielewicz „Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów” Komentarz, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwoœci, W-wa 2005r. s. 68).
Odpowiedzialnoœæ sêdziów reguluj¹ przepisy rozdzia³u 3 cytowanej wy¿ej ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 107 § 1 u.s.p.
za przewinienie s³u¿bowe, w tym za oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê
przepisów prawa i uchybienie godnoœci urzêdu (przewinienia
dyscyplinarne) sêdzia odpowiada dyscyplinarnie.
Analiza przewinienia dyscyplinarnego wskazuje, ¿e musi to
byæ czyn bezprawny, zawiniony i szkodliwy spo³ecznie. Za przewinienie s³u¿bowe nale¿y uznaæ ka¿de zachowanie sêdziego
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naruszaj¹ce jego obowi¹zki s³u¿bowe (nakazy, zakazy), a tak¿e
obowi¹zki pracownicze wynikaj¹ce z prawa pracy. Naruszenie
godnoœci urzêdu jest definiowane jako naruszenie zdolnoœci ca³ego œrodowiska sêdziowskiego jak i poszczególnych sêdziów
do dochowania wiernoœci œlubowaniu sêdziowskiemu, do sta³ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, utrzymania nieposzlakowanego charakteru, strze¿enia powagi stanowiska sêdziowskiego, jak równie¿ unikania wszystkiego co mog³oby przynieœæ
ujmê godnoœci sêdziego lub os³abiæ zaufanie co do jego bezstronnoœci (tak m.in. J. R. Kubiak, J. Kubiak „Odpowiedzialnoœæ
dyscyplinarna sêdziów” PS 1994 r. nr 4, s.3).
Generalnie zatem naruszenie godnoœci urzêdu polega bowiem
na naruszeniu obowi¹zków okreœlonych w art. 82 u.s.p. i mo¿e
dotyczyæ zarówno zachowania w czasie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych jak te¿ w ¿yciu prywatnym sêdziego. Analiza
przepisu art. 81 u.s.p. w porównaniu z art. 107 u.s.p. oznacza,
¿e odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów za wykroczenia bêdzie mia³a miejsce tylko wówczas, gdy pope³nione przez sêdziego wykroczenie bêdzie mog³o byæ uznane za przewinienie
dyscyplinarne (analogicznie „Komentarz do prawa ustroju s¹dów
powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa”, Wydawnictwo prawnicze Lewis Nexis, pod redakcj¹ J. Gudowskiego, autorzy T. Ereciñski, J. Gudowski, J. Iwulski, W-wa 2002r. s.
229-230).
Istota zatem immunitetu materialnego i formalnego w przypadku wykroczeñ sprowadza siê do tego, ¿e za takie wykroczenia, które nie bêd¹ jednoczeœnie spe³nia³y warunków przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 usp sêdzia nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.
Nale¿y w tym miejscu przytoczyæ odmienny od zaprezentowanego powy¿ej i podzielonego przez S¹d Apelacyjny – S¹d
Dyscyplinarny orzekaj¹cy w przedmiotowej sprawie pogl¹d, zgodnie z którym w ka¿dym wypadku pope³nienia przez sêdziego
wykroczenia sêdzia bêdzie odpowiada³ dyscyplinarnie. Taki pogl¹d prezentuje autor komentarza „Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów” W. Kozielewicz (Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2005 r., s. 68-69). W ocenie wy¿ej wymienionego przypisanie sêdziemu w zakresie wykroczeñ (nale¿y podkreœli, ¿e tylko tych, które nie by³y przewinieniami dyscyplinarnymi) immu-
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nitetu materialnego jest nie do pogodzenia ze spo³ecznie wa¿nych powodów. Wydaje siê, ¿e pisz¹cemu chodzi o to, i¿ w takich przypadkach sêdzia by³by traktowany inaczej ani¿eli reszta
spo³eczeñstwa i nie ponosi³by odpowiedzialnoœci za wykroczenie, chroni¹c siê immunitetem, co nie mog³oby byæ akceptowane spo³ecznie. Powy¿sze nie wydaje siê przekonuj¹ce jeœli zwa¿yæ, ¿e celem immunitetu jest zagwarantowanie niezawis³oœæ sêdziom, a co z kolei jest gwarantem demokratycznego pañstwa
prawa.
Kolejnym argumentem podnoszonym przez w/w autora jest
to, i¿ z redakcji art. 108 § 3 u.s.p. i art. 109 § 5 u.s.p., w których
odpowiedzialnoœæ za wykroczenia realizowanej jedynie w ramach
postêpowania dyscyplinarnego wynika, ¿e za wykroczenia sêdzia odpowiada dyscyplinarnie. Jednak¿e w takim przypadku
nale¿a³oby uznaæ, ¿e katalog kar dyscyplinarnych nie przystaje
do wagi wykroczeñ. Wynikaj¹ca z art. 109 § 5 u.s.p. mo¿liwoœæ
odst¹pienia od wymierzenia kary nie mo¿e byæ argumentem za
wyk³adni¹ art. 81 u.s.p. prezentowanym przez tego autora o tyle, ¿e w ka¿dym wypadku tak¿e przy odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z kodeksu wykroczeñ taka mo¿liwoœæ istnieje. Gdyby zamiarem ustawodawcy by³o nie objêcie sêdziów immunitetem materialnym w przypadku odpowiedzialnoœci za wykroczenia nie
bêd¹ce przewinieniami dyscyplinarnymi (a wiec nie stanowi¹ce
ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa i uchybiaj¹ce godnoœci
urzêdu) z pewnoœci¹ dostosowa³by katalog kar dyscyplinarnych
do wagi wykroczenia. W aktualnie obowi¹zuj¹cym art. 109 u.s.p.
najl¿ejsza kar¹ jest upomnienie, które poci¹ga za sob¹ daleko
id¹ce konsekwencje w zakresie z³o¿enia wyroku do akt osobowych sêdziego, ograniczenia mo¿liwoœci awansu w zwi¹zku z kar¹
dyscyplinarn¹ (na surowoœæ restrykcji w powi¹zaniu z kolei z odpowiedzialnoœci¹ z art. 177 § 1 k.k. zwróci³ uwagê S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie SNO 66/06
opublikowanej w roczniku orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
w sprawach dyscyplinarnych za rok 2006, poz. 17, s. 85-91).
Przewidziane w kodeksie wykroczeñ kary nale¿y uznaæ za zdecydowanie bardziej adekwatne do czynów stanowi¹cych wykroczenia (mandaty, pouczenia), a nie ma ¿adnych racjonalnych powodów aby odpowiedzialnoœæ sêdziego by³a surowsza.
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Reasumuj¹c podkreœliæ nale¿y jeszcze raz, ¿e wyk³adnia celowoœciowa jak i funkcjonalna art. 81 u.s.p. nakazuje rozumienie
tego przepisu jako wy³¹czaj¹cego odpowiedzialnoœæ za wykroczenia na zasadach okreœlonych w prawie o wykroczeniach, ergo
za wykroczenia sêdzia odpowiada dyscyplinarnie tylko wówczas, gdy pope³nione wykroczenie mo¿e byæ zakwalifikowane
jako przewinienie dyscyplinarne (por. wyrok S¹du Najwy¿szego
– S¹du Dyscyplinarnego w Warszawie z dnia 22 paŸdziernika
2007 r. w sprawie SNO 74/07, tak dos³ownie T. Ereciñski, J.
Gudowski, J. Iwulski „Komentarz do prawa o ustroju s¹dów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa” Warszawa 2002 r., str. 230). Skoro tak to pomimo, ¿e z-ca rzecznika
formu³uj¹c zarzut wskaza³ jedynie na fakt dopuszczenia siê przez
obwinionego wykroczenia drogowego z art. 92 § 1 k.w. rzecz¹
S¹du orzekaj¹cego by³o rozwa¿enie, czy w okolicznoœciach niniejszego wypadku wykroczenie polegaj¹ce na jeŸdzie przez
obwinionego z nadmiern¹ prêdkoœci¹ stanowi³o przewinienie
dyscyplinarne w rozumieniu art. 107 u.s.p.
W sprawie niniejszej sêdzia naruszy³ przepisy prawa, a mianowicie art. 20 ust. 3 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005 r. Nr 108, poz.
908 ze zm.)(…).
W konkretnych okolicznoœciach tej sprawy, (…) przy uwzglêdnieniu tak¿e okolicznoœci zdarzenia zwi¹zanych z wyj¹tkow¹ sytuacj¹ (…) nie mo¿na uznaæ aby zdarzenie jednostkowe jakiego
dopuœci³ siê sêdzia stanowi³o przewinienie dyscyplinarne. Nie
by³o ono zwi¹zane ze s³u¿b¹ ani te¿ nie uchybia³o godnoœci
urzêdu w takim znaczeniu, w jakim przes³anka zosta³a powy¿ej
zdefiniowana. W sytuacji nasilonego ruchu drogowego wykroczenia drogowe s¹ równie¿ udzia³em sêdziów i fakt ich zaistnienia nie mo¿e byæ automatycznie oceniany jako uchybienie godnoœci urzêdu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci S¹d Apelacyjny –
S¹d Dyscyplinarny uniewinni³ obwinionego od zarzutu pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego polegaj¹cego na wykroczeniu
z art. 92 § 1 k.w. w zw. z art. 81 u.s.p oraz z art. 107 § 1 u.s.p.
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483)

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

Art.
poz.
1 .................................................... 1
14 .................................................. 1

Art.
poz.
5 .................................................... 2
48 ................................................ 17
49 ................................................ 17
50 ................................................ 17
51 ................................................ 17
52 ................................................ 17
531 .................................................................................. 17
98 .................................................. 5
162 ................................................ 9
189 .............................................. 23
207 § 3 .......................................... 2
222 § 1 .......................................... 3
224 ................................................ 3
229 ................................................ 1
233 § 1 ................................ 2, 3, 14
286 ................................................ 2
317 ................................................ 3
321 § 1 .......................................... 3
328 § 2 .......................................... 9
354 ................................................ 8
370 ................................................ 8
379 pkt 2 .................................... 15
385 .................................... 1, 2, 3, 6
386 § 1 ............................ 4, 7, 8, 19
386 § 4 ................................ 5, 9, 23

Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
5 ................................................ 2, 3
23 .................................................. 1
24 .................................................. 1
47 .............................................. 2, 6
551 ...................................................................................... 3
58 .................................................. 9
118 ................................................ 2
120 § 1 .......................................... 2
222 § 1 .......................................... 3
3531 .................................................................................. 9
361 ................................................ 2
442 § 1 .......................................... 2
455 ................................................ 2
461 ................................................ 3
481 § 1 .......................................... 2
627 .............................................. 22
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394 § 1 .......................................... 8
397 ................................................ 8
47914 § 2 ........................................ 9
731 .............................................. 20
741 ................................................ 8
742 ................................................ 8
744 ................................................ 8
755 § 1 ........................................ 20
786 § 1 ........................................ 19
787 ................................................ 7
840 ................................................ 7
1046 ............................................ 19
Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Art.
41 §
41 §
47 §
57 §
58 §

2
3
2
1
1

284 § 2 .......................................... 7
294 § 1 .......................................... 7
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
71 .................................................. 1
94 .................................................. 1
Ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia
(Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze
zm.)

Art.
poz.
20 § 1 ............................................ 1
poz.
............................................ 7
Ustawa
............................................ 7
z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.
............................................ 7
Kodeks spó³ek handlowych
.......................................... 16
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
............................................ 8
Art.
poz.
585 § 1 .......................................... 1

Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce
kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 60)

Art.
poz.
V .................................................... 7
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoœci
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm.)

Art.
poz.
10 .................................................. 1

Art.
poz.
11 § 2 ............................................ 7
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Ustawa
z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo prasowe
(Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

Art.
poz.
1 .................................................... 1
13 ust. 2 ........................................ 1
13 ust. 3 ........................................ 1
38 § 1 ............................................ 1
Ustawa
z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze
(Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.)

Art.
poz.
8 .................................................... 1
10. ust. 2 ....................................... 1
10. ust. 3 ....................................... 1
Ustawa
z dnia 29 listopada 1990 r.
o paszportach
(Dz.U. z 1991, Nr 2 poz. 5, ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 8
6 .................................................... 8
10 .................................................. 8
Ustawa
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 4
10 .................................................. 4
18 .................................................. 4
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Ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoœci lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 2 .......................................... 6
13 .................................................. 6
14 .................................................. 6
25 ust. 1 ........................................ 6
25 ust. 1a ..................................... 10
Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zm.)

Art.
poz.
3 pkt 12 ........................................ 9
9a .................................................. 9
9e ust. 1 ........................................ 9
9e ust. 3 ........................................ 9
9e ust. 6 ........................................ 9
Ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo w³asnoœci przemys³owej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
ze zm.)

Art.
poz.
11 ust. 3 ........................................ 5
11 ust. 5 ........................................ 5
20 .................................................. 5
21 .................................................. 5
22 .................................................. 5
89 .................................................. 5
100 ................................................ 5

skorowidz artyku³owy
153 ust. 1 ...................................... 4
154 ust. 1 ...................................... 4
154 ust. 2 ...................................... 4
287 ust. 2 ...................................... 4
296 ust. 1 ...................................... 4
296 ust. 2 ...................................... 4
305 ................................................ 4
Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zm.)

Art.
poz.
2 ust. 1 pkt 5 .............................. 19
18 ust. 5 ...................................... 19
Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³oœciowe i naprawcze
(Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)

Art.
poz.
536 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych
(Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.)

Art.
poz.
38 .................................................. 8

Rozporz¹dzenie
Prezydenta RP
z dnia 24 paŸdziernika 1934 r.
Prawo upad³oœciowe
(Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512
ze zm.)

Art.
poz.
28 § 3 ............................................ 2
102 ................................................ 2
Rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 6 wrzeœnia 1999 r.
w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy przy
magazynowaniu, nape³nianiu
i rozprowadzaniu gazów p³ynnych
(Dz.U. Nr 75, poz. 846 ze zm.)

§
poz.
15 .................................................. 4
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie szczegó³owego trybu
postêpowania w sprawach
o opró¿nienie
lokalu lub pomieszczenia albo
o wydanie nieruchomoœci
oraz szczegó³owych warunków,
jakim powinno odpowiadaæ
tymczasowe pomieszczenie
(Dz.U. Nr 17, poz. 155)

§
poz.
2 .................................................. 19
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Uchwa³a
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 lipca 1992 r.
Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
(M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47)

Art.
poz.
192 ust.2 ....................................... 1
195 ................................................ 1

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

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

Art.
poz.
32 .................................................. 3
33 .................................................. 5

Art.
poz.
86 .................................................. 4
87 .................................................. 4
91 .................................................. 4
92 .................................................. 4
94 .................................................. 4
126 ................................................ 4
128 ................................................ 4
368 ................................................ 4
370 ................................................ 4
373 ................................................ 4
385 ................................................ 1
386 § 1 ...................................... 3, 5
465 § 1 .......................................... 4
477 § 2 .......................................... 5
47714 § 1 .................................... 1, 3

Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
58 § 1 ............................................ 3
61 § 1 ............................................ 4
96 .................................................. 4
3531 .................................................................................. 3
750 ................................................ 3
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Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 3
4 .................................................... 3
11 .................................................. 3
22 § 1 ............................................ 3
22 § 11 ............................................................................ 3
68 .................................................. 3
298 ................................................ 3
298 § 3 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357
ze zm.)

Ustawa
z dnia 14 grudnia 1982 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.)

Art.
poz.
26 ust. 1 pkt 2 .............................. 5
27 ust. 3 ........................................ 5
Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.)

Art.
poz.
16 .................................................. 2
335 ...................................................................................... 2
Ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 24, poz. 110)

Art.
poz.
86 .................................................. 1
88 .................................................. 1
88 ust. 1 ........................................ 1
88 ust. 1a ....................................... 1
88 ust. 2a ....................................... 1

Art.
poz.
8 ust. 1 .......................................... 3

Ustawa
z dnia 16 wrzeœnia 1982 r.
Prawo spó³dzielcze
(Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
ze zm.)

Ustawa
z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)

Art.
poz.
48 § 1 ............................................ 3
49 .................................................. 3
52 § 1 ............................................ 3
155 § 1 .......................................... 3
182 § 1 .......................................... 3

Art.
poz.
1 pkt 3 .......................................... 3
1 pkt 4 .......................................... 3
6 ust. 1 .......................................... 3
9 .................................................... 3
13 pkt 1 ........................................ 3

135

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353
ze zm.)

Art.
poz.
5 ust. 2 .......................................... 1
6 .................................................... 1
7 .................................................... 1
10 .................................................. 1
32 ust. 1a ....................................... 1
129 ust. 1 ...................................... 5
186 ust. 3 ...................................... 5
195 ................................................ 5
Ustawa
z dnia 30 paŸdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków i chorób
zawodowych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)

Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów
z dnia 20 listopada 1974 r.
w sprawie okreœlenia stanowisk
kierowniczych, na których
zatrudnia siê pracowników
na podstawie powo³ania
(Dz.U. Nr 45, poz. 268)

§
poz.
1 .................................................... 3
Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów
z dnia 15 maja 1989 r.
w sprawie uprawnieñ
do wczeœniejszej emerytury
pracowników opiekuj¹cych
siê dzieæmi wymagaj¹cymi
sta³ej opieki
(Dz.U. Nr 29 poz. 1490)

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

Art.
poz.
3 ust. 1 pkt 1 ................................ 6

orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

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

Art.
poz.
6 .................................................... 4

Art.
poz.
299 ................................................ 4
303 ................................................ 4
304 ................................................ 4
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
11 § 2 ........................................ 1, 3
13 § 1 ............................................ 1
148 § 1 .......................................... 1
157 § 1 .......................................... 1
263 § 2 .......................................... 1
270 § 1 .......................................... 3
297 § 1 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
3 § 3 .............................................. 3
7 .................................................... 1
40 .................................................. 1
41 .................................................. 1
58 .............................................. 2, 4
442 § 3 .......................................... 1

554 § 2 .......................................... 2
558 ................................................ 4
607e .............................................. 5
607e § 1 ........................................ 5
607e § 3 pkt 2 .............................. 5
616 § 1 .......................................... 2
616 § 2 .......................................... 2
620 ................................................ 2
632 pkt 2 ...................................... 2
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)

Art.
poz.
9 § 1 .............................................. 5
Ustawa
z dnia 19 kwietnia 1969 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.)

Art.
poz.
30 § 1 pkt 7 .................................. 1

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

Art.
poz.
181 ................................................ 1

Ustawa
z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeñ
(Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756
ze zm.)

Art.
poz.
92 § 1 ............................................ 1
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
177 § 1 .......................................... 1
Ustawa
z dnia 30 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
ze zm.)

Art.
poz.
20 ust. 3 pkt 1 ppkt a ................... 1
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Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Art.
poz.
80 .................................................. 1
81 .................................................. 1
82 .................................................. 1
107 ................................................ 1
108 § 3 .......................................... 1
109 ................................................ 1

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Adwokat
– zob. Koszty zastêpstwa prawnego w postêpowaniu egzekucyjnym

Alimentacyjna renta
– zob. Zabezpieczenie powództwa

Balkon
– zob. Wspólnota mieszkaniowa

Czynnoœæ przekraczaj¹ca zakres zwyk³ego zarz¹du
– zob. Wspólnota mieszkaniowa

Dobra osobiste
– zob. Prasowe prawo

Dowód
– zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. przy dokonywaniu oceny dowodów odró¿niæ nale¿y wiarygodnoœæ dowodu od jego mocy dowodowej. Pierwsza
kwestia odnosi siê przede wszystkim do prawdziwoœci dowodu, natomiast druga kwestia dotyczy przydatnoœci dowodu do ustalenia konkretnych okolicznoœci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia o zasadnoœci twierdzeñ stron, a tym samym zasadnoœci ¿¹dania, dochodzonego w okreœlonej sprawie .............................................................. 14

Dowód z przes³uchania stron
– zob. Prawo do obrony

Egzekucja kosztów procesu
– zob. Koszty zastêpstwa prawnego w postêpowaniu egzekucyjnym
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Energetyczne prawo
– sprzedawca energii elektrycznej, któr¹ wytworzy³ z odnawialnych Ÿróde³
energii, mia³ w okresie od 1 maja do 30 wrzeœnia 2005 r. obowi¹zek
przekazania œwiadectw pochodzenia energii nabywcy – zak³adowi energetycznemu sprzedaj¹cemu j¹ dalej odbiorcom (art. 9e ust. 6 w zw.
z art. 9a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w tym okresie) .................................... 9

Kara pozbawienia wolnoœci
– zob. Prawo do obrony

Kara umowna
– zob. Umowa zlecenia

Koszt remontu balkonu
– zob. Wspólnota mieszkaniowa

Koszty zastêpstwa prawnego w postêpowaniu
egzekucyjnym
– wierzycielowi nale¿y siê zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata poniesionych w postêpowaniu w sprawie o egzekucjê kosztów procesu
zas¹dzonych w wyroku oddalaj¹cym powództwo o uchylenie renty alimentacyjnej ...................................................................................... 21

Maj¹tek wspólny
– zob. Powództwo przeciwegzekucyjne

Materialne prawo
– zob. Powództwo o ustalenie

Naruszenie dóbr osobistych
– zob. Prasowe prawo

Niewa¿noœæ postêpowania
– je¿eli w sprawie istnieje obowi¹zkowe zastêpstwo przez Prokuratoriê
Generaln¹ Skarbu Pañstwa, to dochodzi do niewa¿noœci postêpowania,
gdy czynnoœci procesowe za Skarb Pañstwa podejmuje bezpoœrednio
wskazana w pozwie statio fisci lub ustanowiony przez tê jednostkê organizacyjn¹ pe³nomocnik procesowy (art. 379 pkt 2 k.p.c. in fine) ..... 15
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Ochrona w³asnoœci
– zob. Przedsiêbiorstwo

Odnawialne Ÿród³a energii
– zob. Energetyczne prawo

Odpowiedzialnoœæ za szkodê
– zob. Upad³oœciowe prawo

Odrzucenie wniosku o wy³¹czenie sêdziego
– zob. Wy³¹czenie sêdziego

Odszkodowanie od gminy
– zob. Pomieszczenie tymczasowe

Osobiste uczestnictwo w procesie
– zob. Prawo do obrony

Pe³nomocnik procesowy
– zob. Niewa¿noœæ postêpowania

Pomieszczenie tymczasowe
– o wskazanie pomieszczenia tymczasowego w trybie art. 1046 § 4 k.p.c.
wyst¹piæ mo¿e wy³¹cznie komornik w trakcie prowadzonego przez
niego postêpowania egzekucyjnego. Warunkiem sine qua non domagania siê odszkodowania od gminy z tytu³u niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego jest uprzednie wszczêcie postêpowania egzekucyjnego, w trakcie którego komornik zwróci siê do w³aœciwej gminy
o wskazanie takiego pomieszczenia ................................................ 19

Postêpowanie egzekucyjne
– zob. Pomieszczenie tymczasowe

Powództwo o ustalenie
– s¹d odwo³awczy nie jest zwi¹zany zarzutami dotycz¹cymi naruszenia
prawa materialnego; przepis art. 189 k.p.c. ma charakter materialnoprawny, a zatem w razie podniesienia zarzutu naruszenia prawa materialnego, S¹d odwo³awczy jest zobowi¹zany do zbadania prawid³owoœci
jego zastosowania niezale¿nie od konkretnie sformu³owanych zarzutów ................................................................................................... 23
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Powództwo o uchylenie renty alimentacyjnej
– zob. Koszty zastêpstwa prawnego w postêpowaniu egzekucyjnym

Powództwo przeciwegzekucyjne
– w powództwie przeciwegzekucyjnym ma³¿onek d³u¿nika mo¿e podnosiæ zarzuty, ¿e wierzytelnoœæ nie mo¿e byæ dochodzona z maj¹tku
wspólnego, gdy¿ nale¿y do kategorii wierzytelnoœci wymienionych w art.
41 § 2 i § 3 k.r.o. ................................................................................. 7

Powództwo windykacyjne
– zob. Przedsiêbiorstwo

Prasowe Prawo
– w sprawach o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) przedmiot
kontroli s¹dowej mog¹ stanowiæ wy³¹cznie wskazane przez powoda
okolicznoœci faktyczne. S¹d natomiast nie mo¿e kreowaæ za stronê ¿¹dañ
pozwu ................................................................................................. 1
– w sytuacji, gdy informacja o tocz¹cym siê przeciwko powodom œledztwie zosta³a podana przez najwy¿szy organ prokuratury podczas publicznego wyst¹pienia transmitowanego na ¿ywo przez telewizjê publiczn¹ i zamieszczon¹ na oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP, spe³nione zostaj¹ wymagania normatywne z art. 13 ust. 3 zd. 2 ustawy
Prawo prasowe co do istnienia zgody w³aœciwego prokuratora i w konsekwencji wy³¹czona jest bezprawnoœæ dzia³ania strony pozwanej .. 1

Prawo do obrony
– prawo do obrony nie ma charakteru bezwzglêdnego w tym znaczeniu,
¿e zawsze, niezale¿nie od okolicznoœci rozpoznawanej sprawy, gwarantuje stronie prawo osobistego uczestnictwa w tocz¹cym siê postêpowaniu. Osoba odbywaj¹ca karê pozbawienia wolnoœci w warunkach
zamkniêtego zak³adu karnego mo¿e skutecznie ¿¹daæ sprowadzenia
jej na rozprawê tylko wówczas, gdy s¹d uzna za konieczny jej osobisty
udzia³ w rozprawie, co ma miejsce zw³aszcza wtedy, gdy pozosta³y
niewyjaœnione okolicznoœci, które mo¿e wyjaœniæ dowód z przes³uchania stron ............................................................................................ 11

Prawo w³asnoœci przemys³owej
– wykonywania przez dan¹ osobê – twórcê wynalazku, wzoru u¿ytkowego lub wzoru przemys³owego – obowi¹zków ze stosunku pracy,
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o którym stanowi art. 22 ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej,
nie mo¿na ujmowaæ w sposób zwê¿ony, tj. daj¹cy uprawnienie do ¿¹dania wynagrodzenia od przedsiêbiorcy wy³¹cznie w sytuacjach, gdy opracowanie wynalazków i wzorów nale¿a³o do zakresu okreœlonych
na piœmie obowi¹zków pracownika. Uprawnienie do wynagrodzenia
s³u¿y ka¿demu pracownikowi, który œwiadcz¹c pracê opracowa³ wynalazek lub wzór prawem chroniony, wykorzystywany przez jego pracodawcê ................................................................................................. 5

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa
– zob. Niewa¿noœæ postêpowania

Przedsiêbiorstwo
– przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. jest kompleksem sk³adników materialnych i niematerialnych, jest mieniem a nie rzecz¹, st¹d
przepisy o ochronie w³asnoœci, zamieszczone w ksiêdze II kodeksu
cywilnego, nie mog¹ byæ do niego wprost stosowane ...................... 3
– nie jest mo¿liwe wydanie wyroku czêœciowego w sprawie, której przedmiotem jest „wydanie przedsiêbiorstwa”, odnosz¹cego siê do wydania
nieruchomoœci, czy te¿ innych sk³adników materialnych, z uwagi na
zakaz z art. 321 § 1 k.p.c.
Skoro jednak powód na rozprawie za¿¹da³ wydania wyroku czêœciowego i wyraŸnie sformu³owa³ ¿¹danie windykacyjne w stosunku do nieruchomoœci wchodz¹cych
w sk³ad przedsiêbiorstwa, to ta modyfikacja ¿¹dania uprawnia³a S¹d
Okrêgowy do wydania wyroku czêœciowego, odnosz¹cego siê do nieruchomoœci, co do których w³asnoœæ powoda nie by³a przez pozwanego kwestionowana ............................................................................. 3

Rozk³ad po¿ycia ma³¿eñskiego
– odmowa wspó³¿ycia fizycznego przez ma³¿onkê, nad któr¹ m¹¿ siê
znêca³, nie stanowi zawinionej przez ni¹ przes³anki rozk³adu po¿ycia
ma³¿eñskiego (art. 57 § 1 k.r.o.) ....................................................... 16

Rozwód
– zob. Uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego

Sprzedawca energii elektrycznej
– zob. Energetyczne prawo
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Swobodna ocena dowodu
– zob. Dowód

Syndyk masy upad³oœci
– zob. Upad³oœciowe prawo

Œwiadectwo pochodzenia energii
– zob. Energetyczne prawo

Twórca wynalazku
– zob. Prawo w³asnoœci przemys³owej

Uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej
– zob. Wspólnota mieszkaniowa

Umowa o dzie³o
– stosownie do treœci art. 627 k.c., na stronie wykonuj¹cej dzie³o spoczywa obowi¹zek wykazania, i¿ dzie³o wykona³a w ca³oœci i w stanie kompletnym przekaza³a je zamawiaj¹cemu ........................................... 22

Umowa starannego dzia³ania
– zob. Umowa zlecenia

Umowa zlecenia
– dopuszczalne jest zastrze¿enie kary umownej w umowie starannego
dzia³ania. W tym wypadku ocena, czy d³u¿nik wykona³ swoje zobowi¹zanie, powinna byæ przeprowadzona przez pryzmat postanowieñ umownych reguluj¹cych zakres powinnoœci d³u¿nika oraz wed³ug miernika
starannoœci wynikaj¹cej z przepisów k.c. ......................................... 12

Uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego
– na postanowienie S¹du w sprawie o rozwód dotycz¹ce zwrócenia siê
do organu paszportowego o uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego, w stosunku do którego ma zostaæ wydane orzeczenie
w przedmiocie wykonywania w³adzy rodzicielskiej (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych Dz.U.
2006 nr 143, poz. 1027 ze zm.) s³u¿y za¿alenie w oparciu o art. 741
k.p.c. stosowany przez analogiê ........................................................ 8
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Upad³oœciowe prawo
– syndyk masy upad³oœci ponosi odpowiedzialnoœæ ze swojego maj¹tku
za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej swym niesumiennym postêpowaniem (art. 102 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe) .............................................................................. 2

Uprawnienie do wynagrodzenia
– zob. Prawo w³asnoœci przemys³owej

Wiarygodnoœæ dowodu
– zob. Dowód

W³adza rodzicielska
– zob. Uniewa¿nienie dokumentu paszportowego ma³oletniego

W³asnoœæ lokali
– przepis art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci
lokali (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) nie wprowadza,
w ramach wskazanej w pozwie podstawy zaskar¿enia, prekluzji w zakresie mo¿liwoœci podnoszenia zarzutów na uzasadnienie skutecznoœci
powództwa o uchylenie uchwa³y wspólnoty mieszkaniowej wniesionego w ustawowym terminie .......................................................... 10

W³aœciciel lokalu
– zob. Wspólnota mieszkaniowa

Wprowadzenie do obrotu towaru oznakowanego
– zob. Znak towarowy

Wspólnota mieszkaniowa
– uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej zobowi¹zuj¹ca cz³onków wspólnoty do wp³acenia zaliczek na koszty remontu balkonów, do których wejœcie prowadzi z poszczególnych lokali, powinna uwzglêdniaæ w zakresie kalkulacji kosztów, i¿ balkony takie s¹ nie tylko elementem konstrukcyjnym budynku, ale s¹ tak¿e pomieszczeniami przynale¿nymi
do danego lokalu, których koszt remontu powinien obci¹¿aæ poszczególnych w³aœcicieli lokali .................................................................... 6
– uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej, wyra¿aj¹ca zgodê na dokonanie
czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, w tym tak¿e
umowy, winna okreœlaæ istotne podmiotowo i przedmiotowo postano-
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wienia umowy oraz wskazywaæ osobê, z któr¹ umowa ma zostaæ zawarta ................................................................................................. 13

Wydanie przedsiêbiorstwa
– zob. Przedsiêbiorstwo

Wy³¹czenie sêdziego
– wniosek o wy³¹czenie s¹du jako nieprzewidziany w art. 48 –52 k.p.c.
jest niedopuszczalny, a przez to, jest on oczywiœcie bezzasadny, w rozumieniu art. 531 k.p.c. i dlatego, na podstawie tego przepisu, podlega
odrzuceniu ........................................................................................ 17

Wynagrodzenie bieg³ego
– obowi¹zkiem S¹du przyznaj¹cego wynagrodzenie bieg³emu jest czuwanie nie tylko nad formaln¹ i matematyczn¹ prawid³owoœci¹ rachunku, ale tak¿e nad tym, czy rachunek opiera siê na danych dotycz¹cych
pracy faktycznie wykonanej ............................................................ 18

Wyrok czêœciowy
– zob. Przedsiêbiorstwo

Wzór przemys³owy
– zob. Prawo w³asnoœci przemys³owej

Wzór u¿ytkowy
– zob. Prawo w³asnoœci przemys³owej

Zabezpieczenie powództwa
– zabezpieczenie powództwa o obni¿enie renty alimentacyjnej poprzez
obni¿enie tych œwiadczeñ na czas trwania procesu jest niedopuszczalne ..................................................................................................... 20

Zak³ad energetyczny
– zob. Energetyczne prawo

Zastêpstwo procesowe
– zob. Niewa¿noœæ postêpowania
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Znak towarowy
– umieszczenie znaku towarowego na towarze jest wy³¹cznym uprawnieniem tego, na czyj¹ rzecz znak zosta³ zarejestrowany. Uprawnienie
to nie ulega wyczerpaniu, bez wzglêdu na iloœæ operacji handlowych,
dotycz¹cych towaru oznakowanego, po jego wprowadzeniu do obrotu.
St¹d nieuprawnione by³o zapatrywanie ograniczaj¹ce pojêcie „wprowadzenie do obrotu” wy³¹cznie do momentu wydania towaru pierwszemu odbiorcy .................................................................................. 4

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Autorskie prawa osobiste
– zob. Autorskie prawo

Autorskie prawo
– art. 335 Prawa autorskiego nie okreœla w ogóle zakresu ani granic dozwolonego korzystania z obiektu budowlanego, a przewiduje jedynie
samo uprawnienie w tym przedmiocie. Natomiast zakres i granice dozwolonego korzystania z cudzego utworu daje siê wywieœæ czêœciowo,
poœrednio, w szczególnoœci z art. 16 Prawa autorskiego. Nie mo¿e ono
mianowicie godziæ w ¿aden z elementów autorskich praw osobistych,
to jest w szczególnoœci w prawo: do nienaruszalnoœci treœci i formy
utworu (prawo do integralnoœci utworu), ani do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu .......................................................................... 2
– w postêpowaniu s¹dowym tocz¹cym siê na skutek odwo³ania od rozstrzygniêcia Krajowego S¹du Dyscyplinarnego Izby Architektów ciê¿ar
dowodu okolicznoœci uwalniaj¹cych od odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej architekta za naruszenie praw autorskich twórcy projektu obiektu
budowlanego spoczywa na obwinionym ........................................... 2

Cz³onek zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej
– zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych

Granica dozwolonego korzystania z cudzego utworu
– zob. Autorskie prawo
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Granica dozwolonego korzystania z obiektu budowlanego
– zob. Autorskie prawo

Karta Nauczyciela
– zob. Nabycie prawa do emerytury

Nabycie prawa do emerytury
– warunkiem nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.
z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) jest rozwi¹zanie przez nauczyciela – na swój wniosek lub w okolicznoœciach wymienionych w ust. 1a
art. 88 KN. – stosunku pracy. Dotyczy to równie¿ nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. (ust.
2a art. 88 Karty Nauczyciela) ............................................................. 1
– S¹d Ubezpieczeñ rozpoznaj¹cy odwo³anie od decyzji organu rentowego odmawiaj¹cej prawa do œwiadczenia rozstrzyga o prawie do konkretnego œwiadczenia, nie zaœ o jego poszczególnych elementach sk³adaj¹cych siê na to œwiadczenie. Przyznaj¹c prawo do œwiadczenia nie
stwierdza w sentencji wyroku okolicznoœci faktycznych, a do takich
nale¿y ustalenie okresów pracy w szczególnym charakterze. Odmawiaj¹c ubezpieczonej prawa do emerytury S¹d nie tylko nie jest zobligowany do wskazania, które okresy pracy w szkolnictwie uznaje za
udowodnione, ale równie¿ nie ma do tego podstaw prawnych ........ 1

Naruszenie praw autorskich
– zob. Autorskie prawo

Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna architekta
– zob. Autorskie prawo

Odwo³anie od decyzji organu rentowego
– zob. Nabycie prawa do emerytury

Pe³nomocnictwo
– do skutecznego wniesienia apelacji przez pe³nomocnika strony, którego pe³nomocnictwa w toku procesu wygas³o wskutek wypowiedzenia
przez pe³nomocnika, konieczne jest z³o¿enie nowego pe³nomocnictwa lub wykazanie, ¿e póŸniejsze odwo³anie oœwiadczenia o wypowiedzeniu pe³nomocnictwa nast¹pi³o za zgod¹ mocodawcy .................. 4
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Prawo do integralnoœci utworu
– zob. Autorskie prawo

Prawo do wczeœniejszej emerytury dla pracowników
opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki
– wczeœniejsza emerytura pracowników opiekuj¹cych siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki ma za zadanie rekompensowaæ ubezpieczonemu utratê mo¿liwoœci uzyskania przez niego dochodu z tytu³u w³asnej pracy wskutek koniecznoœci sprawowania sta³ej opieki nad dzieckiem. W przypadku zatem, gdy koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki
nad dzieckiem nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu wykonywaniu
przez ubezpieczonego pracy zarobkowej brak jest podstaw do ustalenia mu prawa do kompensuj¹cej utratê mo¿liwoœci wykonywania pracy zarobkowej, wczeœniejszej emerytury pracowników opiekuj¹cych
siê dzieæmi wymagaj¹cymi sta³ej opieki ............................................ 5

Spó³dzielcze prawo
– zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych

Stosunek pracy
– zob. Nabycie prawa do emerytury
– zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych

System ubezpieczeñ spo³ecznych
– przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr
11, poz. 74 ze zm.) nie stanowi podstawy objêcia obowi¹zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej wykonuj¹cego swoje czynnoœci na rzecz tej spó³dzielni odp³atnie na innej podstawie prawnej ni¿ stosunek pracy .................... 3
– art. 52 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. – Prawo spó³dzielcze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.) nie przewiduje obowi¹zku pozostawania przez cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej w stosunku pracy z t¹ spó³dzielni¹, ani nie ustanawia fikcji
prawnej, zgodnie z któr¹ ka¿de zatrudnienie cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej w tej spó³dzielni jest – bez wzglêdu na jego cechy in
concreto – zatrudnianiem na podstawie umowy o pracê .................. 3
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Twórca projektu obiektu budowlanego
– zob. Autorskie prawo

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych

Wypadek przy pracy
– zwi¹zek z prac¹ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków i chorób
zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) zostaje zachowany
wówczas, je¿eli czynnoœæ zlecona przez pracodawcê nie mieœci siê w
zakresie obowi¹zków pracownika ...................................................... 6

Wypowiedzenie pe³nomocnictwa
– zob. Pe³nomocnictwo

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracê
– zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Ciê¿ar dowodu
– zob. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Europejski nakaz aresztowania
– „(…) ocena S¹du Rejonowego, ¿e skazany nie jest ju¿ osob¹ przekazan¹ w wyniku wykonania europejskiego nakazu aresztowania, nie jest
s³uszna. Wprawdzie skazany opuœci³ zak³ad karny po odbyciu czêœci
kary za przestêpstwa bêd¹ce podstaw¹ przekazania, ale aktualnie biegnie okres próby, zwi¹zany z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbywania tej w³aœnie kary. Tymczasem wyj¹tek od zasady
specjalnoœci, przewidziany w art. 607e § 3 pkt 2 k.p.k. nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e „prawomocnym zakoñczeniem postêpowania”
jest równie¿ „prawomocne zakoñczenie postêpowania wykonawczego”(…)” .............................................................................................. 5
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In dubio pro reo
– zob. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe
aresztowanie lub zatrzymanie
– w postêpowaniu o odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uregulowanym przepisami rozdzia³u
58 kodeksu postêpowania karnego, wnioskodawcy nie przys³uguje
zwrot jakichkolwiek wydatków, w tym poniesionych w zwi¹zku z ustanowieniem pe³nomocnika z wyboru – i to niezale¿nie od treœci zapad³ego w sprawie orzeczenia ............................................................... 2
– analiza przepisów zawartych w rozdziale 58 kodeksu postêpowania
karnego prowadzi do wniosku, ¿e przepisami tymi ukszta³towane zosta³y dwa szczególne roszczenia, których cechy powoduj¹, ¿e maj¹ one
charakter cywilnoprawny (por. uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów z dnia
28 paŸdziernika 1993 r., I KZP 21/93, OSNKW, z. 11 – 12, poz. 67).
Pozostaje natomiast faktem, ¿e mog¹ one byæ dochodzone tylko
w szczególnym trybie postêpowania przed s¹dem karnym, a zatem
w trybie prawa karnego procesowego. Wobec powy¿szego, w dochodzeniu roszczeñ nastêpuje uzupe³nienie siê tych przepisów procesowych prawa karnego i prawa cywilnego, które ³¹cznie uwzglêdnione,
pozwol¹ na ustalenie prawdy materialnej. Ostatecznie zatem nale¿y
skonstatowaæ, ¿e w zakresie weryfikowania kwoty roszczenia dochodzonego przez wnioskodawczyniê nie ma jednak podstaw, aby w tym
szczególnym trybie postêpowania pos³ugiwaæ siê regu³¹ in dubio pro
reo, wyra¿on¹ w art. 3 3 k.p.k., i opieraæ siê na faktach jedynie uprawdopodobnionych (por. postanowienie SN z dnia 17 lutego 1995 r.,
OSNKW 1995/7 – 8/51).
Maj¹c na uwadze charakter prowadzonego postêpowania, a wiêc to, ¿e
dotyczy ono roszczenia cywilnoprawnego istnieje mo¿liwoœæ posi³kowania siê w tym zakresie art. 6 k.c., wskazuj¹cym, ¿e ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki
prawne (por. wyrok S¹d Apelacyjny w Gdañsku z dnia 20 grudnia 2001
r., II AKa 532/01, OSAG 2002/1/2) .................................................... 4

Ponowne rozpoznanie sprawy
– zob. Wy³¹czenie sêdziego
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Postanowienie w przedmiocie œrodka zabezpieczaj¹cego
– zob. Wy³¹czenie sêdziego

Przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
– zob. Zbieg przepisów

Przestêpstwa przeciwko wiarygodnoœci dokumentów
– zob. Zbieg przepisów

Ustanowienie pe³nomocnika z wyboru
– zob. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie
– zob. Europejski nakaz aresztowania

Wy³¹czenie sêdziego
– sêdzia, który przy pierwszym rozpoznaniu sprawy bra³ udzia³ jedynie
w wydaniu postanowienia w przedmiocie œrodka zapobiegawczego –
nie jest wy³¹czony z mocy prawa (na podstawie art. 40 § l pkt. 7 k.p.k.)
- po uchyleniu wyroku do ponownego rozpoznania sprawy ............ 1
– skoro uniewinniaj¹cy wyrok S¹du Okrêgowego zaskar¿ony by³ przez
prokuratora w ca³oœci na niekorzyœæ oskar¿onego i w takim zakresie
sprawa zosta³a przekazana do ponownego rozpoznania, to s¹d pierwszoinstancyjny móg³ przystêpowaæ do badania sprawy ab ovo na zasadach ogólnych równie¿ w p³aszczyŸnie zawinienia i nie by³o wyjœciem
poza ramy oskar¿enia, zmiana kwalifikacji prawnej czynu z art. 263 § 2
k.k. i art. 157 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na art. 13 § l k.k. w zw. z art,
148 § l k.k. i art. 157 § l k.k. oraz art. 263 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
bowiem czyn przypisany oskar¿onemu pomimo zmienionej kwalifikacji prawnej, dotyczy³ tego samego zdarzenia historycznego ............. 1

Zasada specjalnoœci
– zob. Europejski nakaz aresztowania

Zbieg przepisów
– w sytuacji, gdy sprawca ubiegaj¹cy siê o kredyt u¿y³ fa³szywego dokumentu, wczeœniej przez siebie podrobionego lub przerobionego czyn
sprawcy nale¿y zakwalifikowaæ z art. 270 § l k.k. i art. 297 § l k.k. w zw.
z art. 11 § 2 k.k. .................................................................................. 3
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– zob. Wy³¹czenie sêdziego

Zwrot wydatków
– zob. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Orzecznictwo w sprawach dyscyplinarnych
Nr orzecz.

Immunitet formalny
– zob. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziego za wykroczenie

Immunitet materialny
– zob. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziego za wykroczenie

Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziego za wykroczenie
– analiza przepisu art. 81 u.s.p w porównaniu z art. 107 u.s.p oznacza, ¿e
odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów za wykroczenie bêdzie mia³a
miejsce tylko wówczas, gdy pope³nione przez sêdziego wykroczenie
bêdzie mog³o zostaæ jednoczeœnie uznane za przewinienie dyscyplinarne.
Istota immunitetu materialnego i formalnego w przypadku wykroczeñ
sprowadza siê do tego, ¿e za takie wykroczenia, które nie bêd¹ jednoczeœnie spe³nia³y warunków przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 usp sêdzia nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci .......... 1

Przewinienie dyscyplinarne
– zob. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziego za wykroczenie
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 111/2009
I ACa 149/2009
I ACa 265/08
I ACa 355/2009
I ACa 368/2009
I ACa 386/08
I ACa 499/08
I ACa 743/07
I ACa 1068/08
I ACa 1143/2008
I ACa 1169/2008
I ACa 1190/07
I ACz 1272/08
I ACa 1310/2008
I ACa 1335/07
I ACa 1379/07
I ACz 674/2009
VIII Ca 451/08
VIII Cz 438/08
VIII Ga 116/08
VIII Ga 120/08
X Cz 161/08
X Cz 168/08

5 maj 2009 r.
17 marzec 2009 r.
20 maj 2008r.
12 maj 2009 r.
20 maj 2009 r.
27 maj 2008 r.
18 czerwiec 2008 r.
10 wrzesieñ 2008 r.
27 listopada 2008 r.
20 luty 2009 r.
26 styczeñ 2009 r.
24 czerwiec 2008 r.
29 paŸdziernik 2008 r.
27 styczeñ 2009 r.
14 luty 2008 r.
14 luty 2008 r.
16 czerwiec 2009 r.
19 listopad 2008 r.
17 paŸdziernik 2008 r.
9 grudzieñ 2008 r.
9 grudzieñ 2008 r.
27 listopad 2008 r.
23 paŸdziernik 2008 r.
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poz.

str.

14
13
3
15
16
4
5
7
9
12
10
6
8
11
1
2
17
19
18
22
23
21
20

58
57
21
58
59
27
33
42
50
57
56
38
47
56
3
12
59
60
60
69
69
66
64

wykaz orzeczeñ

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III APo 8/08
III AUa 867/08
III AUa 1512/08
III AUa 1706/08
III AUa 1733/08
V Ua 27/08

10 luty 2009 r.
12 grudzieñ 2008 r.
5 marzec 2009 r.
14 marzec 2009 r.
19 marca 2009 r.
30 wrzeœieñ 2008 r.

poz.

str.

2
1
3
4
5
6

78
72
79
97
102
114

poz.

str.

1
3
4
2
5

115
120
121
118
123

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 210/08
II AKa 254/08
II AKa 43/2009
II AKz 711/08
VI Kzw 361/08

18 sierpieñ 2008 r.
3 grudzieñ 2008 r.
19 luty 2009 r.
15 paŸdziernik 2008 r.
10 grudzieñ 2008 r.

ORZECZNICTWO
W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH
sygnatura

data wydania

ASD 6/08

31 paŸdziernik 2008 r.

poz.

str.

1

125
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