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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 29 wrzenia 2011 r.
I ACa 730/11
Sk³ad orzekaj¹cy SSA Renata Artska (przewodnicz¹cy)
SSA Roman Kowalkowski (sprawozdawca)
del. SSO Przemys³aw Banasik

Teza
Regulacja przyjêta w art. 252 § 1 k.s.h. jest szczególn¹ w stosunku do art. 189 k.p.c. w tym znaczeniu, ¿e ogranicza kr¹g
podmiotów uprawnionych do zaskar¿enia sprzecznej z prawem
uchwa³y wspólników i wy³¹cza mo¿liwoæ jej zaskar¿enia w trybie art. 189 k.p.c. z powo³aniem siê na istnienie interesu prawnego w jej zaskar¿eniu.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 24 lutego 2011 r. S¹d Okrêgowy w G. w sprawie IX GC ( ) stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y nr 2 podjêtej na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników S.-M. sp. z o.o.
w G. w dniu 20 stycznia 2010 r. a w pozosta³ym zakresie powództwo M.K. oddali³.
Oddali³ równie¿ jego powództwo ewentualne o uchylenie
uchwa³y nr 1 podjêtej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników S.-M. sp. z o.o. w G. w dniu 6 stycznia 2010 r. Orzek³
tak¿e o kosztach postêpowania.
Podstawê rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania s¹du. Powód M.K. by³ wspólnikiem S.-M. sp. z o.o.
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z siedzib¹ w G. Wpisem z dnia 21 stycznia 2010 r. S¹d Rejonowy G.-P. w G. wykreli³ powoda z rejestru spó³ki z rubryki dane
wspólników. Do dnia wykrelenia z KRS spó³ki powód posiada³ 1.163 udzia³y w kapitale zak³adowym spó³ki o ³¹cznej wysokoci 581.500 z³. W momencie wykrelenia powód nie by³ cz³onkiem ani organu uprawnionego do reprezentacji spó³ki, ani te¿
organu nadzoru.
Pozwana S.-M. sp. z o.o. z siedzib¹ w G. (do 21 maja 2009 r.
siedzib¹ spó³ki by³a miejscowoæ Sz.) jest zarejestrowana w KRS
pod nr ( ). Wspólnikami pozwanej spó³ki s¹: B.F.  Prezes
Zarz¹du (1600 udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki w ³¹cznej wysokoci 800.000 z³) oraz D.F.  cz³onek rady nadzorczej
(1.600 udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki w ³¹cznej wysokoci 800.000 z³).
Powód od wielu lat pozostaje w konflikcie z pozosta³ymi
wspólnikami pozwanej spó³ki.
Uchwa³¹ z dnia 6 grudnia 2004 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki uchwali³o dop³aty do kapita³u
w ³¹cznej wysokoci 840.000 z³. Powód nie zap³aci³ uchwalonych dop³at, w zwi¹zku z czym spó³ka uzyska³a przeciwko powodowi kilka tytu³ów egzekucyjnych.
W marcu 2007 r. powód wniós³ do S¹du Okrêgowego w O. pozew przeciwko pozwanej o jej rozwi¹zanie.
Wyrokiem z dnia 16 marca 2009 r. S¹d Okrêgowy w O.
uwzglêdni³ powództwo w ca³oci i rozwi¹za³ spó³kê S.-M. sp.
z o.o. z siedzib¹ w Sz. Wyrok ten nie jest prawomocny.
Wobec zamiaru przekszta³cenia pozwanej spó³ki w spó³kê
akcyjn¹ powód wniós³ do S¹du Okrêgowego w O. o udzielenie
zabezpieczenia jego roszczenia w sprawie o rozwi¹zanie spó³ki
i uzyska³ je poprzez zakaz przekszta³cania spó³ki.
W dniu 11 grudnia 2009 r. B.F., D.F. i J.Z. wnios³y do S¹du
Okrêgowego w G. pozew przeciwko powodowi o wy³¹czenie
wspólnika.
Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2009 r. zabezpieczono powództwo B.F., D.F. i J.Z. przez zawieszenie M.K. w wykonywaniu praw udzia³owych w spó³ce na czas trwania postêpowania
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o wy³¹czenie wspólnika. Odpis pozwu zosta³ pozwanemu dorêczony 5 marca 2010 r.
W dniu 6 stycznia 2010 r. odby³o siê Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki, na którym by³o reprezentowane 3637 udzia³ów, co stanowi³o 75% wszystkich udzia³ów. W Zgromadzeniu, wobec zawieszenia w wykonywaniu praw
udzia³owych, nie uczestniczy³ powód, którego nie zawiadomiono o Zgromadzeniu.
Na tym Zgromadzeniu podjêto jednog³onie uchwa³ê nr 1
w przedmiocie zmiany treci § 17 umowy spó³ki, w myl której
przyjêto m.in., ¿e umorzenie przymusowe mo¿e nast¹piæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) je¿eli wspólnik zalega z zobowi¹zaniami pieniê¿nymi wobec
spó³ki przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni,
b) je¿eli wspólnik nie wywi¹zuje siê z innych zobowi¹zañ wobec spó³ki lub wspólników wynikaj¹cych z k.s.h., umowy spó³ki
lub innych porozumieñ i umów wi¹¿¹cych wszystkich wspólników, przy czym  umorzenie przymusowe nastêpuje za
wynagrodzeniem, które nie mo¿e byæ ni¿sze od wartoci przypadaj¹cych za udzia³ aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwotê przeznaczon¹ do podzia³u miêdzy wspólników.
W dniu 11 stycznia 2010 r. odby³o siê kolejne Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki, na którym obecne
by³y: B.F., D.F. i J.Z. Na skutek zawieszenia w wykonywaniu
praw udzia³owych powód nie zosta³ zawiadomiony o terminie
Zgromadzenia i w nim nie uczestniczy³.
Na Zgromadzeniu w dniu 11 stycznia 2010 r. pozwana spó³ka
podjê³a jednog³onie uchwa³ê nr 1 w przedmiocie przymusowego umorzenia wszystkich, tj. 1.163 udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki nale¿¹cych do powoda, za wynagrodzeniem w kwocie
200.000 z³, stanowi¹cej czysty zysk spó³ki z lat ubieg³ych, zgromadzony w kapitale zapasowym. W uzasadnieniu uchwa³y stwierdzono, ¿e powód do dnia 11 stycznia 2010 r. nie wykona³ obowi¹zku wynikaj¹cego z uchwa³y podjêtej przez NZW w dniu
6 grudnia 2004 r. w postaci uiszczenia dop³at do kapita³u zak³adowego w ³¹cznej wysokoci 280.000 z³.
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Równie¿ w dniu 11 stycznia 2010 r. zosta³a podjêta uchwa³a
oznaczona nr 1 o umorzeniu udzia³ów powoda za wynagrodzeniem w kwocie 295.783,24 z³, stanowi¹cej zysk spó³ki wynikaj¹cy ze sprawozdania finansowego za rok 2008. W uzasadnieniu
uchwa³y stwierdzono, ¿e powód do dnia 11 stycznia 2010 r. nie
wykona³ obowi¹zku wynikaj¹cego z uchwa³y podjêtej przez NZW
w dniu 6 grudnia 2004 r. w postaci uiszczenia dop³at do kapita³u
zak³adowego w ³¹cznej wysokoci 280.000 z³.
Obie uchwa³y z dnia 11 stycznia 2010 r. zosta³y uchylone
uchwa³¹ nr 1 podjêt¹ przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki w dniu 20 stycznia 2010 r. W tym samym dniu Zgromadzenie przyjê³o jednog³onie uchwa³ê nr 2, na
podstawie której przymusowo umorzono wszystkie udzia³y powoda w spó³ce za wynagrodzeniem w kwocie 2.000.000 z³, stanowi¹cej czysty zysk spó³ki z lat ubieg³ych, zgromadzony w kapitale zapasowym. W uzasadnieniu uchwa³y stwierdzono, ¿e
powód do dnia 20 stycznia 2010 r. nie wykona³ obowi¹zku wynikaj¹cego z uchwa³y podjêtej przez NZW w dniu 6 grudnia 2004 r.
w postaci uiszczenia dop³at do kapita³u zak³adowego w ³¹cznej
wysokoci 280.000 z³. Powód nie bra³ udzia³u w NZW w dniu
20 stycznia 2010 r. ani nie by³ o nim zawiadomiony.
Oceniaj¹c zasadnoæ powództwa, w tak ustalonym stanie faktycznym, S¹d Okrêgowy oceni³, ¿e zas³uguje ono jedynie na
czêciowe uwzglêdnienie. Wskaza³, ¿e rozstrzygaj¹c sprawê
w pierwszej kolejnoci rozwa¿a³ zakres ¿¹dania pozwu. W¹tpliwoæ w tej kwestii powsta³a w toku procesu, gdy okaza³o siê po
pierwsze, i¿ w dniu 11 stycznia 2010 r. Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki podjê³o dwie uchwa³y, oznaczone nr 1,
o umorzeniu wszystkich udzia³ów powoda, za wynagrodzeniem
w ró¿nej wysokoci, podczas gdy w pozwie powód odwo³ywa³
siê do jednej uchwa³y z dnia 11 stycznia. Po wtóre, z treci uchwa³y nr 2 z dnia 20 stycznia 2010 r. wynika³o, ¿e nie stanowi³a ona
zmiany którejkolwiek z uchwa³ z dnia 11 stycznia, jak wskaza³
powód w ¿¹daniu pozwu  uchwa³¹ nr 1 z dnia 20 stycznia obie
uchwa³y z daty 11 stycznia zosta³y uchylone, a wspólnicy
w uchwale nr 2 ponownie uchwalili umorzenie udzia³ów powoda z tym, ¿e za znacz¹co wy¿szym wynagrodzeniem w kwocie
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2.000.000 z³. Kwestia ta ma znaczenie, poniewa¿ w sprawie gospodarczej, stosownie do art. 4794 k.p.c. w toku postêpowania
nie mo¿na wystêpowaæ z nowymi roszczeniami zamiast lub obok
dotychczasowych. Tak wiêc w razie uznania, i¿ powód dokona³
modyfikacji ¿¹dania pozwu, S¹d w³adny by³by do rozpoznania
jedynie pierwotnego ¿¹dania.
Rozstrzygaj¹c tê kwestiê S¹d zwa¿y³, i¿ ¿¹danie pozwu zosta³o sformu³owane nieprecyzyjnie, przy czym z uwagi na niedo³¹czenie do niego uchwa³ nie istnia³a mo¿liwoæ doprecyzowania
¿¹dania na wstêpnym etapie procesu. Tym niemniej, w ocenie
S¹du z pozwu, a w szczególnoci jego uzasadnienia w sposób
nie budz¹cy w¹tpliwoci wynika, ¿e zakresem ¿¹dania pozwu
objête zosta³y uchwa³y z dnia 6, 11 oraz uchwa³a nr 2 z 20 stycznia 2010 r. (strona 5 pozwu). Z odpowiedzi na pozew wynika,
¿e tak ¿¹danie pozwu zrozumia³ równie¿ pozwany (strona 2 odpowiedzi na pozew). W konkluzji, ocenie poddane zosta³y uchwa³y z dnia 6, 11 i nr 2 z 20 stycznia 2010 r.
W pierwszej kolejnoci wyjani³, ¿e oddali³ wszelkie ¿¹dania
(tj. zarówno ¿¹danie stwierdzenia niewa¿noci, jak i ¿¹danie ewentualne uchylenia) odnosz¹ce siê do uchwa³ z dnia 11 stycznia
2010 r., gdy¿ uchwa³y te nie istniej¹, jako ¿e zosta³y uchylone
uchwa³¹ nr 1 z dnia 20 stycznia 2010 r.
Po wtóre, oddali³ w ca³oci ¿¹danie ewentualne uchylenia
uchwa³ z dnia 6 stycznia i nr 2 z 20 stycznia 2010 r., poniewa¿
powód uchybi³ terminom do wniesienia pozwu o ich uchylnie.
Jak wskaza³ w pozwie, o treci uchwa³ powzi¹³ wiadomoæ dnia
28 stycznia 2010 r., natomiast pozew wniesiony zosta³ dnia 1 marca
2010 r.
Ocenie merytorycznej poddane zatem zosta³y ¿¹dania stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y z dnia 6 stycznia i nr 2 z dnia 20
stycznia 2010 r.
Stosownie do art. 250 k.s.h. w zw. z art. 252 k.s.h. legitymacjê czynn¹ do wniesienia powództwa o stwierdzenia niewa¿noci uchwa³ posiadaj¹ wy³¹cznie:
1. zarz¹d, rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz poszczególni
cz³onkowie tych organów,
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2. wspólnik, który g³osowa³ przeciwko uchwale, a po jej powziêciu za¿¹da³ zaprotoko³owania sprzeciwu,
3. wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udzia³u w zgromadzeniu wspólników,
4. wspólnik, który nie by³ obecny na zgromadzeniu jedynie
w przypadku wadliwego zwo³ania zgromadzenia wspólników
lub te¿ powziêcia uchwa³y w sprawie nieobjêtej porz¹dkiem
obrad,
5. w przypadku pisemnego g³osowania wspólnik, którego pominiêto przy g³osowaniu lub który nie zgodzi³ siê na g³osowanie pisemne albo te¿ który g³osowa³ przeciwko uchwale i po
otrzymaniu wiadomoci o uchwale w terminie dwóch tygodni
zg³osi³ sprzeciw.
Zgodnie z tym przepisem powodowi nie s³u¿y legitymacja do
zaskar¿enia uchwa³.
Wprawdzie nie by³ zawiadamiany o zgromadzeniach, na których zapada³y kwestionowane uchwa³y, to skutkiem zawieszenia go w prawach cz³onkowskich na podstawie art. 282 § 2 k.s.h.
by³a koniecznoæ traktowania go tak jak gdyby nie by³ cz³onkiem
spó³ki (tak SN w sprawie IIICKN 1238/99).
Skoro nie ograniczono tego zawieszenia w postanowieniu o zabezpieczeniu przyj¹æ trzeba, ¿e zawieszenie dotyczy wszystkich
praw korporacyjnych, w tym prawa do g³osowania i prawa do
zaskar¿enia uchwa³.
Pomimo braku legitymacji czynnej po stronie powoda wywodzonej z art. 250 i 252 k.s.h. S¹d rozwa¿a³ jej istnienie na gruncie
innych przepisów prawa. Wskaza³, ¿e ustalenie, i¿ uchwa³a narusza bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce normy prawa b¹d zmierza do
ich obejcia powoduje jej bezwzglêdn¹ niewa¿noæ (art. 58 § 1
k.c.), co pozwala na jej zaskar¿enie przez kogokolwiek i w jakimkolwiek terminie. Odwo³uj¹c siê do odmiennych wypowiedzi doktryny i orzecznictwa w kwestii mo¿liwoci zaskar¿enia
uchwa³ organów spó³ki w drodze powództwa o ustalenie przyj¹³,
¿e taka mo¿liwoæ istnieje.
Przyj¹³, ¿e w razie bezwzglêdnej niewa¿noci uchwa³y spó³ki
takie powództwo mo¿e wytoczyæ ka¿dy kto ma w tym interes
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prawny z wy³¹czeniem podmiotów wymienionych w art. 250 i 252
k.s.h.
W ocenie S¹du zaskar¿enie takie sta³o siê skuteczne w odniesieniu do uchwa³y nr 2 z dnia 20 stycznia 2010 r.
Ta uchwa³a w sposób oczywisty zmierza do obejcia przepisów prawa zatem, jako podjêta in fraudem legis jest bezwzglêdnie niewa¿na.
Zwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e zawieszenie powoda w prawach
cz³onkowskich wynika³o z postanowienia S¹du Okrêgowego w G.
w sprawie IX GC ( ) o udzieleniu zabezpieczenia. Celem udzielenia zabezpieczenia, co wynika z art. 7301 § 2 k.p.c, jest zapewnienie wykonania przysz³ego orzeczenia, a w wypadku zawieszenia cz³onka spó³ki w jego prawach na czas trwania procesu
o jego wy³¹czenie  umo¿liwienie spó³ce prawid³owego funkcjonowania w czasie procesu o wy³¹czenie wspólnika. Fakt, i¿
zakres zawieszenia w przypadku powoda nie jest ograniczony
nie oznacza, ¿e skutki wywo³ane przez zabezpieczenie mog¹
byæ wykorzystane w innym celu. Tymczasem dziêki skutkom
zawieszenia powoda w prawach cz³onkowskich w postaci utraty
prawa do udzia³u w zgromadzeniach wspólników i g³osowania
nad uchwa³ami, pozwana spó³ka doprowadzi³a do zrealizowania
celu postêpowania w sprawie o wy³¹czenie powoda ze spó³ki,
a mianowicie wspólnicy najpierw uchwalili mo¿liwoæ umorzenia udzia³ów wspólnika zalegaj¹cego z dop³atami (czyli powoda), a nastêpnie, w oparciu o tê uchwa³ê, uchwalili umorzenie
wszystkich udzia³ów powoda. Tym samym dziêki powy¿szym
uchwa³om wspólnicy osi¹gnêli ten sam efekt, jaki da³oby im
uwzglêdnienie powództwa o wy³¹czenie wspólnika. Nale¿y uznaæ
wiêc, ¿e umorzenie udzia³ów powoda nast¹pi³o w celu obejcia
prawa, w tym wypadku regulacji art. 266 § 1 k.s.h., zgodnie z którym do wy³¹czenia wspólnika z wa¿nych przyczyn uprawniony
jest s¹d.
W konsekwencji, S¹d stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y nr 2
z dnia 20 stycznia 2010 r. na podstawie 58 § 1 k.c.
W ocenie S¹du cel bezporednio zmierzaj¹cy do obejcia ustawy nale¿y bez w¹tpienia przypisaæ uchwale z dnia 20 stycznia
2010 r., umarzaj¹cej udzia³y powoda.
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Tego samego stwierdzenia nie mo¿na natomiast odnieæ do
uchwa³y z dnia 6 stycznia 2010 r., wprowadzaj¹cej do umowy
spó³ki dopuszczalnoæ umorzenia udzia³ów. W ocenie S¹du
uchwa³a powy¿sza nie narusza regulacji art. 199 § 2 k.s.h. Kryteria umorzenia udzia³ów ka¿dego ze wspólników s¹ takie same.
W apelacji pozwana spó³ka zaskar¿y³a wyrok czêciowo a mianowicie jedynie w zakresie rozstrzygniêcia objêtego punktami I,
IV i V domagaj¹c siê zmiany wyroku przez oddalenie powództwa i obci¹¿enie powoda kosztami postêpowania.
Wyrokowi zarzuci³a naruszenie prawa materialnego, tj. art. 58
§ 1 k.c. przez przyjêcie, ¿e uchwa³a nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spó³ki z 20 stycznia 2010 r. jest
niewa¿na jako podjêta w celu obejcia prawa. Zarzuci³a równie¿
naruszenie art. 189 k.p.c. przez przyjêcie, ¿e powód jest uprawniony do zaskar¿enia tej uchwa³y.
Podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przepisów postêpowania dotyczy³ art. 321 § 1 k.p.c., którego dyspozycjê, zdaniem
apelacji, S¹d Okrêgowy naruszy³ orzekaj¹c o niewa¿noci wspomnianej uchwa³y w sytuacji, gdy powód takiego ¿¹dania w pozwie nie zg³osi³ i tej uchwa³y nie zaskar¿y³.
W uzasadnieniu apelacji argumentowa³a, ¿e pozew w tej sprawie sporz¹dza³ zawodowy pe³nomocnik procesowy, od którego
nale¿y oczekiwaæ precyzji w formu³owaniu ¿¹dañ pozwu. Z treci za pozwu nie wynika, aby powód zaskar¿y³ uchwa³ê z 20
stycznia 2010 r., co wiêcej nie wskaza³ któr¹ z podjêtych tego
dnia uchwa³ skar¿y. Uchwa³y podejmowane na Zgromadzeniach
pozwanej spó³ki by³y sk³adane do jej akt rejestrowych i powód
mia³ mo¿liwoæ zapoznania siê z nimi i móg³ jasno i jednoznacznie sprecyzowaæ zakres zaskar¿enia.
Skoro zatem nie zaskar¿y³ uchwa³y nr 2 z 20 stycznia 2010 r.,
a S¹d Okrêgowy orzeka³ o niej i ustala³ jej niewa¿noæ, orzeka³
ponad ¿¹danie pozwu czym naruszy³ art. 321 § 1 k.p.c.
Argumentowa³a równie¿, ¿e regulacja przyjêta w art. 252 § 1
zd. 2 k.s.h. wyklucza mo¿liwoæ stosowania art. 189 k.p.c. i zaskar¿ania uchwa³ przez podmioty spoza katalogu osób uprawnionych na gruncie przepisów k.s.h.
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W ocenie apelacji b³êdne jest równie¿ zapatrywanie S¹du, ¿e
uchwa³a nr 2 z 20 stycznia 2010 r. zmierza³a do obejcia prawa
i dlatego jest bezwzglêdnie niewa¿na.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zasadnie zarzuca³a, ¿e rozstrzygniêcie S¹du Okrêgowego jest wadliwe z przyczyn w niej naprowadzonych.
Odnosz¹c siê za do poszczególnych jej zarzutów w pierwszej kolejnoci trzeba rozwa¿yæ zarzut naruszenia art. 321 § 1
k.p.c. Ewentualna jego trafnoæ prowadzi bowiem, w realiach tej
sprawy, do uwzglêdnienia apelacji w ca³oci bez potrzeby oceny pozosta³ych jej zarzutów.
Przewidziane w art. 321 § 1 k.p.c. zwi¹zanie s¹du przy wyrokowaniu ¿¹daniem jest konsekwencj¹ obowi¹zywania w postêpowaniu cywilnym zasady dyspozytywnoci, zgodnie z któr¹ to
powód decyduje nie tylko o wszczêciu postêpowania, ale tak¿e
o zakresie rozstrzygniêcia sprawy. Wynika st¹d obowi¹zek dok³adnego i jednoznacznego okrelenia w pozwie ¿¹dania, które
poddaje siê pod os¹d s¹du orzekaj¹cego (art. 187). Tej precyzji
w formu³owaniu ¿¹dania pozwu trzeba przede wszystkim oczekiwaæ, gdy powoda reprezentuje profesjonalny pe³nomocnik.
Je¿eli tak jest nie ma w zasadzie miejsca na domniemania intencji powoda i zakresu oczekiwanej przez niego ochrony innych
od wyra¿onych w ¿¹daniu pozwu.
W wietle art. 321 k.p.c. niedopuszczalnoæ wyrokowania co
do przedmiotu, który nie by³ objêty ¿¹daniem oznacza niemo¿noæ rozstrzygania co do innych roszczeñ ni¿ przedstawione przez
powoda tak¿e wtedy, gdyby z okolicznoci sprawy wynika³o, ¿e
takie inne roszczenia powodowi przys³uguj¹ i zas³uguj¹ na
uwzglêdnienie. Wspomniana zasada dyspozycyjnoci zak³ada, ¿e
powód z rozeznaniem i wiadomie ukszta³towa³ swoje ¿¹danie
i dlatego art. 321 k.p.c. wyklucza ingerencjê s¹du w przedmiot
procesu dalej id¹c¹ ni¿ wynika to z ¿¹dania, które powód sformu³owa³.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje siê, ¿e zwi¹zanie s¹du
granicami ¿¹dania nie oznacza, ¿e s¹d jest zwi¹zany w sposób
bezwzglêdny samym sformu³owaniem ¿¹dania. Je¿eli jego treæ
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sformu³owana jest niew³aciwie, niewyranie lub nieprecyzyjnie
s¹d mo¿e, a nawet ma obowi¹zek odpowiednio je zmodyfikowaæ, jednak¿e zgodnie z wol¹ powoda i w ramach podstawy
faktycznej powództwa. Oczywicie ingerencja s¹du w tym zakresie nie mo¿e byæ zbyt daleko id¹ca. W tym przypadku chodzi
wy³¹cznie o nadanie objawionej w treci pozwu woli powoda
poprawnej jurydycznie formy (por. wyrok SN z dnia 28 czerwca
2007 r., IV CSK 115/07, LEX nr 358817).
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt rozpoznawanej sprawy trzeba zwróciæ uwagê na kilka kwestii istotnych dla wskazania zakresu zaskar¿enia uchwa³ podjêtych przez pozwan¹ spó³kê i wynikaj¹cych st¹d konsekwencji dla oceny skutecznoci zarzutu naruszenia art. 321 § 1 k.p.c.
Otó¿ pozew w tej sprawie sformu³owa³ profesjonalny pe³nomocnik procesowy. Trzeba i mo¿na od niego wymagaæ precyzji
w formu³owaniu ¿¹dañ pozwu, jasno zakrelonej w art. 187 § 1
pkt 1 k.p.c. oraz oczekiwaæ znajomoci konsekwencji zaniechañ
w tym zakresie.
Dlatego jedynie w wypadkach uzasadnionych szczególnymi
okolicznociami brak wspomnianej precyzji w formu³owaniu ¿¹dañ
pozwu nie bêdzie powodowa³ dla jego mocodawcy ujemnych
konsekwencji procesowych.
W tej sprawie tak mog³oby byæ, gdyby pe³nomocnik powoda
nie mia³ mo¿liwoci ustalenia treci uchwa³ podjêtych w dniu 20
stycznia 2010 r. i nie móg³ poznaæ ich konsekwencji prawnych.
Tê mo¿liwoæ jednak mia³ zwa¿ywszy na znany mu fakt ich podjêcia i wiadomoæ, ¿e mo¿na siê z nimi zapoznaæ w aktach rejestrowych pozwanej spó³ki.
Potwierdzi³ to na rozprawie w dniu 31 stycznia 2011 r. wyjaniaj¹c, na zarzut strony pozwanej, ¿e jego intencj¹ by³o wyeliminowanie z obrotu uchwa³y ostatecznie umarzaj¹cej udzia³y
powoda.
Co wiêcej, wiadomy ograniczeñ procesowych wynikaj¹cych
z art. 4794 § 2 k.p.c. owiadczy³, ¿e nie rozszerza powództwa.
Z wczeniejszej za jego wypowiedzi na tej rozprawie wynika,
¿e zaskar¿enie z pkt 1b) pozwu dotyczy³o tak¿e uchwa³y nr 2
z 20 stycznia 2010 r.
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Te twierdzenia pe³nomocnika powoda w ¿aden sposób nie
decyduj¹ jednak o mo¿liwym do ustalenia ¿¹daniu pozwu, poddanemu os¹dowi S¹du Okrêgowego.
Z uwagi na zakres zaskar¿enia i zwi¹zany z tym fakt czêciowego uprawomocnienia siê orzeczenia S¹du Okrêgowego istotne dla czynionych rozwa¿añ jest wskazanie na sposób sformu³owania ¿¹dañ pozwu opisanych w punkcie 1b). Otó¿ powód reprezentowany przez pe³nomocnika domaga³ siê stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y podjêtej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników pozwanej spó³ki S.-M. sp. z o.o. z siedzib¹ w G.
w dniu 11 stycznia 2010 r. zmienionej uchwa³¹ z dnia 20 stycznia 2010 r. o przymusowym umorzeniu udzia³ów wspólnika M.K.
Wobec tak sformu³owanego ¿¹dania trudno oczekiwaæ i niesposób przypuszczaæ, ¿e chcia³ ustalenia niewa¿noci innej uchwa³y, ni¿ uchwa³a z 11 stycznia 2010 r. Tê bowiem wskaza³ jako
przedmiot swojego ¿¹dania, gdy¿ ustalenia jej niewa¿noci siê
domaga³. Enigmatycznie okrelon¹ uchwa³ê z 20 stycznia 2010 r.
powo³a³ dla bli¿szego okrelenia swojego ¿¹dania wskazuj¹c, ¿e
zmieni³a ona jedynie uchwa³ê zaskar¿on¹ (uchwa³ê z 11 stycznia
2010 r.).
To przewiadczenie wzmacnia uzasadnienie pozwu, w którym powód wyjania, ¿e ( ) w dniu 20 stycznia 2010 r. odby³o
siê Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki,
na którym podwy¿szono wynagrodzenie za umorzenie udzia³ów
powoda do kwoty 2.000.000 z³. (...).
Tymczasem w dniu 20 stycznia 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej spó³ki podjê³o dwie uchwa³y.
Uchwa³a nr 1 uchyli³a dwie wczeniejsze uchwa³y podjête
w dniu 11 stycznia 2010 r. o przymusowym umorzeniu udzia³ów
powoda.
Uchwa³¹ nr 2 natomiast pozwana spó³ka przymusowo umorzy³a wszystkie udzia³y powoda w spó³ce za wynagrodzeniem
w kwocie 2.000.000 z³.
Konsekwencj¹ zatem podjêcia uchwa³y nr 1 w dniu 20 stycznia 2010 r. by³o wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwa³ z 11
stycznia 2010 r. o przymusowym umorzeniu udzia³ów powoda
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z dniem jej podjêcia. Dlatego w dacie wnoszenia powództwa
zaskar¿one dwie uchwa³y oznaczone nr 1 z 11 stycznia 2010 r.
nie istnia³y. Powód jednak domaga³ siê ustalenia, ¿e s¹ one niewa¿ne i takie ¿¹danie wyranie artyku³owa³ w pozwie.
Nie mo¿na przyj¹æ, jak to uczyni³ S¹d Okrêgowy w lad za
powodem, ¿e ¿¹danie pozwu dotyczy³o uchwa³y nr 2 z 20 stycznia 2010 r. Nie wynika to bowiem z pozwu, gdy¿ jak wczeniej
wyjaniono, ¿¹danie ustalenia niewa¿noci odniesiono w nim do
uchwa³y z 11 stycznia 2010 r.
Co wiêcej, nawet gdyby mo¿na by³o siê doszukiwaæ u powoda intencji dalej id¹cych ponad te, które wyranie artyku³owa³
w pozwie, to nie wiadomo która z dwóch uchwa³ podjêtych
w dniu 20 stycznia 2010 r. zosta³a zaskar¿ona.
Ani pozew, ani jego uzasadnienie nie dostarczaj¹ argumentów
pozwalaj¹cych oceniæ tê kwestiê.
Dlatego nie jest mo¿liwe doprecyzowanie ¿¹dañ pozwu zarówno przez powoda, jak równie¿ ucilenie ich i doprecyzowanie przez S¹d orzekaj¹cy. W pierwszym wypadku taki zabieg
prowadzi bowiem do niedozwolonego na gruncie art. 4794 § 2
k.p.c. rozszerzenia powództwa, w drugim za do przekroczenia
przez s¹d granic zwi¹zania ¿¹daniami pozwu (art. 321 § 1 k.p.c.).
Wspomniane zachowanie powoda, które zreszt¹ w tym procesie mia³o miejsce, zmierza w istocie do zg³oszenia nowego
roszczenia, którego powód w pozwie nie zg³osi³. Nie ¿¹da³ bowiem ustalenia, ¿e uchwa³a nr 2 podjêta w dniu 20 stycznia
2010 r. jest niewa¿na.
Skoro takiego ¿¹dania nie zg³osi³ to orzekanie przez S¹d Okrêgowy o niewa¿noci uchwa³y nr 2 z 20 stycznia 2010 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pozwanej spó³ki naruszy³o art. 321 § 1 k.p.c.
Przewidziana tym przepisem niedopuszczalnoæ orzekania
o roszczeniach nie zg³oszonych przez powoda prowadzi do koniecznoci wyeliminowania orzeczenia S¹du naruszaj¹cego ten
zakaz. Dlatego S¹d Apelacyjny zmieni³ zaskar¿ony wyrok i uchyli³
rozstrzygniêcie zawarte w pkt 1-szym tego wyroku. Taka konstrukcja wyroku jest konsekwencj¹ orzekania przez S¹d Okrêgo-
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wy o roszczeniu nie zg³oszonym przez powoda i faktu prawomocnego oddalenia wszystkich ¿¹dañ pozwu.
Przes¹dzenie naruszenia przez S¹d Okrêgowy w okolicznociach tej sprawy art. 321 § 1 k.p.c. zwalnia S¹d Apelacyjny z koniecznoci rozwa¿ania pozosta³ych podniesionych w apelacji zarzutów. Zatem jedynie ubocznie stwierdziæ mo¿na, ¿e zaskar¿ony wyrok by³ wadliwy tak¿e z innych przyczyn.
Teoretyczna mo¿liwoæ przyjêcia istnienia zaskar¿enia uchwa³y
nr 2 z 20 stycznia 2010 r. nie usprawiedliwia³a ustalenia przyjêtego w zaskar¿onym wyroku, odwo³uj¹cego siê, jak mo¿na za³o¿yæ (S¹d nie powo³a³ w uzasadnieniu wyroku podstawy prawnej
rozstrzygniêcia), do regulacji przewidzianej w art. 189 k.p.c. Podzielaj¹c zapatrywanie S¹du Okrêgowego, ¿e powód nie ma legitymacji czynnej do zaskar¿enia uchwa³ wspólników wynikaj¹cej z kodeksu spó³ek handlowych z uwagi na konsekwencje zawieszenia go przez S¹d w wykonywaniu praw cz³onkowskich
(art. 282 § 2 k.s.h.), nie mo¿na siê jednak zgodziæ z jego argumentacj¹, ¿e takie prawo powodowi przys³uguje na ogólnych
zasadach, je¿eli kwestionowana czynnoæ prawna jest bezwzglêdnie niewa¿na (art. 58 k.c.). Podstawê takiego powództwa, jak
mo¿na wnosiæ, mia³by stanowiæ art. 189 k.p.c. przewiduj¹cy
mo¿liwoæ domagania siê ustalenia istnienia stosunku prawnego
lub prawa.
Prawo domagania siê ustalenia przewidzianego w tym przepisie ma ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny w takim ustaleniu.
Mia³by go wiêc równie¿ powód, gdy¿ uchwa³a nr 2 z 20 stycznia
2010 r. pozbawiaj¹c go cz³onkostwa w pozwanej spó³ce dotyka
jego sfery prawnej.
Mia³by to prawo, gdyby nie inny sposób zaskar¿ania uchwa³
wspólników przewidziany w art. 250 i 252 k.s.h. Ta regulacja
jest niew¹tpliwie szczególn¹ w stosunku do regulacji przyjêtej
w art. 189 k.p.c. Inaczej bowiem ni¿ art. 189 k.p.c. rozstrzyga
kwestiê uprawnienia do zaskar¿enia uchwa³ organów spó³ki dotkniêtych sankcj¹ niewa¿noci.
Wy³¹cza bowiem wprost stosowanie w tym zakresie art. 189
k.p.c. (art. 252 § 1 zd. 2 k.s.h.). Tê regulacjê trzeba rozumieæ jako
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wyraz woli ustawodawcy wprowadzenia odmiennego od przyjêtego w art. 189 k.p.c. sposobu zaskar¿ania uchwa³ wspólników
dotkniêtych sankcj¹ niewa¿noci. Nie inaczej bowiem nale¿y odczytywaæ unormowanie przyjête w art. 252 § 1 k.s.h.
Nie ma przecie¿ ¿adnych racjonalnych powodów, aby zakres
przewidzianego w nim wy³¹czenia stosowania art. 189 k.p.c.
odnosiæ jedynie do podmiotów wymienionych w zdaniu pierwszym § 1 art. 252 k.s.h., a wiêc organów spó³ki i osób, o których
mowa w art. 250 k.s.h.
Gdyby zamiarem ustawodawcy by³o wy³¹czenie prawa tylko
tych podmiotów do zaskar¿ania uchwa³ wspólników w ka¿dym
czasie to ta regulacja by³aby zbêdna. Z istoty bowiem wprowadzenia odrêbnego i swoistego uprawnienia podmiotów wymienionych w art. 250 k.s.h. do zaskar¿enia tego typu uchwa³ w czasie
przewidzianym w art. 252 § 3 k.s.h. wynika koniecznoæ traktowania tej regulacji jako lex specialis w stosunku do unormowania
przyjêtego w art. 189 k.p.c. dla wspomnianej grupy podmiotów.
Taki jej charakter wy³¹cza³ wiêc potrzebê potwierdzenia tej zasady w art. 252 § 1 zd. 2 k.s.h.
Przyjêcie bowiem, ¿e wy³¹czenie stosowania art. 189 k.p.c.
w nim przewidziane odnosi siê tylko do podmiotów wymienionych w art. 250 k.s.h. by³oby przyk³adem wadliwej i zbêdnej
regulacji, gdy¿ wniosek o niemo¿noci stosowania art. 189 k.p.c.
w tym przypadku wynika z ogólnych zasad wyk³adni prawa i respektowania przyjêtej w porz¹dku prawnym zasady lex specialis
derogat legi generali.
Zak³adaj¹c racjonalnoæ ustawodawcy nie mo¿na dopuciæ
wyk³adni kwestionuj¹cej znajomoæ wspomnianej zasady i konsekwencji wprowadzenia szczególnej i odrêbnej w stosunku do
art. 189 k.p.c. regulacji zaskar¿ania na gruncie kodeksu spó³ek
handlowych uchwa³ dotkniêtych sankcj¹ niewa¿noci.
Odwo³uj¹c siê w dalszym ci¹gu do wspomnianego domniemania tworzenia przez ustawodawcê racjonalnych rozwi¹zañ
ustawowych, trzeba dostrzegaæ w tej regulacji skutek wprost w niej
wyra¿ony.
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Odnosi siê on do niedopuszczalnoci kwestionowania uchwa³
dotkniêtych t¹ wad¹ na ogólnych zasadach, a wiêc w trybie art.
189 k.p.c.
Podsumowuj¹c, równie¿ uchwa³y dotkniête sankcj¹ niewa¿noci mog¹ kwestionowaæ w drodze powództwa o ustalenie ich
niewa¿noci tylko podmioty wymienione w art. 250 k.s.h. Nie
mo¿e wiêc tego czyniæ ka¿dy, kto powo³uje siê na swój interes
prawny w zaskar¿eniu.
Najpewniej wzgl¹d na potrzebê ochrony interesów spó³ki
i gwarancje jej niezak³óconego funkcjonowania w obrocie prawnym zdecydowa³y o przyjêciu takiego modelu zaskar¿ania jej
uchwa³.
Spó³ka nie mo¿e bowiem przez bli¿ej nieokrelony czas pozostawaæ w niepewnoci co do skutecznoci podjêtych przez
siebie uchwa³ i nie mo¿e byæ nara¿ana na koniecznoæ toczenia
w odleg³ej przysz³oci procesów mog¹cych niweczyæ skutki podjêtych czynnoci. Trudno poza tym znaleæ racjonalne usprawiedliwienie dla pozbawienia np. wspólnika mo¿liwoci zaskar¿enia takiej uchwa³y po up³ywie terminu okrelonego w art. 252
§ 3 k.s.h. i utrzymania tego prawa dla innych osób spoza spó³ki
przez czas bli¿ej nieokrelony.
Mo¿na wyraziæ przekonanie, ¿e dopuszczenie mo¿liwoci realizacji takiego uprawnienia osób trzecich mog³oby zachwiaæ stabilnoci¹ ekonomiczn¹ i prawn¹ spó³ki. Poza tym niczym nie da
siê uzasadniæ sankcjonuj¹cego charakteru normy § 3 art. 252 dla
podmiotów wymienionych w art. 250 k.s.h., przy jednoczesnym
pozostawieniu pe³nej swobody czasowej dla zaskar¿enia uchwa³
spó³ki przez osoby trzecie realizuj¹ce swoje uprawnienia wynikaj¹ce z art. 189 k.p.c.
Równie¿ marginalnie odnieæ siê trzeba do pogl¹du S¹du Okrêgowego, ¿e uchwa³a nr 2 z 20 stycznia 2010 r. o przymusowym
umorzeniu udzia³ów powoda w okolicznociach tej sprawy zmierza³a do obejcia prawa i taki by³ cel jej podjêcia. Z takim pogl¹dem trudno siê zgodziæ.
Wprawdzie jej skutkiem by³o pozbawienie powoda praw cz³onkowskich w spó³ce, to b³êdne jest jednak za³o¿enie S¹du Okrê-
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gowego, ¿e powinno siê ono zrealizowaæ w trybie art. 266 § 1
k.s.h. na mocy orzeczenia s¹du o wy³¹czeniu wspólnika ze spó³ki, skoro pozostali wspólnicy taki proces zainicjowali.
To, ¿e skutki uchwa³y o umorzeniu udzia³ów i wspomnianego wyroku s¹ zbli¿one, bo powoduj¹ utratê przez wspólnika
praw cz³onkowskich nie usprawiedliwia zarzutu podjêcia uchwa³y
w celu obejcia prawa.
Mo¿na bowiem zasadnie twierdziæ, ¿e wybór drogi pozbawienia wspólnika praw udzia³owych nale¿y do pozosta³ych wspólników. Je¿eli jest ona prawnie dozwolona, a tak by³o w tym przypadku, nie mo¿na jej kwestionowaæ. Poza tym trudno znaleæ
usprawiedliwienie dla twierdzenia, ¿e skoro zosta³ wszczêty proces o wy³¹czenie wspólnika ze spó³ki to jest ju¿ wy³¹czone podejmowanie uchwa³y o przymusowym umorzeniu jego udzia³ów.
Takiego wy³¹czenia kodeks nie przewidzia³. Truizmem jest poza
tym stwierdzenie, ¿e przyczyny obu zachowañ (¿¹danie wy³¹czenia i przymusowe umorzenie) mog¹ byæ ró¿ne i nie zawsze
te, które uzasadniaj¹ ¿¹danie wy³¹czenia wspólnika ze spó³ki
mog¹ byæ jednoczenie podstaw¹ dla przymusowego umorzenia
jego udzia³ów.
Dlatego wniosku S¹du Okrêgowego, ¿e wspomniana uchwa³a
narusza art. 58 k.c., bo podjêto j¹ w celu obejcia prawa, nie
mo¿na zaakceptowaæ.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny zaskar¿ony wyrok zmieni³ o czym orzek³ na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. O kosztach postêpowania orzek³ na podstawie art. 98 k.p.c.
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2
WYROK
z dnia 15 listopada 2011 r.
I ACa 700/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Zbigniew Merchel
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Maryla Domel-Jasiñska
SSA Renata Artska

Teza
Przejêcie zastêpstwa procesowego Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa wy³¹cza od udzia³u w sprawie dotychczasowego przedstawiciela Skarbu Pañstwa. Przedstawicielem materialnym Skarbu Pañstwa nadal jednak pozostaje
jednostka organizacyjna, z której dzia³alnoci¹ jest zwi¹zane dochodzone roszczenie (art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c.)

Uzasadnienie
Powód T.M. w sprawie o ochronê dóbr osobistych wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego Skarbu Pañstwa  Prezesa S¹du Okrêgowego w T. kwoty 10.000 z³ na wskazany w pozwie cel spo³eczny oraz o zobowi¹zanie pozwanego sêdziego S¹du Okrêgowego
w T. M.W. do z³o¿enia pisemnego owiadczenia przepraszaj¹cego go o treci wskazanej w pozwie.
W uzasadnieniu wyjani³, ¿e w dniu 27 maja 2009 r. sêdzia
S¹du Okrêgowego w T. M.W. w uzasadnieniu postanowienia tego
S¹du w sprawie sygn. akt IX Ka ( ) wprowadzi³ powoda w b³¹d
w ten sposób, ¿e powiadczy³ nieprawdê co do okolicznoci
maj¹cej dla niego znaczenie prawne stwierdzaj¹c, i¿ adwokat
W.K. po zapoznaniu siê z aktami sprawy nie dopatrzy³ siê podstaw uzasadniaj¹cych wniesienie kasacji. Twierdzenie o zapoznaniu siê przez obroñcê z urzêdu z aktami sprawy by³o niezgodne z prawd¹, gdy¿ z kontrolki osób przegl¹daj¹cych akta
w S¹dzie Okrêgowym w T. nie wynika, aby adwokat W.K. zapoznawa³ siê z aktami jego sprawy. W ocenie powoda powy¿sze
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okolicznoci wiadczy³y o naruszeniu jego dóbr osobistych, tj.
s³awy, czci oraz godnoci osobistej, nadto równie¿ o naruszeniu
dobra prawnego w postaci prawa do s¹du.
Pozwany Skarb Pañstwa  S¹d Okrêgowy w T. w odpowiedzi
na pozew wniós³ o oddalenie powództwa. Uzasadniaj¹c podniós³,
¿e przy wydaniu orzeczenia z dnia 27 maja 2009 r. pozwany 
Prezes S¹du Okrêgowego w T. jako reprezentant pozwanej jednostki organizacyjnej Skarbu Pañstwa w ogóle nie bra³ udzia³u,
a zatem trudno przypisaæ mu jakiekolwiek zachowanie i dzia³anie, które naruszy³oby bezporednio, czy nawet porednio dobra
osobiste powoda. W jego ocenie trudno równie¿ uznaæ by³o, aby
na skutek wydania przedmiotowego postanowienia dosz³o do
naruszenia dóbr osobistych powoda, skoro dzia³anie S¹du by³o
zgodne z prawem, zarówno co do formy jak i treci podjêtej
decyzji, a wiêc nie by³o bezprawne w rozumieniu art. 24 § 1 k.c.
Zdaniem tego pozwanego, nawet gdyby przyj¹æ, i¿ S¹d pomyli³ siê co do faktu zapoznania siê przez adwokata z aktami
sprawy, to nie mia³o to ¿adnego znaczenia, poniewa¿ decyzja co
do istnienia podstaw do wniesienia kasacji spoczywa³a na ustanowionym dla powoda obroñcy, a nie na s¹dzie.
Pozwany M.W. nie ustosunkowa³ siê do ¿¹dania pozwu i nie
zaj¹³ ¿adnego stanowiska w sprawie.
Wyrokiem z dnia 11 marca 2011 r. S¹d Okrêgowy we W. (wyznaczony jako w³aciwy) oddali³ powództwo i kosztami s¹dowymi obci¹¿y³ Skarb Pañstwa. Poza tym S¹d ten ustali³, ¿e w stosunku do pozwanego W. wyrok ma charakter zaoczny.
S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
Przed S¹dem Okrêgowym w T. toczy³o siê przeciwko powodowi jako oskar¿onemu postêpowanie odwo³awcze w sprawie
karnej sygn. akt IX Ka ( ), które zakoñczy³o siê wydaniem prawomocnego wyroku. Na wniosek skazanego T.M. zosta³ mu wyznaczony obroñca z urzêdu w osobie adwokata W.K. celem ewentualnego sporz¹dzenia kasacji lub zajêcia stanowiska przewidzianego w przepisie art. 84 § 4 k.p.k. Ustanowiony adwokat poinformowa³ S¹d, i¿ nie znalaz³ podstaw do wniesienia kasacji i jednoczenie z³o¿y³ wniosek o przyznanie kosztów za sporz¹dze-
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nie opinii w tym przedmiocie. S¹d Okrêgowy w T. postanowieniem z dnia 27 maja 2009 r. wydanym w sk³adzie trzech sêdziów
zawodowych, w tym pozwanego M.W., uwzglêdni³ wniosek
obroñcy i przyzna³ mu stosowne wynagrodzenie za sporz¹dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji. W uzasadnieniu wydanego postanowienia S¹d zawar³ stwierdzenie, i¿ adwokat W.K. po zapoznaniu siê z aktami sprawy z³o¿y³ informacjê
stosownie do art. 84 § 3 k.p.k. i nie ma podstaw do kwestionowania stanowiska obroñcy co do braku podstaw do wniesienia
kasacji w przedmiotowej sprawie.
Jak ustali³ dalej S¹d I instancji, kontrolka osób przegl¹daj¹cych
akta nie zawiera informacji na temat zapoznawania siê w okresie
od 31 marca 2009 r. do 15 kwietnia 2009 r. przez W.K. z aktami
sprawy IX Ka ( ).
Ten ustalony stan faktyczny sprawy uzna³ S¹d Okrêgowy za
bezsporny.
Na podstawie takich ustaleñ S¹d ten zwa¿y³, co nastêpuje:
Wskaza³ S¹d Okrêgowy, ¿e powód dochodzi³ usuniêcia skutków naruszenia dóbr osobistych za pomoc¹ rodków o dwojakim
charakterze:
 z jednej strony roszczenie powoda wzglêdem pozwanego Sêdziego S¹du Okrêgowego M.W. mia³o charakter niemaj¹tkowy  powód domaga³ siê od pozwanego sêdziego przeprosin
w formie z³o¿enia stosownej treci owiadczenia,
 z drugiej za strony od pozwanego Skarbu Pañstwa  S¹du
Okrêgowego w T. powód domaga³ siê zas¹dzenia kwoty
10.000 z³ na wskazany przez niego cel spo³eczny, jako zadoæuczynienia przewidzianego w art. 448 k.c. w zw. z art.
24 k.c.; to roszczenie mia³o charakter maj¹tkowy.
Oceniaj¹c te roszczenia S¹d I instancji wskaza³ na przes³anki
ochrony dóbr osobistych (naruszenie dobra osobistego i bezprawnoæ tego naruszenia, przy czym na pozwanym spoczywa³ ciê¿ar udowodnienia, i¿ naruszenie nie by³o bezprawne, gdy¿ ustawodawca w przepisie art. 24 k.c. wprowadzi³ domniemanie bezprawnoci dzia³ania sprawcy naruszenia dobra osobistego) i wynikaj¹ce z tego zagadnienia w zakresie ciê¿aru dowodu. Wska-
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za³ S¹d, ¿e na powodzie spoczywa³ jedynie ciê¿ar wykazania
naruszenia dobra osobistego, czyli udowodnienie faktycznego
zdarzenia ingeruj¹cego w sferê jego dóbr osobistych. To, jakie
dobro zosta³o naruszone mo¿e wynikaæ ju¿ z samych okolicznoci faktycznych. Natomiast ocena czy dosz³o do naruszenia dóbr
osobistych ostatecznie nale¿y do S¹du orzekaj¹cego, który ustala
czy dane zachowanie, bior¹c pod uwagê przeciêtne reakcje ludzkie, mog³o obiektywnie staæ siê podstaw¹ do negatywnych odczuæ po stronie pokrzywdzonego.
( )
Jako, ¿e ciê¿ar wykazania naruszenia dobra osobistego spoczywa³ na powodzie, zobowi¹zany by³ on do udowodnienia, ¿e
zawarte w uzasadnieniu nieprawdziwe stwierdzenie stanowi³o
ingerencjê w sferê jego dóbr osobistych. S¹d orzekaj¹cy uzna³,
¿e stwierdzenie o zapoznaniu siê przez adwokata z aktami sprawy karnej przed sporz¹dzeniem opinii o braku podstaw kasacyjnych, pomimo ¿e faktycznie nie odpowiada³o prawdzie, nie naruszy³o czci powoda, zarówno w jej znaczeniu wewnêtrznym,
jak te¿ zewnêtrznym. Tym samym pozwany sêdzia M.W. przez
uczestnictwo w wydaniu tego postanowienia nie naruszy³ godnoci i dobrego imienia powoda. S¹d mia³ na uwadze ogólny
kontekst wydanego w sprawie karnej orzeczenia, które stanowi³o jedynie rezultat merytorycznej decyzji (nie tylko pozwanego
sêdziego, ale ca³ego sk³adu orzekaj¹cego) i to decyzji dotycz¹cej
wy³¹cznie przyznania adwokatowi wynagrodzenia za sporz¹dzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji, a nie (jak wydawa³o siê postrzega³ j¹ powód) decyzji o nieistnieniu podstaw
do wniesienia skargi kasacyjnej. Ocena przez powoda skutków,
jakie wywo³a³o wydanie w/w postanowienia, skupia siê jedynie
na wyrwanym z kontekstu uzasadnienia zdaniu. Istotnie w zdaniu tym zawarto stwierdzenie, które nie odpowiada prawdzie,
jednak w obiektywnym racjonalnym odbiorze nie stanowi ono
naruszenia dóbr osobistych powoda. Stwierdzenie to bowiem
w ¿aden sposób nie atakuje osoby powoda, nie uw³acza mu i go
nie poni¿a. W konkluzji stwierdzi³ S¹d I instancji, ¿e zamieszczenie w uzasadnieniu postanowienia wadliwej treci  oceniaj¹c
rzecz racjonalnie i obiektywnie  nie mog³o naruszyæ godnoci
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i dobrego imienia powoda. W ocenie S¹du meriti stanowi³o ono
zwyk³¹ pomy³kê S¹du, której skutkiem nie by³o naruszenie wskazanych w pozwie dóbr osobistych T.M.
( )
W zakresie pozwania w sprawie Skarbu Pañstwa  S¹du Okrêgowego w T. uzna³ S¹d I instancji, ¿e ten pozwany nie ma biernej legitymacji procesowej, albowiem reprezentant w/w pozwanego, tj. Prezes S¹du Okrêgowego w T. w ¿aden sposób nie
uczestniczy³ w wydaniu kwestionowanego postanowienia jako
ród³owego zdarzenia dla roszczeñ powoda, nie móg³ wiêc naruszyæ jego dóbr osobistych. Powód swoje roszczenia wywodzi
z zachowania konkretnego sêdziego, w zwi¹zku z czym tylko
on by³ legitymowany biernie w przedmiotowej sprawie.
Maj¹c na uwadze poczynione wy¿ej rozwa¿ania S¹d uzna³
zg³oszone powództwo za ca³kowicie nieuzasadnione, dlatego je
oddali³. W stosunku do pozwanego M.W. wyrok by³ zaoczny,
gdy¿ pozwany ten w ¿aden sposób nie ustosunkowa³ siê do ¿¹dania powoda, ani nie stawi³ siê na rozprawê. ( )
Apelacjê od tego wyroku wywiód³ powód, zaskar¿aj¹c go
w ca³oci. Apeluj¹cy skar¿onemu orzeczeniu zarzuca³ naruszenie przepisów prawa procesowego w zakresie pozbawienia powoda mo¿liwoci obrony swoich praw.
W uzasadnieniu apelacji wywodzi³, ¿e S¹d I instancji nie przeprowadzi³ ¿adnego postêpowania dowodowego, nawet nie przes³ucha³ stron w zakresie ¿¹dañ powoda. Wskazywa³ apeluj¹cy,
¿e w sprawie nale¿a³o przes³uchaæ pozwanego M.W. oraz pozosta³ych cz³onków sk³adu orzekaj¹cego wymienionych w postanowieniu  B.P. i A.N. Poza tym mia³by zostaæ przes³uchany sêdzia J.S. na okolicznoæ wywietlenia stanu faktycznego opisanego w dokumencie, tj. kwestionowanym postanowieniu.
We wnioskach apelacyjnych, na zasadzie art. 379 pkt 5 k.p.c.,
powód wnosi³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi I instancji.
Na etapie postêpowania apelacyjnego S¹d II instancji zawiadomi³ o tocz¹cym siê postêpowaniu Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu
Pañstwa, w zwi¹zku z tym ¿e pozew wp³yn¹³ po 12 czerwca
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2009 r., kiedy to uleg³ zmianie art. 8 ust. 1 ustawy o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.)
i wprowadzi³ obowi¹zkowe zastêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê Generaln¹ w sprawach rozpoznawanych
w pierwszej instancji przez s¹d okrêgowy.
Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa przystêpuj¹c do sprawy wnios³a o oddalenie apelacji i zas¹dzenie na rzecz Skarbu
Pañstwa  Prokuratorii Generalnej Skarbu kosztów zastêpstwa
procesowego stosownie do treci art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8
lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
Odnosz¹c siê do apelacji powoda wskazaæ nale¿y, ¿e s¹d
drugiej instancji rozpoznaj¹cy sprawê na skutek apelacji jest zwi¹zany zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa procesowego.
Z urzêdu bierze pod uwagê jedynie naruszenia prawa procesowego prowadz¹ce do niewa¿noci postêpowania. Tak wiêc przed
merytoryczn¹ ocen¹ apelacji nale¿a³o oceniæ prawid³owoæ postêpowania przed s¹dem I instancji z uwagi na nie wystêpowanie w nim jako reprezentanta Skarbu Pañstwa  Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa w kontekcie ewentualnego zaistnienia
niewa¿noci postêpowania na etapie postêpowania pierwszo instancyjnego. Niew¹tpliwie S¹d I instancji dopuci³ siê naruszenia
art. 8 ust. 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa
(Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm., dalej u.p.g.s.p.) w zw. z art. 67
§ 2 k.p.c., albowiem przed S¹dem I instancji, S¹dem Okrêgowym
czynnoci za pozwany Skarb Pañstwa podejmowa³ Prezes S¹du
Okrêgowego w T., a nie Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa,
pomimo, ¿e po 12 czerwca 2009 r., kiedy to uleg³ zmianie art. 8
ust. 1 u.p.g.s.p. istnia³o obowi¹zkowe zastêpstwo procesowe
Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê Generaln¹ w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez s¹d okrêgowy.
Wed³ug art. 67 § 2 k.p.c., za Skarb Pañstwa czynnoci procesowe podejmuje organ pañstwowej jednostki organizacyjnej, z której dzia³alnoci¹ wi¹¿e siê dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzêdnej. W zakresie okrelonym odrêbn¹ ustaw¹ za
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Skarb Pañstwa czynnoci procesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa. Przepis ten nie okrela statusu procesowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa w postêpowaniu
s¹dowym, a mianowicie czy pe³ni ona rolê reprezentanta materialnoprawnego, czy te¿ pe³nomocnika procesowego Skarbu Pañstwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 u.p.g.s.p., do zadañ Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pañstwa, nale¿y m.in. wy³¹czne zastêpstwo
procesowe Skarbu Pañstwa przed S¹dem Najwy¿szym (art. 4 ust.
1 pkt 1) oraz zastêpstwo procesowe Skarbu Pañstwa przed s¹dami powszechnymi (art. 4 ust. 1 pkt 2), które mo¿e mieæ charakter fakultatywny (art. 8a) albo obligatoryjny (art. 8 ust. 1). Przejêcie zastêpstwa procesowego Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê
Generaln¹ wy³¹cza dotychczasowego przedstawiciela Skarbu Pañstwa od udzia³u w dalszym postêpowaniu. Nie powoduje to jednak, ¿e Prokuratoria Generalna staje siê przedstawicielem materialnoprawnym Skarbu Pañstwa, którym jest nadal jednostka organizacyjna, z której dzia³alnoci¹ wi¹¿e siê dochodzone roszczenie (art. 67 § 2 zd. 1 k.p.c.). Podejmowanie czynnoci procesowych przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa, o czym
stanowi art. 67 § 2 k.p.c., polega wiêc na zastêpstwie procesowym Skarbu Pañstwa jako strony postêpowania s¹dowego. Powo³ane wy¿ej przepisy przes¹dzaj¹, ¿e Prokuratoria Generalna
Skarbu Pañstwa jest instytucjonalnym pe³nomocnikiem procesowym Skarbu Pañstwa. Taka rola procesowa tej instytucji, znajduje
potwierdzenie w przepisach procedury cywilnej  art. 161 zd. 2,
art. 871 § 3 i art. 99 k.p.c.
Wed³ug art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.g.s.p., zastêpstwo procesowe
Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê Generaln¹ jest obowi¹zkowe,
je¿eli sprawa jest rozpoznawana w pierwszej instancji przez s¹d
okrêgowy, jak w niniejszej sprawie. Powo³any wy¿ej przepis
w zw. z art. 67 § 2 k.p.c. zosta³ wiêc naruszony przez S¹d Okrêgowy, który rozpozna³ sprawê bez udzia³u Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa jako zastêpcy procesowego pozwanego Skarbu
Pañstwa. Naruszenie art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.g.s.p. w zw. z art. 67
§ 2 k.p.c., nie powoduje jednak niewa¿noci postêpowania z przyczyny okrelonej w art. 379 pkt 2 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, niewa¿noæ postêpowania zachodzi, je¿eli pe³nomocnik stro-
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ny nie by³ nale¿ycie umocowany. Z mocy przepisu zawartego
w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pañstwa, wynika³o pe³nomocnictwo procesowe dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa, jako instytucjonalnego pe³nomocnika procesowego Skarbu Pañstwa bez potrzeby udzielania jakiegokolwiek umocowania przez przedstawiciela materialnoprawnego Skarbu Pañstwa wystêpuj¹cego w sprawie. Z tego wzglêdu w zaistnia³ej sytuacji procesowej nie mo¿na
mówiæ o wadliwym umocowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu
Pañstwa jako pe³nomocnika procesowego Skarbu Pañstwa (tak
te¿ SN w wyroku z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie II CSK 368/
10, LEX nr 785877). Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa jako
jednostka organizacyjna Skarbu Pañstwa oraz wystêpuj¹cy w jej
imieniu radcowie, nie musz¹ sk³adaæ, zgodnie z art. 126 § 3 k.p.c.,
pe³nomocnictwa procesowego. Jak stanowi art. 15 ust. 1 i 2
u.p.g.s.p., czynnoci zastêpstwa przed s¹dami wykonuj¹ radcowie ewentualnie, Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej,
przy czym, dokumentem upowa¿niaj¹cym radcê Prokuratorii
Generalnej do wykonywania czynnoci zastêpstwa jest legitymacja s³u¿bowa (art. 15 ust. 3).
Przepisy o niewa¿noci postêpowania maj¹ charakter szczególny, podlegaj¹ wiêc cis³ej wyk³adni. Z tej przyczyny, naruszenia art. 8 ust. 1 u.p.g.s.p. w zw. z art. 67 § 1 k.p.c. nie mo¿na
by³o zakwalifikowaæ jako uchybienia procesowego okrelonego
w art. 379 pkt 2 k.p.c., a wiêc brak by³o podstaw do uchylenia
z tej przyczyny orzeczenia S¹du I instancji na podstawie art. 386
§ 2 k.p.c.
Tak wiêc apelacja podlega³a merytorycznej ocenie. S¹d Apelacyjny w pe³ni podziela ustalenia stanu faktycznego dokonane
przez S¹d pierwszej instancji i przyjmuje je za w³asne, jak równie¿ zastosowan¹ przez ten S¹d wyk³adniê prawa materialnego
i procesowego, co do rozstrzygniêcia w zakresie ¿¹dañ powoda.
Maj¹c to na uwadze S¹d drugiej instancji uzna³ za zbyteczne powtarzanie ustaleñ i ocenê prawn¹ dokonan¹ przez S¹d I instancji
(patrz wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 526/
04).
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Apeluj¹cy orzeczeniu S¹du I instancji zarzuca³ naruszenie przepisów prawa procesowego w zakresie pozbawienia powoda mo¿liwoci obrony swoich praw, czego upatrywa³ w nie przeprowadzeniu przez ten S¹d postêpowania dowodowego (nie przes³uchano stron, ani wskazanych w apelacji wiadków). Zgodnie z tym
co ju¿ powiedziano na wstêpie, S¹d drugiej instancji rozpoznaj¹cy sprawê na skutek apelacji by³ zwi¹zany zarzutami apeluj¹cego dotycz¹cymi naruszenia prawa procesowego. S¹d Apelacyjny
ten zarzut apelcaji uzna³ za niezasadny.
Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z zasad¹ kontradyktoryjnoci (art.
232 k.p.c.) ciê¿ar dowodu spoczywa na stronach postêpowania
cywilnego. To one, a nie s¹d s¹ wy³¹cznym dysponentem tocz¹cego siê postêpowania i one wreszcie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za jego wynik. Zgodnie z art. 6 k.c. ciê¿ar dowodu obci¹¿a
osobê, która z okrelonego faktu wywodzi skutki prawne.
Sprawa dotyczy³a naruszenia dóbr osobistych. W takiej sprawie na powodzie spoczywa³ ciê¿ar wykazania, ¿e dosz³o do
naruszenia jego dóbr osobistych, (przy czym o naruszeniu dobra
osobistego decyduj¹, zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny kryteria obiektywne, a nie subiektywne odczucia osoby oczekuj¹cej ochrony prawnej), dokona³ tego pozwany swoim zawinionym dzia³aniem b¹d zaniechaniem, a pomiêdzy naruszeniem i zachowaniem pozwanego istnieje zwi¹zek przyczynowy. Natomiast na pozwanym spoczywa obowi¹zek wykazania, ¿e jego zachowanie nie by³o bezprawne.
W niniejszej sprawie, wskazanego naruszenia dóbr osobistych
powód upatrywa³ w treci uzasadnienia postanowienia w sprawie IX Ka ( ). Na okolicznoæ tê powód przedstawi³ kserokopiê tego¿ postanowienia, którego treæ nie by³a kwestionowana
przez pozwanych. Innych dowodów nie zg³osi³, w tym kwestionowanych w apelacji dowodów z przes³uchania stron, czy wskazanych wiadków. Tak wiêc tylko te dowody wskazane przez
powoda w pozwie S¹d I instancji zobowi¹zany by³ przeprowadziæ, co zreszt¹ uczyni³.
Tylko w sytuacjach szczególnych s¹d posiada uprawnienie
w zakresie dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony.
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Mo¿liwoæ dopuszczenia przez s¹d z urzêdu dowodu nie wskazanego przez strony nie mo¿e s³u¿yæ zastêpowaniu ich bezczynnoci. Dopuszczenie dowodu z urzêdu stanowi co do zasady
uprawnienie s¹du, a nie jego obowi¹zek. Czynnoæ ta ma charakter fakultatywny i dyskrecjonalny, wy³¹cznie na twierdzone
przez strony istotne i sporne okolicznoci faktyczne, gdyby wed³ug jego (obiektywnej i weryfikowalnej w toku instancji) oceny
zebrany w toku sprawy materia³ dowodowy nie wystarcza³ do jej
rozstrzygniêcia (por. art. 316 § 1 k.p.c.). Odnosi siê to zarówno
do dowodów osobowych (np. przes³uchania wiadków), jak i rzeczowych (np. dokumentów). Tak¿e dowód z przes³uchania stron
nie jest dowodem obligatoryjnym. Kwestia koniecznoci przeprowadzenia dowodu z przes³uchania strony le¿y w zakresie
swobodnej decyzji s¹du, opartej na analizie materia³u dowodowego w zakresie jego spójnoci i zupe³noci.
Mo¿na by mówiæ o dopuszczeniu siê przez S¹d I instancji
naruszenia art. 299 k.p.c., gdy nieprzes³uchanie stron  mimo
zg³oszenia takiego wniosku dowodowego przez jedn¹ z nich,
albo nawet bez takiego wniosku (art. 232 zdanie drugie k.p.c.) 
mog³o wp³yn¹æ na wynik sprawy, rozumiany jako nie wyjanienie wszystkich istotnych i spornych okolicznoci dotycz¹cych faktu
naruszenia dóbr osobistych powoda (a by³o nie kwestionowane,
¿e to naruszenie wynika³o ze sformu³owañ u¿ytych w uzasadnieniu wskazanego postanowienia), albo gdy dowód z przes³uchania stron by³ jedynym dowodem, jakim dysponowa³ s¹d, co
te¿ nie mia³o miejsca, albowiem dowodem naruszenia by³ dowód w postaci dokumentu postanowienia w z uzasadnieniem
w sprawie IX Ka ( ) S¹du Okrêgowego w T.
W ocenie S¹du II instancji, w sprawie nie zachodzi³a potrzeba, ani wyjanienia spornych okolicznoci faktycznych, ani potrzeba uzupe³nienia materia³u dowodowego dla rozstrzygniêcia
sprawy. Tym samym nie przeprowadzenie dowodów z urzêdu,
na jakie wskazuje w apelacji powód nie mo¿na uznaæ za uchybienie procesowe, mog¹ce stanowiæ o pozbawieniu powoda prawa do obrony jego praw. Pozbawienie strony mo¿noci obrony
swych praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. zachodzi³oby
wówczas, gdy z powodu uchybienia przez s¹d przepisom postê-
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powania, strona wbrew swojej woli zosta³a faktycznie pozbawiona mo¿liwoci dzia³ania w postêpowaniu lub jego istotnej czêci,
je¿eli skutków tego uchybienia nie mo¿na by³o usun¹æ przed
wydaniem orzeczenia w danej instancji i to bez wzglêdu na to,
czy takie dzia³anie strony mog³oby mieæ znaczenie dla rozstrzygniêcia.
Z przyczyn wskazanych wy¿ej S¹d Apelacyjny nie uwzglêdni³ apelacji, oddalaj¹c j¹ w oparciu o art. 385 k.p.c. Z uwagi na
trudn¹ sytuacjê materialn¹ powoda, uzasadniaj¹c¹ zwolnienie go
od kosztów postêpowania w sprawie, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 102 k.p.c. odst¹pi³ od obci¹¿ania powoda kosztami zastêpstwa procesowego strony pozwanej w postêpowaniu apelacyjnym.

3
WYROK
z dnia 1 grudnia 2011 r.
I ACa 1181/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Zbigniew Merchel
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Ewa Giezek
SSA W³odzimierz Gawrylczyk

Teza
1. Je¿eli w sprzeda¿y egzekucyjnej ruchomoci nie wydaje siê
postanowienia o przybiciu komornik nie mo¿e przed³u¿yæ terminu zap³aty ceny za sprzedane ruchomoci.
2. Komornik, jako organ egzekucyjny, odpowiada za szkodê, któr¹
poniós³ d³u¿nik na skutek wydania nabywcy sprzedanych ruchomoci pomimo nieuiszczenia ceny nabycia, której p³atnoæ
komornik odroczy³.

Uzasadnienie
Powód P.S. domaga³ siê zas¹dzenia na jego rzecz od pozwanego Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w I. B.G.
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kwoty 79.930,32 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty
73.563,73 z³ od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia zap³aty oraz od
kwoty 6.366,59 z³ od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty.
Nadto domaga³ siê zas¹dzenia od pozwanego na swoj¹ rzecz
kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu pozwu wskaza³, ¿e w marcu 2008 r., w toku
postêpowania egzekucyjnego wszczêtego na wniosek P.P.H.U.
D.B. spó³ki z o.o. w S. przeciwko niemu i jego ma³¿once,
pozwany Komornik dokona³ sprzeda¿y ruchomoci, za które nabywca Zak³ady Miêsne E. nie zap³aci³y. Wskaza³, ¿e na szkodê,
której wyrównania siê domaga sk³adaj¹ siê: kwota 73.563,73 z³
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 kwietnia 2008 r. do
dnia zap³aty  równowartoæ ceny sprzeda¿y tuczników wraz
z odsetkami od dnia wydania ich przez pozwanego kupuj¹cemu,
kwota 4.554 z³  równowartoæ kosztów postêpowania w sprawie o sygn. akt I Nc ( ), prowadzonej przeciwko Zak³adom
Miêsnym E., kwota 900 z³ z tytu³u kosztów zastêpstwa adwokackiego w sprawie egzekucyjnej przeciwko Zak³adom Miêsnym
E., kwota 186,71 z³  równowartoæ poniesionych wydatków
w sprawie egzekucyjnej przeciwko Zak³adom Miêsnym E.,
kwota 1.625,88 z³ równowartoæ odsetek ustawowych od kwoty
67.018 z³ za okres od dnia 20 marca 2008 r. do dnia 6 czerwca
2008 r. za sprzeda¿ tuczników do E. w J.
W odpowiedzi na pozew pozwany  Komornik S¹dowy przy
S¹dzie Rejonowym w I.  B.G. wniós³ o oddalenie powództwa
w ca³oci i zas¹dzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych. W uzasadnieniu swego stanowiska argumentowa³, ¿e
w niniejszej sprawie brak by³o po jego stronie przes³anek odpowiedzialnoci odszkodowawczej, czyli niezgodnego z prawem
dzia³ania lub zaniechania. Podniós³, ¿e wykona³ wszystkie czynnoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz dochowa³ przy
tych czynnociach nale¿ytej starannoci. Komornik podkreli³, ¿e
dokona³ sprzeda¿y tuczników na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 marca 1968 r., w sprawie czynnoci komorników, które pomimo nowelizacji nie odpowiada obecnej rzeczywistoci ekonomicznej. Podniós³, ¿e zarówno przepisy

30

w sprawach cywilnych
tego rozporz¹dzenia (§ 78) jak i art. 865 § 1 i 844 § 1 k.p.c. nie
konkretyzuj¹ zasad sprzeda¿y i zap³aty, jakie powinien stosowaæ
komornik przy sprzeda¿y z wolnej rêki. Komornik wskaza³ nadto, ¿e po stwierdzeniu, i¿ z Zak³adów Miêsnych E. nie wp³ynê³a nale¿noæ za sprzedane tuczniki natychmiast reagowa³, m.in.
nak³adaj¹c dwukrotnie karê grzywny na Prezesa Zarz¹du spó³ki.
Nadto pozwany wskaza³, ¿e wed³ug jego wiedzy Zak³ady Miêsne E. nadal funkcjonuj¹ i nie s¹ w upad³oci, a zatem nie mo¿na na dzieñ dzisiejszy wykluczyæ mo¿liwoci zaspokojenia wierzytelnoci powoda.
Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2011 r. S¹d Okrêgowy w E. zas¹dzi³ od pozwanego Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w I.  B.G. na rzecz powoda P.S. 79.930,32 z³ z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:
 73.563,73 z³ od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia 29 kwietnia
2009 r.,
 6.366,59 z³ od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia zap³aty, a w pozosta³ym zakresie powództwo oddali³. Nadto te¿ orzek³ o kosztach postêpowania.
S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
( )
W 2007 r. P.P.H.U. D.B. spó³ka z o.o. w S. uzyska³ nakaz
zap³aty w postêpowaniu nakazowym wydany przez S¹d Okrêgowy w K. w dniu 20 listopada 2007 r., na mocy którego pozwani B.S. i P.S. mieli solidarnie zap³aciæ mu 678.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 2 padziernika 2007 r. do dnia zap³aty oraz kwotê 12.092 z³ tytu³em kosztów procesu. W oparciu
o ten tytu³ wierzyciel ten za porednictwem Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w I.  B.G. wszcz¹³ postêpowanie
egzekucyjne w sprawie sygn. akt KM ( ) przeciwko B.S. i P.S.
W toku prowadzonego postêpowania egzekucyjnego, w dniu 31
stycznia 2008 r. Komornik dokona³ zajêcia ruchomoci, w tym
miêdzy innymi 1500 sztuk tuczników o wadze 40-90 kg oraz
350 sztuk macior.
5 marca 2008 r. Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym
w I. na podstawie art. 865 § 1 k.p.c. z³o¿y³ P.P.H.U. D.B. spó³-
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ka z o.o. w S. ofertê kupna zajêtej trzody chlewnej wskazuj¹c, ¿e
uzyskana ze sprzeda¿y kwota zostanie podzielona pomiêdzy
wierzycieli prowadz¹cych postêpowanie, czyli P.P.H.U. D.B.
oraz Bank G. W odpowiedzi spó³ka owiadczy³a, ¿e przyjmuje
ofertê nabycia z³o¿on¹ w trybie art. 865 § 1 k.p.c.
Pismem z dnia 19 marca 2008 r. E. spó³ka z o.o. w J. dzia³aj¹c w porozumieniu z P.P.H.U. D.B. w S. owiadczy³a, ¿e w dniu
20 marca 2008 r., o godz. 12:00 odbierze 200 sztuk tuczników
w minimalnej wadze 90 kg/szt. po cenie 3,40 z³ + vat waga
¿ywa minus 3% potr¹cenia. W dniu 20 marca 2008 r. Komornik
S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w I. uda³ siê na miejsce dokonania czynnoci i przekaza³ przedstawicielowi E.  L.G. 200
sztuk trzody chlewnej. Przed czynnoci¹ przekazania pojazdy
transportuj¹ce zosta³y zwa¿one w firmie I. w S. Przy wa¿eniu
pojazdów byli obecni d³u¿nik  P.S., przedstawiciel kupuj¹cego
 L.G. oraz pozwany. Tego samego dnia Komornik wystawi³
fakturê Vat 1/2008 na kwotê 67.018 z³ za sprzeda¿ trzody chlewnej, w której okreli³ termin p³atnoci na dzieñ 5 kwietnia 2008 r.
Fakturê tê przes³a³ na adres siedziby spó³ki w dniu 20 marca
2008 r., przy czym pe³nomocnik spó³ki odebra³ j¹ w dniu 26
marca 2008 r. Przed dokonaniem sprzeda¿y d³u¿nik  P.S. poinformowa³ Komornika, ¿e w jego ocenie kupuj¹cy nie daje rêkojmi uiszczenia ceny sprzeda¿y.
Nastêpnie 16 kwietnia 2008 r. Zak³ady Miêsne E. dzia³aj¹c
w porozumieniu ze spó³k¹ D.B. w S. owiadczy³y, ¿e w dniu
18 kwietnia 2008 r. odbior¹ kolejn¹ partiê 200 sztuk tuczników
w minimalnej wadze 90 kg/szt. po cenie 3,30 z³ + vat waga
¿ywa minus 3% potr¹cenia. 18 kwietnia 2008 r. Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w I. uda³ siê na miejsce czynnoci
i przekaza³ przedstawicielowi Zak³adów Miêsnych E. 203 sztuk
trzody chlewnej. W trakcie czynnoci by³ obecny M.S. wystêpuj¹cy jako pe³nomocnik d³u¿nika  P.S. Przed sprzeda¿¹ d³u¿nik 
P.S. poinformowa³ Komornika, ¿e obawia siê, i¿ mog¹ pojawiæ
siê problemy z zap³at¹ za tuczniki, albowiem Zak³ady Miêsne
E. spó³ka z o.o. w S. s¹ podmiotem powi¹zanym z P.P.H.U. D.
B. spó³k¹ z o.o. w S., za ta ostatnia spó³ka ma problemy finansowe. W dniu 22 kwietnia 2008 r. Komornik wystawi³ fakturê
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Vat nr 2/2008 na kwotê 73.544,43 z³ za sprzeda¿ trzody chlewnej, w której okreli³ termin p³atnoci na dzieñ 10 maja 2008 r.
W dniu 26 kwietnia 2008 r. wystawiono fakturê koryguj¹c¹ 3/
2008, w której cenê sprzeda¿y tuczników ustalono na kwotê
73.563,73 z³.
Pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. Komornik wezwa³ E.
spó³kê z o.o. w J. do natychmiastowej zap³aty kwoty 67.018 z³.
Nastêpnie pismem z dnia 8 maja 2008 r. Komornik poinformowa³ spó³kê E., i¿ w wypadku nie uregulowania nale¿noci z tytu³u zakupu trzody chlewnej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma, zawiadomi prokuraturê o pope³nieniu przestêpstwa
polegaj¹cego na wy³udzeniu. Pismem z dnia 29 maja 2008 r.
Komornik S¹dowy wezwa³ Prezesa E. spó³ki z o.o. w J. do
z³o¿enia wyjanieñ  informacji w terminie 7 dni poprzez podanie przyczyny braku wp³aty nale¿noci za dostarczon¹ trzodê
chlewn¹ oraz wskazanie nazwiska oraz imienia osoby odpowiedzialnej za przelanie nale¿nej kwoty na konto organu egzekucyjnego. W dniu 6 czerwca 2008 r. E. spó³ka z o.o. w J. dokona³a
na konto Komornika wp³aty kwoty 67.018 z³, wynikaj¹cej z faktury nr 1/2008. Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. Komornik S¹dowy wezwa³ Zak³ady Miêsne E. w S. do z³o¿enia wyjanieñ 
informacji w terminie 7 dni poprzez podanie przyczyny braku
wp³aty nale¿noci za dostarczon¹ trzodê chlewn¹ oraz wskazanie nazwiska oraz imienia osoby odpowiedzialnej za przelanie
nale¿nej kwoty na jego konto. Postanowieniami z dnia 4 lipca
2008 r. i z dnia 1 sierpnia 2008 r. Komornik S¹dowy wymierzy³
M.D.  Prezesowi Zak³adów Miêsnych E. w S. grzywny w kwotach po 500 z³ i ponownie wezwa³ go do z³o¿enia owiadczenia
¿¹danego pismem z dnia 6 czerwca 2008 r. w terminie 7 dni
pod rygorem na³o¿enia kolejnej grzywny. 12 sierpnia 2008 r.
Zak³ady Miêsne E. w S. poinformowa³y, ¿e nale¿noæ nie zosta³a zap³acona poniewa¿ zosta³ zajêty rachunek bankowy spó³ki. Wskazano, ¿e osob¹ odpowiedzialn¹ za przekazanie kwoty
na konto Komornika by³ G.L., który rozwi¹za³ umowê o pracê
z dniem 1 sierpnia 2008 r., a obecnie nie ma osoby zatrudnionej
na tym samym stanowisku, poniewa¿ do czasu zakoñczenia egzekucji komorniczej nie realizuje siê ¿adnych przelewów.
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Jak ustali³ dalej S¹d I instancji w toku postêpowania egzekucyjnego w sprawie Km ( ) wierzyciel zawar³ z d³u¿nikami porozumienie, które zosta³o wykonane, co doprowadzi³o, ¿e wierzyciel z³o¿y³ wniosek o umorzenie postêpowania egzekucyjnego tocz¹cego siê w sprawie o sygn. akt KM ( ) w ca³oci. Postanowieniem z dnia 8 maja 2009 r. Komornik S¹dowy umorzy³
postêpowanie egzekucyjne.
Z dalszych ustaleñ S¹du I instancji wynika³o, ¿e nakazem zap³aty w postêpowaniu upominawczym wydanym w dniu 19 lutego 2009 r. S¹d Rejonowy w I. nakaza³, aby pozwane Zak³ady
Miêsne E. spó³ka z o.o. w S. zap³aci³a powodom P.S. i B.S. kwotê
73.563,73 z³ wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
11 maja 2008 r. do dnia zap³aty z zastrze¿eniem, ¿e spe³nienie
wiadczenia wobec jednego z powodów zwalnia pozwan¹ od
zap³aty wobec drugiego z nich, oraz koszty postêpowania w kwocie 4.554 z³, w tym kwotê 3.600 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa prawnego z zastrze¿eniem, ¿e spe³nienie wiadczenia
wobec jednego z powodów zwalnia pozwan¹ od zap³aty wobec
drugiego z nich, w terminie 14 dni licz¹c od daty dorêczenia
nakazu. W toku postêpowania egzekucyjnego wszczêtego na
wniosek B.S. i P.S. na podstawie tego tytu³u przeciwko Zak³adom Miêsnym E. spó³ka z o.o. w S. nie wyegzekwowano od
d³u¿nika ¿adnej kwoty. Koszty zastêpstwa prawnego powoda
w tym postêpowaniu egzekucyjnym wynios³y 900 z³. Nadto powód by³ obowi¹zany ponieæ wydatki egzekucyjne w kwocie
186,71 z³. Przeciwko tej spó³ce Komornik S¹dowy przy S¹dzie
Rejonowym we W. prowadzi 98 postêpowañ egzekucyjnych na
³¹czna kwotê 173.481.237,02 z³, gdzie te¿ s¹ egzekwowane nale¿noci uprzywilejowane. Egzekucje te s¹ bezskuteczne. Spó³ka
posiada wprawdzie nieruchomoci, te jednak obci¹¿one s¹ licznymi hipotekami.
Ustali³ te¿ S¹d Okrêgowy, ¿e postanowieniem z dnia 7 wrzenia 2009 r. Prokurator Rejonowy w I. w sprawie Ds. ( ), zainicjowanej na skutek zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa
z³o¿onego przez powoda, odmówi³ wszczêcia ledztwa wobec
braku znamion czynu zabronionego, stwierdzaj¹c i¿ nie mo¿na
dopatrywaæ siê w zachowaniu Komornika S¹dowego przy S¹-
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dzie Rejonowym w I. niedope³nienia obowi¹zków w rozumieniu art. 231 § 1 k.k. w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci egzekucyjnych w trakcie postêpowania w sprawie KM ( ). Ponadto Prokurator stwierdzi³, ¿e zachowanie Komornika nie wype³nia równie¿ znamion wystêpku oszustwa opisanego w art.
286 § 1 k.k.
W oparciu o takie ustalenia S¹d zwa¿y³, co nastêpuje:
W ocenie s¹du I instancji nie wystêpowa³ spór co do faktów,
a jedynie co do prawa, tj. czy zachodzi³y przes³anki prawne odpowiedzialnoci pozwanego w myl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), który stanowi, ¿e komornik
jest obowi¹zany do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy wykonywaniu
czynnoci. W ocenie s¹du I instancji jest to odpowiedzialnoæ
odszkodowawcza  deliktowa za dzia³anie niezgodne z prawem,
bez wzglêdu na zawinienie komornika. Zdaniem S¹du Okrêgowego powód  zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 6
k.c.  wykaza³ wszystkie przes³anki aktualizuj¹ce odpowiedzialnoæ pozwanego, tj. szkodê, fakt jej wyrz¹dzenia przez niezgodne z prawem dzia³anie przy wykonywaniu czynnoci oraz ³¹cz¹cy te zdarzenia normalny zwi¹zek przyczynowy w rozumieniu
art. 361 § 1 k.c.
Przyj¹³ S¹d za okolicznoæ bezsporn¹, ¿e pozwany B.G. 
Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w I., w toku postêpowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek P.P.H.U. D.
B. spó³ki z o.o. w S. przeciwko d³u¿nikom B.S. i P.S., dokona³
sprzeda¿y z wolnej rêki trzody chlewnej na rzecz E. sp. z o.o.
w J. oraz Zak³adów Miêsnych E. sp. z o.o. w S. Z tego tytu³u
wystawi³ faktury Vat, w których odroczy³ kupuj¹cym termin zap³aty ceny za zakupion¹ trzodê chlewn¹. Bezspornym by³o równie¿, ¿e pierwsza z wymienionych spó³ek uici³a nale¿noæ
z dwumiesiêcznym opónieniem, za druga w ogóle nie uici³a
kwoty wynikaj¹cej z faktury Vat 2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
(skorygowanej faktur¹ Vat 3/2008 z dnia 26 maja 2008 r.). Tak
wiêc kwesti¹ sporn¹ miêdzy stronami pozostawa³o to, czy odroczenie kupuj¹cym terminu zap³aty ceny za zakup trzody chlew-
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nej w ramach sprzeda¿y z wolnej rêki by³o dzia³aniem niezgodnym z prawem w rozumieniu art. 23 ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji (dalej u.k.s.e.). Rozwa¿aj¹c przes³ankê niezgodnoci z prawem, o której mowa w cytowanym wy¿ej przepisie S¹d odwo³a³ siê do stanowiska orzecznictwa i doktryny
w odniesieniu do to¿samej przes³anki odpowiedzialnoci Skarbu
Pañstwa z art. 417 k.c.
W ocenie S¹du dzia³anie komornika polegaj¹ce na odroczeniu
terminu p³atnoci ceny spó³ce E. oraz Zak³adom Miêsnym E.
za kupno tuczników w sprzeda¿y nielicytacyjnej nale¿a³o zakwalifikowaæ jako dzia³anie niezgodne z prawem, rodz¹ce jego odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ na podstawie art. 23 ust. 1
u.k.s.e. Wskaza³ S¹d I instancji, ¿e nie ma przepisów wprost
reguluj¹cych sposób zap³aty ceny nabycia w sprzeda¿y z wolnej
rêki (nie okrelaj¹ tego, ani przepisy k.p.c. w art. 864  865 § 1
k.p.c., ani te¿ przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynnoci komorników).
Zdaniem S¹du taki stan rzeczy nie oznacza jednak, ¿e komornik, dokonuj¹cy sprzeda¿y zajêtych zwierz¹t, mo¿e w dowolny
sposób okreliæ sposób zap³aty ceny nabycia, a w szczególnoci,
i¿ dopuszczalne jest odraczanie terminu p³atnoci ceny, bez zastosowania jakiegokolwiek zabezpieczenia interesów d³u¿nika.
Uzasadniaj¹c swe stanowisko S¹d I instancji przywo³a³ stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w uzasadnieniu postanowienia
z dnia 8 marca 1974 r., sygn. akt I Cz 36/71, zgodnie z którym
przy sprzeda¿y nielicytacyjnej z art. 865 k.p.c. komornik nie
mo¿e udzielaæ kredytu ani wydawaæ rzeczy bez zap³aty ceny
nabycia. Przy rozwa¿anej sprzeda¿y, w ocenie S¹du, Komornik
winien by³ zastosowaæ przez analogiê przepisy o sprzeda¿y licytacyjnej, uwzglêdniaj¹c przy tym ogólne regu³y dotycz¹ce egzekucji, która z za³o¿enia ma w sposób szybki i pewny prowadziæ do realizacji wyroku. Cel sprzeda¿y z wolnej rêki przekonuje, i¿ instytucja ta zastêpuje licytacjê publiczn¹, o czym wiadczy
chocia¿by fakt, i¿ zajête ruchomoci niesprzedane w tym trybie
komornik sprzedaje w³anie w drodze licytacji publicznej. Bliskoæ obu instytucji uzasadnia wniosek, i¿ do kwestii nie uregulowanych nale¿y stosowaæ przez analogiê przepisy o sprzeda¿y
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w drodze licytacji publicznej. Obowi¹zuj¹cy w omawianym zakresie art. 871 k.p.c. stanowi, i¿ nabywca obowi¹zany jest zap³aciæ cenê nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy
jednak cena przewy¿sza 500 z³, obowi¹zek nabywcy ogranicza
siê do z³o¿enia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak ni¿ 500 z³,
przy czym reszta powinna byæ uiszczona do godziny dwunastej
dnia nastêpnego. Z tego przepisu wynika niew¹tpliwy wniosek,
¿e wydanie rzeczy nie mo¿e nast¹piæ bez uiszczenia ceny nabycia. Takie uregulowanie pozostaje w zgodzie z istot¹ i celem egzekucji, która przecie¿ nie mo¿e prowadziæ do kolejnego procesu o zap³atê ceny nabycia, tak jak to sta³o siê w niniejszej sprawie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, w ocenie S¹du, dokonuj¹c odroczenia terminu p³atnoci w fakturach wystawionych w toku postêpowania egzekucyjnego pozwany dzia³a³ niezgodnie z przepisem art. 871 k.p.c. (stosowanym poprzez analogiê).
Nadto wskaza³ S¹d I instancji, ¿e obowi¹zkiem Komornika
by³o prowadzenie egzekucji w taki sposób, aby by³a ona jak
najmniej uci¹¿liwa dla d³u¿nika, a przy tym jak najbardziej efektywna dla wierzyciela. Niedopuszczalnym jest, aby wskutek czynnoci komornika sytuacja d³u¿nika ulega³a pogorszeniu. Tymczasem w niniejszej sprawie wskutek odroczenia przez Komornika
terminu zap³aty, d³u¿nik nie tylko zosta³ pozbawiony tuczników,
ale jego d³ug wzglêdem wierzyciela nie zmniejszy³ siê, co wiêcej zosta³ nara¿ony na koniecznoæ dochodzenia ceny sprzeda¿y
na w³asny koszt. W tej sytuacji nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dzia³anie Komornika spowodowa³o szkodê w maj¹tku powoda.
W ocenie S¹du nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie argumentacja pozwanego, wedle której nie mo¿na na obecnym etapie postêpowania wykluczyæ mo¿liwoci wyegzekwowania nale¿noci
przys³uguj¹cej powodowi, co mia³oby uzasadniaæ oddalenie powództwa. Przeczy³a tej tezie analiza akt postêpowania egzekucyjnego w sprawie Km ( )
Bez znaczenia dla rozstrzygniêcia uzna³ S¹d twierdzenia pozwanego, i¿ brak jest podstaw do obarczenia Komornika odpowiedzialnoci¹ za szkodê, jakiej dozna³ powód, skoro zgodzi³ siê
on na odebranie trzody i wydanie jej nabywcom.
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Odnosz¹c siê do kwestii szkody S¹d przywo³a³ § 2 art. 361
k.c. W niniejszej sprawie wskaza³, ¿e strata powoda obejmowa³a:
 kwotê 73.563,73 z³  odpowiadaj¹c¹ cenie sprzeda¿y tuczników Zak³adom Miêsnym E. w S.,
 kwotê 4.554 z³  odpowiadaj¹c¹ kosztom procesu w sprawie
S¹du Rejonowego w I. o sygn. akt I Nc ( ) przeciwko Zak³adom Miêsnym E. w S.,
 kwotê 900 z³  z tytu³u kosztów zastêpstwa adwokackiego
w postêpowaniu egzekucyjnym, poniesionych w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym we W.  R.R. przeciwko Zak³adom Miêsnym
E. w S., sygn. akt Km ( ),
 kwotê 186,71 z³  odpowiadaj¹c¹ wydatkom poniesionym
przez powoda w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez
Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym we W.  R.R.
przeciwko Zak³adom Miêsnym E. w S., sygn. akt Km ( ),
 kwotê 1.625,88 z³  odpowiadaj¹c¹ wysokoci odsetek ustawowych od kwoty 67.018 z³ za okres od dnia 20 marca 2008 r.
(dzieñ sprzeda¿y tuczników E.) do dnia 6 czerwca 2008 r.
(dzieñ faktycznej zap³aty za fakturê Vat 1/2008).
W ocenie S¹du w realiach niniejszej sprawy istnia³ adekwatny
zwi¹zek przyczynowy miêdzy wyrz¹dzeniem szkody, a niezgodnym z prawem dzia³aniem komornika przy wykonywaniu czynnoci (art. 361 § 1 k.c.). Przyczyn¹, prowadz¹c¹ do wyrz¹dzenia
powodowi omówionej wy¿ej szkody by³o to, ¿e Zak³ady Miêsne
E. w S. nie dokona³y zap³aty za kupione tuczniki, a E. dokona³a zap³aty ze znacznym opónieniem. Z kolei do takiego stanu
rzeczy nie dosz³oby, gdyby Komornik  B.G. pobra³ od wskazanych spó³ek kwoty nale¿ne z tytu³u ceny w dniu dokonania sprzeda¿y tuczników.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, na podstawie art. 23 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji zas¹dzi³ od pozwanego Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w I.  B.G. na rzecz powoda P.S. kwotê 79.930,32 z³. O odsetkach orzek³ na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. W ocenie S¹du
Okrêgowego od kwoty 73.563,73 z³ powodowi nale¿a³y siê od-
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setki od dnia 18 kwietnia 2008 r., to jest od dnia sprzeda¿y
tuczników Zak³adom Miêsnym E. w S. Koniec okresu odsetkowego w odniesieniu do tej kwoty okreli³ S¹d na 29 kwietnia
2009 r., tj. dzieñ z³o¿enia wniosku o umorzenie postêpowania
egzekucyjnego, albowiem jego zdaniem w wypadku zbycia tuczników za równoczesn¹ zap³at¹ od zad³u¿enia odpowiadaj¹cego
cenie tuczników nie narasta³yby odsetki. Dlatego w tym zakresie
powództwo oddali³. Natomiast od kwoty 6.366,59 z³ uzna³, ¿e
odsetki nale¿ne s¹ powodowi od dnia 16 lutego 2010 r., to jest
od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty, albowiem jeszcze
przed wszczêciem sprawy pozwany wzywany by³ do zap³aty tej
kwoty.
( )
Wyrok ten zaskar¿y³y apelacj¹ obie strony.
Pozwany  Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w I.
B.G. zaskar¿a³ wyrok w czêci, tj. w punkcie I, III i IV, zarzucaj¹c:
1. obrazê prawa materialnego  art. 23 ust. 1 u.k.s.e., polegaj¹c¹
na bezpodstawnym przyjêciu, ¿e odroczenie terminu p³atnoci ceny spó³ce E. oraz Zak³adom Miêsnym E. za kupno
tuczników sprzeda¿y nielicytacyjnej przez Komornika nale¿y
zakwalifikowaæ jako dzia³anie niezgodne z prawem, rodz¹ce
jego odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ na podstawie art.
23 ust. 1 u.k.s.e.,
2. sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u przez niezasadne przyjêcie, i¿ powód P.S. przed
dokonaniem sprzeda¿y poinformowa³ Komornika, ¿e w jego
ocenie kupuj¹cy nie daje rêkojmi uiszczenia ceny sprzeda¿y,
w sytuacji kiedy powód wspó³uczestniczy³ w sprzeda¿y, ustalano z nim termin i sposób transportu trzody oraz bra³ udzia³
w negocjacjach odnonie ustalonej ceny za sprzedawane tuczniki, negocjuj¹c cenê za 1 kilogram 2,70 z³ plus VAT do 3,70 z³
plus VAT, oraz nie sprzeciwia³ siê powód sprzeda¿y trzody
Zak³adom Miêsnym E. i nie sk³ada³ w tym zakresie ¿adnych
skarg na czynnoci Komornika.
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Zg³aszaj¹c powy¿sze zarzuty wnosi³ ten apeluj¹cy o zmianê
zaskar¿onego wyroku w punkcie I poprzez oddalenie powództwa oraz uchylenie punktu III i IV wyroku oraz o zas¹dzenie od
powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu wed³ug
norm przepisanych za I i II instancjê, ewentualnie o uchylenie
zaskar¿onego wyroku w punkcie I, III i IV i przekazanie sprawy
S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Powód P.S. zaskar¿y³ wyrok S¹du Okrêgowego w E. w czêci, tj. co do punktu I (w kwestii terminu, do którego mia³y byæ
liczone odsetki od kwoty 73.563,73 z³) i II wskazanego wyroku.
Zaskar¿onemu wyrokowi zarzuca³ naruszenie prawa materialnego, tj. art. 481 § 1 k.c. poprzez niew³aciwe zastosowanie tego
przepisu w niniejszej sprawie przejawiaj¹ce siê b³êdnym wskazaniem terminu, do którego mia³y byæ liczone odsetki od kwoty
73.563,73 z³.
We wnioskach apelacyjnych domaga³ siê zmiany zaskar¿onego wyroku w zaskar¿onej czêci poprzez zas¹dzenie na rzecz
powoda kwoty 73.563,73 z³ z ustawowymi odsetkami liczonymi
od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia zap³aty oraz zas¹dzenie od
pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu za obie instancje
wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
S¹d Apelacyjny w pe³ni podziela ustalenia stanu faktycznego
dokonane przez S¹d pierwszej instancji z wyj¹tkiem ustalenia, ¿e
pozwany Komornik dokonywa³ sprzeda¿y z wolnej rêki zajêtych
ruchomoci, i w tym zakresie przyjmuje je za w³asne, jak równie¿ co do zasady zastosowan¹ przez ten S¹d wyk³adniê prawa
materialnego i procesowego, co do rozstrzygniêcia w zakresie
¿¹dañ powoda, z wyj¹tkiem orzeczenia o wymagalnoci odsetek. Maj¹c to na uwadze S¹d drugiej instancji uzna³ za zbyteczne
powtarzanie ustaleñ i oceny prawnej dokonanej przez S¹d I instancji (patrz wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK
526/04).
Przed ocen¹ obu apelacji nale¿a³o skorygowaæ ustalenie S¹du
I instancji, co do tego jak¹ sprzeda¿ w sprawie o sygn. akt KM
( ) przeciwko B.S. i P.S. prowadzi³ pozwany.
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Po zmianach wynikaj¹cych z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
nowelizuj¹cej kodeks postêpowania cywilnego  (Dz.U. Nr 172,
poz. 1804), a wiêc w czasie kiedy dokonywa³ jej pozwany, kodeks ten przewidywa³ cztery formy sprzeda¿y zajêtych ruchomoci:
 sprzeda¿ z wolnej rêki,
 sprzeda¿ przedsiêbiorstwu handlowemu,
 sprzeda¿ komisow¹,
 sprzeda¿ w drodze licytacji publicznej.
Zastosowanie odpowiedniej formy uzale¿nione jest od tego,
jakie rzeczy s¹ sprzedawane, oraz od tego, jaki by³ efekt sprzeda¿y i czy wierzyciel z³o¿y³ wniosek o sprzeda¿ w inny sposób,
chyba ¿e komornik zobowi¹zany by³ dzia³aæ z urzêdu.
Ustawodawca wprowadzi³ jako zasadê, ¿e ka¿d¹ ruchomoæ
mo¿na sprzedaæ z wolnej rêki (8641 k.p.c.). Sprzeda¿ w takiej
formie jest jednak mo¿liwa po kumulatywnym zaistnieniu nastêpuj¹cych przes³anek:
 d³u¿nik musi wyraziæ zgodê na tak¹ formê sprzeda¿y,
 d³u¿nik okrela minimaln¹ cenê zbycia,
 na zbycie na takich warunkach zgodzili siê te¿ wierzyciele.
Warunkiem sprzeda¿y z wolnej rêki jest to, ¿e nie mo¿e ona
nast¹piæ wczeniej ni¿ po czternastu dniach od dnia oszacowania.
Zgoda stron na tak¹ sprzeda¿ musi byæ wyrana, a wiêc najlepiej na
pimie lub zg³oszona do protoko³u. Cenê minimaln¹ okrela nie
komornik, lecz d³u¿nik, aby sprzeda¿ nie by³a dla niego krzywdz¹ca. Ustawodawca nie okreli³ kryteriów ustalenia przez d³u¿nika
minimalnej ceny zajêtej ruchomoci, co pozwala uznaæ, ¿e mo¿e to
byæ zarówno cena ustalona w wyniku szacowania, jak i inna cena
wskazana przez d³u¿nika, któr¹ zaakceptowa³ wierzyciel. Nie ma
ograniczeñ co do górnej ani dolnej wysokoci ceny minimalnej. Nie
ma ograniczeñ co do tego, czy sprzeda¿ ta dotyczyæ mo¿e rzeczy
u¿ywanych, czy nieu¿ywanych. Nie stosuje siê sprzeda¿y z wolnej
rêki do rzeczy wymienionych w art. 864 § 2 k.p.c. (³atwo psuj¹cymi
lub co do których d³u¿nik odmówi³ dozoru, co w sprawie nie mia³o
miejsca, albowiem zajête zwierzêta pozosta³y po zajêciu pod dozorem d³u¿nika).
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Maj¹c to na uwadze w sprawie nie mo¿na by³o przyj¹æ, tak
jak uczyni³ to S¹d I instancji, ¿e Komornik dokonywa³ sprzeda¿y
z wolnej rêki. W aktach komorniczych KM ( ) brak dowodów
na to, by d³u¿nik wyra¿a³ zgodê na tak¹ formê sprzeda¿y oraz by
okrela³ minimaln¹ cenê zbycia, a tak¿e by na zbycie na takich
warunkach zgodzi³ siê wierzyciel.
Zdaniem S¹du II instancji Komornik sprzedaj¹c tuczniki w sprawie KM ( ) w istocie dokonywa³ sprzeda¿y ruchomoci przedsiêbiorstwu handlowemu (art. 865 k.p.c.). Tej formie sprzeda¿y
podlegaj¹ bowiem zajête ruchomoci nieu¿ywane, stanowi¹ce
przedmiot obrotu handlowego, a tak mo¿na oceniæ sprzeda¿ zwierz¹t hodowlanych. Zastosowanie tej formy sprzeda¿y przez komornika wymaga wniosku strony, a wiêc b¹d wierzyciela, b¹d
d³u¿nika (art. 865 § 1 k.p.c.). Nale¿y wskazaæ, ¿e art. 865 § 1
k.p.c. zawiera zwrot mo¿e oznacza, ¿e wniosek strony otwiera
komornikowi drogê do zastosowania tej formy sprzeda¿y, ale nie
obliguje go do tego, poniewa¿ wskazany tryb ma charakter fakultatywny, uzale¿niony od decyzji komornika.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego w sprawie mielimy do czynienia z wnioskiem wierzyciela o czym wiadczy treæ pisma z dnia
5 marca 2008 r. oraz pisma z dnia 14 marca 2008 r., który to
wniosek Komornik zdecydowa³ siê uwzglêdniæ przystêpuj¹c do
realizacji sprzeda¿y.
Realizuj¹c tak¹ sprzeda¿, komornik ma obowi¹zek ustaliæ
z przedsiêbiorc¹ prowadz¹cym obrót takimi ruchomociami warunki sprzeda¿y, czas sprzeda¿y, miejsce oraz sposób przekazania ruchomoci. Komornik powinien na ¿¹danie przedsiêbiorcy
umo¿liwiæ mu dokonanie oglêdzin ruchomoci w miejscu, gdzie
siê znajduj¹. W tym miejscu nale¿y odnieæ siê do powo³ywanych przez pozwanego tak przed S¹dem I instancji, jak i w apelacji regulacji wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia w sprawie czynnoci komorników, które przewiduje szczególne sposoby sprzeda¿y niektórych ruchomoci (zwierz¹t, ziemiop³odów oraz maszyn
rolniczych i traktorów, § 7479). Przepis art. 772 k.p.c., stanowi¹cy podstawê ich wydania, zosta³ uchylony ustaw¹ nowelizuj¹c¹ z 24 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 769), obowi¹zuj¹c¹ od
28 grudnia 2007 r., przez co odpad³a podstawa prawna do wyda-
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nia wskazanych przepisów rozporz¹dzenia, a tym bardziej stosowania ich w stanie prawnym w praktyce w chwili dokonywania
czynnoci przez komornika w sprawie Km ( ).
Wracaj¹c do sprzeda¿y przedsiêbiorstwu prowadz¹cemu obrót takimi ruchomociami, to nastêpuje ona po cenach hurtowych, a gdy takie nie zostan¹ udokumentowane  po cenach
o 25% mniejszych od wartoci szacunkowej ustalonej przez komornika w protokole zajêcia lub przez bieg³ego, gdy to on dokonywa³ szacunku. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e Komornik
przy zajêciu nie dokona³ szacunku zajêtych ruchomoci (tuczników) wpisuj¹c okrelenie wg cen skupu, ani te¿ nie dokona³
tej czynnoci przy udziale bieg³ego, mimo to przyst¹pi³ do realizacji sprzeda¿y. Takie postêpowanie te¿ nale¿y oceniaæ w kontekcie bezprawnoci, albowiem by³o ono sprzeczne z art. 853
k.p.c.
Przechodz¹c do oceny wywiedzionych apelacji w pierwszym
rzêdzie nale¿y odnieæ siê do apelacji pozwanego, który kwestionowa³ zarówno zasadê swej odpowiedzialnoci, jak i jej wysokoæ.
Kwestionowana by³a sprzeda¿ na rzecz zarówno Zak³adów
Miêsnych E. w S. oraz E. w J. Wbrew zarzutom pozwanego
sprzeda¿ na rzecz drugiego podmiotu by³a przedmiotem rozpoznania w sprawie, albowiem kwestionowa³ j¹ powód i tego tytu³u te¿ dochodzi³ szkody, a mianowicie zap³aty kwoty 1.625,88 z³
jako równowartoci odsetek ustawowych od kwoty 67.018 z³ za
okres od dnia 20 marca 2008 r. do dnia 6 czerwca 2008 r., co
zreszt¹ S¹d I instancji uwzglêdni³ w zas¹dzonej sumie.
Niezasadny by³ zarzut tego pozwanego co do sprzecznoci
istotnych ustaleñ S¹du Okrêgowego z treci¹ zebranego w sprawie materia³u.
Zdaniem S¹du II instancji brak by³o podstaw by ustalaæ, ¿e
powód sk³ada³ skargi procesowe na czynnoci Komornika, choæ
poza sporem by³o ¿e sk³ada³ skargi administracyjne, co jednak
w ¿aden sposób nie wp³ynê³o na podejmowane przez Komornika czynnoci zwi¹zane ze sprzeda¿¹ zajêtych ruchomoci (tuczników).
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Zasadnie ustali³ S¹d I instancji fakt informowania Komornika
o sytuacji nabywców, co wynika z zeznañ powoda, a pozwany
w tym zakresie nie przedstawi³ ¿adnych dowodów przeciwnych.
Co do argumentów o wspó³uczestnictwie powoda w sprzeda¿y (ustalaniu z nim terminu i sposobu transportu trzody oraz brania udzia³u w negocjacjach odnonie ceny za sprzedawane tuczniki), to twierdzenia pozwanego nie znajduj¹ odzwierciedlenia
w materiale dowodowym. Na marginesie nale¿y jedynie wskazaæ, ¿e gdyby te fakty mia³y miejsce, to wiadczy³oby to o tym,
¿e to nie Komornik dokonywa³ sprzeda¿y, a powód jako d³u¿nik, co pozostawa³o w jawnej sprzecznoci z zasadami postêpowania egzekucyjnego.
Co do zarzutu obrazy prawa materialnego  art. 23 ust. 1
u.k.s.e., polegaj¹cej na bezpodstawnym przyjêciu, ¿e komornik
nie mia³ prawa odroczyæ terminu p³atnoci ceny za sprzedane
ruchomoci, co zosta³o zakwalifikowane jako dzia³anie niezgodne z prawem, rodz¹ce jego odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹
na podstawie art. 23 ust. 1 u.k.s.e., to S¹d Apelacyjny w pe³ni
podziela wywody S¹du I instancji.
Nale¿y wskazaæ, ¿e komornik dokonuj¹c sprzeda¿y ruchomoci dokonuje tego jako organ egzekucyjny, a wiêc czynnoci jego
w tym zakresie s¹ czynnociami egzekucyjnymi. Sprzeda¿ miêdzy komornikiem a kupuj¹cym, nie jest sprzeda¿¹ umown¹, albowiem jest to element postêpowania egzekucyjnego. Ze wzglêdu
na charakter postêpowania egzekucyjnego (tu by³a to egzekucja
z ruchomoci), która ma zaspokoiæ nale¿noci wierzyciela, komornik ma za zadanie spieniê¿yæ maj¹tek d³u¿nika. W egzekucji
z ruchomoci zap³ata za sprzedany maj¹tek musi nast¹piæ natychmiast. Tak uregulowa³ to ustawodawca w art. 871 zd. 1 k.p.c.,
gdzie mowa jest o zap³acie po przybiciu w ramach sprzeda¿y
licytacyjnej (nabywca zobowi¹zany jest zap³aciæ cenê natychmiast po udzieleniu przybicia). Gdy jednak cena przewy¿sza
500 z³, nabywca ma obowi¹zek z³o¿enia natychmiast 1/5 ceny,
nie mniej ni¿ 500 z³, a resztê uiciæ do godziny 12 dnia nastêpnego. Powy¿szy termin ma charakter terminu ustawowego i nie
mo¿e byæ przed³u¿any, ani przez komornika, ani przez s¹d. Udzielaj¹c przybicia, komornik oznajmia obecnym, i¿ ruchomoæ zo-
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sta³a sprzedana okrelonej osobie za okrelon¹ cenê. Przybicie
nie przenosi jeszcze w³asnoci ruchomoci na nabywcê, a jedynie stwierdza jego tytu³ do prawa w³asnoci ruchomoci. Przejcie prawa w³asnoci na nabywcê nastêpuje po uprawomocnieniu siê przybicia i zap³aceniu ca³ej ceny (art. 874 k.p.c.). Natomiast w sytuacjach kiedy nie mamy w sprzeda¿y egzekucyjnej
do czynienia z przybiciem (tak jak w rozwa¿anej sytuacji przy
sprzeda¿y przedsiêbiorstwu handlowemu) to nale¿y przyj¹æ, ¿e
komornik nie ma mo¿liwoci przesuniêcia terminu zap³aty. Dzia³ania komornika o mo¿liwoci takiego przesuniêcia nie znajduje
uzasadnienia w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego
i wobec tego takie dzia³ania komornika nale¿y oceniæ jako bezprawne i rodz¹ce jego odpowiedzialnoæ. Wniosek taki nale¿a³o
wysnuæ tak¿e, gdy nawet dopuciæ sprzeda¿ z mo¿liwoci¹ odroczenia terminu zap³aty, a to wobec niezabezpieczenia jej w ¿aden sposób przez komornika.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, ¿e to w³anie komornik, jako organ egzekucyjny wyposa¿ony w atrybut w³adzy, który pozwala³
mu podejmowaæ czynnoci egzekucyjne, powinien podejmowaæ
swoje czynnoci tak, by osoba wobec której podejmowa³ czynnoci w imieniu wierzyciela nie ponios³a szkody w wyniku jego
dzia³añ. Tymczasem w niniejszej sprawie Komornik sprzeda³ ruchomoci d³u¿nika, wyda³ je nabywcy, nie uzyskawszy za nie
zap³aty, ani te¿ nawet w ¿aden sposób nie zabezpieczywszy jej,
czym spowodowa³, ¿e nieuzyskana suma nie zaspokoi³a wierzyciela, a po umorzeniu postêpowania na wniosek wierzyciela,
d³u¿nik pozosta³ bez sprzedanych jego ruchomoci, jak i zap³aty
za nie, a nadto poniós³ dodatkowe niepokryte koszty dochodzenia tej nale¿noci, gdy podj¹³ dzia³ania by odzyskaæ nale¿noci
za sprzedane ruchomoci. W ¿adnej mierze to nie d³u¿nik, a komornik odpowiada za dokonan¹ sprzeda¿ i musi ponosiæ ryzyko
skutków jeli zdecydowa³ siê na odroczon¹ p³atnoæ, która ostatecznie nie nast¹pi³a wobec czego d³u¿nik poniós³ szkodê.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ powództwo prawid³owo zosta³o uwzglêdnione co do zasady i wysokoci tak w zakresie ¿¹dania g³ównego i te¿ kosztów procesu przez S¹d Okrêgowy w pkt
1, 3 i 4. Z przyczyn wskazanych wy¿ej S¹d Apelacyjny nie

45

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
uwzglêdni³ apelacji pozwanego, oddalaj¹c j¹ w oparciu o art. 385
k.p.c. (pkt II.).
Co siê za tyczy apelacji powoda to w ocenie S¹du Apelacyjnego zas³ugiwa³a ona na uwzglêdnienie.
Przede wszystkim nale¿y wskazaæ, ¿e g³ówna czêæ roszczenia dotyczy³a niezap³aconej kwoty 73.563,73 z³ z tytu³u sprzeda¿y ruchomoci na rzecz Zak³adów Miêsnych E.. Mo¿na siê zgodziæ, ¿e odsetki nie narasta³y od nale¿noci, jak¹ ostatecznie zap³aci³ pierwszy nabywca E. i to od dnia, gdy wierzyciel wycofa³ wniosek egzekucyjny. Jednak nie to by³a g³ówna nale¿noæ
dochodzona przez powoda, a nale¿noæ jakiej nie uici³y Zak³ady Miêsne E. (73.563,73 z³). Tak wiêc od tej kwoty dalej odsetki narastaj¹, albowiem nie zosta³a zap³acona. Zasadnie wskazywa³ apeluj¹cy powód, ¿e S¹d I instancji wydaj¹c orzeczenie w pkt
2. naruszy³ przepis prawa materialnego, tj. art. 481 § 1 k.c. Zgodnie z art. 481 k.c. je¿eli d³u¿nik opónia siê ze spe³nieniem wiadczenia pieniê¿nego, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek za czas opónienia, chocia¿by nie poniós³ ¿adnej szkody i chocia¿by opónienie by³o nastêpstwem okolicznoci, za które d³u¿nik odpowiedzialnoci nie ponosi. W myl art. 481 k.c., roszczenie o odsetki powstaje od chwili opónienia i obejmuje okres a¿ do momentu, gdy d³u¿nik spe³ni wiadczenie pieniê¿ne. Ka¿dy wiêc
nastêpny dzieñ opónienia powoduje wymagalnoæ roszczenia
o odsetki za okres poprzedzaj¹cy tê datê.
Skoro pozwany (ani nabywca trzody) do dnia dzisiejszego nie
spe³ni³ wiadczenia  to opónienie nadal trwa i odsetki od kwoty 73.563,73 z³, do której zap³aty zosta³ zobowi¹zany pozwany,
powinny byæ liczone do dnia zap³aty. Z tych te¿ wzglêdów S¹d
Apelacyjny zmieni³ zaskar¿ony wyrok w pkt 2 i zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda dalsze odsetki od kwoty 73.563,73 z³
od dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia zap³aty.
( )
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4
POSTANOWIENIE
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I ACz 2114/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ
(przewodnicz¹cy)
SSA Maria Soko³owska
SSA Zbigniew Merchel (sprawozdawca)

Teza
Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem o stwierdzenie wykonalnoci wyroku krajowego s¹du polubownego.

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w S. postanowieniem z dnia 30 wrzenia 2011 r.
odrzuci³ skargê W.K. o wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem S¹du Okrêgowego w S. z dnia 29 sierpnia
2006 r. w przedmiocie stwierdzenia wykonalnoci wyroku S¹du
Polubownego, sygn. akt I Co ( ).
W uzasadnieniu S¹d I instancji wskaza³, ¿e skarga d³u¿nika
o wznowienie wy¿ej wskazanego postêpowania jest niedopuszczalna, poniewa¿ zgodnie z art. 524 k.p.c. dopuszczalne jest wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem orzekaj¹cym co do istoty sprawy, a nadto nie jest dopuszczalna skarga
o wznowienie postêpowania zabezpieczaj¹cego i egzekucyjnego. Skoro zatem skarga d³u¿nika o wznowienie postêpowania
dotyczy³a postanowienia wydanego w postêpowaniu egzekucyjnym, bo za takie, zdaniem S¹du Okrêgowego, nale¿y uznaæ postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnoci, to nie jest ona dopuszczalna bez wzglêdu na to, jakie kwestie by³y przedmiotem
rozstrzygniêcia.
Od powy¿szego postanowienia za¿alenie wniós³ W.K. zaskar¿aj¹c je w ca³oci i domagaj¹c siê jego uchylenia.
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W uzasadnieniu skar¿¹cy argumentowa³, ¿e postanowienie S¹du
Okrêgowego z dnia 29 sierpnia 2006 r. wydane zosta³o nieprawid³owo, bo w oparciu o przepisy, które zosta³y znowelizowane. Zdaniem skar¿¹cego, nieprawid³owo tak¿e nadano klauzulê
wykonalnoci, gdy¿ by³o to mo¿liwie jedynie po uprawomocnieniu siê orzeczenia i na wniosek wierzyciela.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie nie by³o zasadne.
Istot¹ postêpowania by³o orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia wykonalnoci wyroku krajowego s¹du polubownego. Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wykonalnoci wyroku s¹du polubownego zosta³ z³o¿ony po zmianie stanu prawnego, tj. po
dniu wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz.
1478). Zasadnie przyj¹³ S¹d I instancji, ¿e podstawê prawn¹ jego
rozstrzygniêcia w takiej sytuacji stanowiæ winny przepisy czêci
pi¹tej kodeksu postêpowania cywilnego w brzmieniu nadanym
t¹ ustaw¹. W zakresie stosowania przepisów procesowych, o ile
nie ma przepisów przejciowych, jak w tej sprawie, stosuje siê
zasadê, ¿e przy wykonywaniu czynnoci procesowych stosuje
siê prawo, które obowi¹zuje w czasie dokonywania czynnoci,
czyli w tym wypadku przepisy nowe. Tym samym zarzut zastosowania wadliwego prawa by³ niezasadny.
Przechodz¹c do oceny podstawowego zagadnienia, tj. kwestii
dopuszczalnoci wniesienia skargi o wznowienie postêpowania
w tej sprawie stwierdziæ nale¿y, ¿e wyrok s¹du polubownego
ma moc prawn¹ na równi z wyrokiem s¹du pañstwowego po
stwierdzeniu jego wykonalnoci przez s¹d pañstwowy. Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalnoci ma wiêc istotne znaczenie, gdy¿ dziêki niemu wyrok s¹du polubownego uzyskuje wszystkie walory orzeczenia rozstrzygaj¹cego spór co do
istoty, wydanego w postêpowaniu rozpoznawczym. W tej sytuacji ostateczna odmowa wydania postanowienia co do wykonalnoci wyroku s¹du polubownego definitywnie przekrela mo¿liwoæ traktowania tego wyroku na równi z wyrokiem s¹du pañ-
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stwowego, a wiêc unicestwia wynik dotychczasowego postêpowania przed s¹dem polubownym.
Przepisy czêci pi¹tej kodeksu postêpowania cywilnego nie
zawieraj¹ ¿adnej regulacji o skardze o wznowieniu postêpowania. Tak wiêc poprzez art. 13 § 2 k.p.c. nale¿y stosowaæ tu odpowiednio przepisy o procesie. To od jakich orzeczeñ s³u¿y skarga
o wznowienie postêpowania okrela art. 399 k.p.c. Przepis ten
reguluje dopuszczalnoæ wznowienia przy uwzglêdnieniu kryterium przedmiotowego. Okrela, jakiego rodzaju prawomocne
orzeczenia s¹dowe mog¹ byæ przedmiotem skargi o wznowienie
postêpowania.
Przed wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr
13, poz. 98), któr¹ znowelizowano art. 399 k.p.c. zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie przyjmowano, ¿e wznowienie postêpowania nie jest dopuszczalne w postêpowaniu egzekucyjnym, a w takim wydano rozpatrywane orzeczenie (stwierdzono
wykonalnoæ wyroku s¹du polubownego, co nastêpuje przez
nadanie klauzuli wykonalnoci (art. 1214 § 2 k.p.c.). Podkrelano, ¿e takie stanowisko uzasadnione by³o charakterem orzeczeñ
wydawanych w tym postêpowaniu, które nie maj¹ przymiotu
orzeczeñ korzystaj¹cych z powagi rzeczy os¹dzonej, a od takich
orzeczeñ s³u¿y skarga o wznowienie postêpowania (por. uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 52/05,
OSNC 2006/6/101 oraz uchwa³y SN z dnia 21 kwietnia 1994 r.,
III CZP 40/94, OSNC 1994/11/210).
Powstaje jednak zagadnienie, czy pogl¹d ten jest nadal aktualny i czy odnosi siê te¿ do postanowienia o stwierdzeniu wykonalnoci wyroku (ugody) s¹du polubownego, które w istocie sprowadza siê do nadania wyrokowi (ugodzie) s¹du polubownego
klauzuli wykonalnoci. Nowa regulacja zawarta w art. 399 § 2
k.p.c. odnosi siê nie tylko do postêpowañ zakoñczonych wydaniem postanowienia o charakterze formalnym, koñcz¹cych postêpowania w sprawach, o których mowa w art. 399 § 1 k.p.c.,
ale równie¿ innych postêpowañ, które maj¹ charakter spraw cywilnych, je¿eli zapad³y w nich postanowienia koñcz¹ce postê-
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powanie (tak D. Zawistowski, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, Lex 2010). W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego utrwalone jest stanowisko, ¿e postanowieniami koñcz¹cymi
postêpowanie w sprawie s¹ takie orzeczenia, które przez uprawomocnienie siê trwale zamykaj¹ drogê do rozstrzygniêcia sprawy co do istoty w danej instancji lub  w innym ujêciu  orzeczenia, które koñcz¹ postêpowanie jako ca³oæ poddan¹ pod os¹d.
Pojêcie orzeczenie koñcz¹ce postêpowanie w sprawie nawi¹zuje bowiem do kodeksowego podzia³u na postanowienia koñcz¹ce i niekoñcz¹ce postêpowania w sprawie (por. np. art. 394
§ 1 k.p.c.). Natomiast nie jest uzasadniona wyk³adnia zmierzaj¹ca
do uznania za koñcz¹ce tak¿e tych orzeczeñ, które zamykaj¹
tylko jaki fragment sprawy, jej boczny nurt, rozstrzygaj¹ kwestiê
wpadkow¹ lub te¿ finalizuj¹ postêpowanie pomocnicze albo czynnoci przygotowawcze (por. postanowienie SN z dnia 12 stycznia 1997 r., I CKN 48/96, OSNC 1997/8/107, uchwa³a 7 sêdziów
SN z dnia 6 padziernika 2000r., III CZP 31/00 OSNC 2000/2/
22).
Zarówno w doktrynie, jak w wypowiedziach judykatury trafnie zwraca siê uwagê na odmiennoæ charakteru i zakresu kognicji s¹du orzekaj¹cego o uznaniu lub stwierdzeniu wykonalnoci, w zale¿noci od miejsca wydania wyroku. Przeprowadzana
przez s¹d powszechny kontrola wydanego w Polsce wyroku s¹du
polubownego ogranicza siê do oceny, czy dany spór móg³ byæ
poddany pod rozstrzygniêcie s¹du polubownego oraz czy uznanie lub wykonanie wyroku s¹du polubownego by³oby sprzeczne
z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego Rzeczpospolitej
Polskiej (klauzula porz¹dku publicznego). Zakres badania, jest
o wiele wê¿szy ni¿ np. przy uznaniu lub stwierdzeniu wyroku
(ugody) s¹du polubownego wydanego za granic¹ (vide art. 1215
§ 5 k.p.c.). O takim charakterze tego postêpowania wiadczyæ
mo¿e te¿ tryb rozpoznawania  na posiedzeniu niejawnym, gdy
o uznaniu lub stwierdzeniu wyroku (ugody) s¹du polubownego
wydanego za granic¹ orzeka siê po przeprowadzeniu rozprawy.
Takie postêpowanie ma w ocenie S¹du II instancji charakter pomocniczy. Jego funkcja ogranicza siê do zapewnienia skutecznoci wyniku postêpowania. Tak wiêc wydanemu w takim postê-
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powaniu orzeczeniu nie mo¿na przypisaæ cechy orzeczenia rozstrzygaj¹cego istotê sprawy w danej instancji lub  w innym ujêciu  orzeczenia, które koñcz¹ postêpowanie jako ca³oæ poddan¹ pod os¹d.
Inny charakter ma orzekanie w przedmiocie uznania lub stwierdzenia wykonalnoci wyroku s¹du polubownego wydanego za
granic¹, ale to nie by³o przedmiotem rozpoznania.
W konsekwencji powy¿szego przyj¹æ nale¿y, ¿e niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postêpowania zakoñczonego
postanowieniem o stwierdzeniu wykonalnoci wyroku krajowego s¹du polubownego. Na marginesie nale¿y wskazaæ, ¿e S¹d II
instancji nie widzia³ przes³anek, by tak jak S¹d I instancji, odwo³ywaæ siê przy ocenie wniosku w przedmiocie stwierdzenia wykonalnoci wyroku krajowego s¹du polubownego do przepisów
reguluj¹cych kwestiê wznowienia postêpowania nieprocesowego.
Poza powy¿sz¹ argumentacj¹ wskazaæ nale¿y, ¿e skarga W.K.
podlega³a odrzuceniu, tak¿e z tej przyczyny, ¿e nie zosta³a oparta na ustawowej podstawie wznowienia. Nie jest wystarczaj¹ce
sformu³owanie w skardze podstawy wznowienia w sposób odpowiadaj¹cy przepisom reguluj¹cym wznowienie postêpowania,
je¿eli ju¿ z samego jej uzasadnienia wynika, ¿e podnoszona podstawa nie zachodzi. Niezasadnie wiêc skar¿¹cy powo³uje siê na
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, gdy¿ Trybuna³ Konstytucyjny
nie orzek³ o niezgodnoci z Konstytucj¹, umow¹ ratyfikowan¹
przepisów w oparciu, o które wydano sporne orzeczenie. Z tej
przyczyny skarga podlega³a odrzuceniu.
Kieruj¹c siê przedstawionymi motywami S¹d Apelacyjny uzna³
za¿alenie za niezasadne i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw.
z art. 397 § 2 k.p.c. orzek³ jak w sentencji postanowienia.
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5
WYROK
z dnia 23 listopada 2011 r.
I Ca 309/11
S¹d Okrêgowy w Elbl¹gu
I Wydzia³ Cywilny
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Aleksandra Ratkowska
(przewodnicz¹cy)
SSO Arkadiusz Kuta (sprawozdawca)
del. SSR Jaros³aw Zawrót

Teza
Artyku³ 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Prawa energetycznego (tj.
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) wy³¹cza obowi¹zek
finansowania owietlenia dróg publicznych znajduj¹cych siê na
terenie gminy tylko odnonie takich dróg ekspresowych, które
eksploatowane s¹ jako p³atne na podstawie rozporz¹dzenia Rady
Ministrów wydanego w wykonaniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27
padziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze
zm.).

Uzasadnienie
Skarb Pañstwa  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w W.  domaga³ siê zas¹dzenia od Gminy P. kwoty
3.182,96 z³ z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Roszczenie wywodzono z art. 405 k.c. wskazuj¹c, ¿e na pozwanej,
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego, ci¹¿y³ obowi¹zek finansowania owietlenia fragmentu drogi S22 w okresie
od 8 do 31 grudnia 2010 r.
Gmina P. wnios³a o oddalenie powództwa i zas¹dzenie kosztów procesu. Zdaniem pozwanej nie ci¹¿y na niej obowi¹zek
finansowania owietlenia drogi S22 , albowiem jest to droga ekspresowa, a do takich, jak wynika z art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego, nie ma zastosowania art. 18 ust. 1 tej ustawy.
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S¹d Rejonowy w B. zas¹dzi³ od Gminy P. na rzecz Skarbu Pañstwa  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. kwotê 3.182,96 z³ z odsetkami ustawowymi od dnia 2 marca 2011 r.
S¹d pierwszej instancji ustali³, ¿e droga ekspresowa S22 pozostaje w zarz¹dzie Skarbu Pañstwa  Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w W. Na odcinku tej drogi, okrelanym
jako Wêze³ Ch., znajduj¹cym siê na obszarze Gminy P., umiejscowiono infrastrukturê owietleniow¹ w postaci stacji transformatorowej i 84 s³upów owietleniowych.
W dniu 9 grudnia 2010 r. zarz¹dca drogi S22 zawar³ z E.  O.
S.A. w G. umowê o dostawê energii elektrycznej dla owietlenia
drogowego Wêz³a Ch..
W dniu 31 grudnia 2010 r. Spó³ka E.  O. wystawi³a fakturê
na kwotê 3.182,96 z³ z tytu³u dostawy energii elektrycznej na
potrzeby owietlenia wêz³a drogowego za okres od dnia 8 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w W. nale¿noæ tê uici³a.
Zak³ada³ S¹d pierwszej instancji, ¿e roszczenie powoda znajduje umocowanie w art. 405 k.c., wskazuj¹c na bezpodstawne
wzbogacenie pozwanej kosztem Skarbu Pañstwa, o kwotê ujêt¹
w pozwie. Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 ze zm.), do zadañ w³asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciep³o i paliwa gazowe nale¿y
finansowanie owietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajduj¹cych siê na terenie gminy, za wyj¹tkiem autostrad i dróg
ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych.
Zgodnie natomiast z przepisami ustawy z dnia 27 padziernika
1994 r. o autostradach p³atnych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2571 ze zm.)  art. 1 ust. 3, na zasadach okrelonych w ustawie
mog¹ byæ budowane i eksploatowane albo wy³¹cznie eksploatowane, jako p³atne, drogi ekspresowe. Droga S22 zosta³a zaliczona do dróg ekspresowych na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334 ze zm.). Do dnia 1 lipca
2011 r. droga ekspresowa nr S22 by³a drog¹ bezp³atn¹ (data
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wejcia w ¿ycie przepisów ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych
ustaw  Dz.U. Nr 218, poz. 1391).
W wietle powy¿szych regulacji prawnych na pozwanej Gminie ci¹¿y obowi¹zek finansowania owietlenia, a wobec brzmienia art. 18 ust. 1 Prawa energetycznego bez znaczenia pozostaje
tytu³ prawny do infrastruktury owietleniowej na Wêle Ch..
Pozwana nie uczyni³a zadoæ powy¿szemu obowi¹zkowi, co
zmusi³o zarz¹dcê drogi, do owietlenia spornego odcinka drogi.
Wi¹za³o siê to z koniecznoci¹ zawarcia umowy o dostawê energii elektrycznej.
Apelacjê od opisanego wyroku wnios³a Gmina P.
Zarzucono naruszenie prawa materialnego, to jest art. 18 ust.
1 pkt 3 Prawa energetycznego przez b³êdne zastosowanie i przyjêcie, ¿e na Gminie ci¹¿y obowi¹zek finansowania owietlenia
Wêz³a Ch., wbrew ust. 3 tego przepisu. Argumentowano, ¿e
art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego wprowadza wyj¹tek od obowi¹zku finansowania przez gminê owietlenia dróg publicznych
odnonie autostrad i dróg ekspresowych. Odwo³ywanie siê przez
S¹d pierwszej instancji do tezy o niezaliczeniu wskazanej drogi
do dróg p³atnych uznaje siê za b³êdne. Ustawa o autostradach
p³atnych nie zawiera wskazania, co nale¿y rozumieæ przez drogi
ekspresowe. Wskazuje jedynie, ¿e jako p³atne mog¹ byæ budowane i eksploatowane drogi ekspresowe.
S¹d Okrêgowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja Gminy P. podlega³a oddaleniu.
Aprobuj¹c ustalenia faktyczne S¹du pierwszej instancji, nie
widz¹c potrzeby ich szczegó³owego przytaczania, wskazaæ trzeba jedynie, ¿e dochodzi siê w niniejszym postêpowaniu kwoty
równej op³acie uiszczonej przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w W. na rzecz E.  O. Spó³ki Akcyjnej w G.
z tytu³u sprzeda¿y energii elektrycznej dla zasilania owietlenia
Wêz³a Ch. na skrzy¿owaniu drogi ekspresowej S22 z drog¹
krajow¹ numer 54 i drog¹ wojewódzk¹ numer 506, co wykazano
przedk³adaj¹c umowê kompleksow¹ na zasilanie w energiê elektryczn¹ owietlenia drogowego, fakturê obejmuj¹c¹ rozliczenie
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dostawy energii w wykonaniu tego kontraktu za okres od 8 do
31 grudnia 2010 r. i potwierdzenie przelewu op³aty. Skoro powód zadba³ tak¿e o przedstawienie pozwolenia na budowê drogi krajowej numer 22 wraz z przebudow¹ sieci elektroenergetycznej, w tym w obrêbie Wêz³a Ch., za³¹czników do powo³anej wy¿ej umowy o dostawê energii zawieraj¹cych opis techniczny zasilanych urz¹dzeñ i schematu posadowienia punktów
wietlnych to trafne jest stanowisko S¹du pierwszej instancji, ¿e
struktura wêz³a energetycznego zosta³a dostatecznie scharakteryzowana i nie zasila siê innych, niezwi¹zanych z owietleniem
dróg urz¹dzeñ.
Koncentruj¹c siê na eksponowanych przez apeluj¹c¹ zagadnieniach dotycz¹cych wyk³adni art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (w brzmieniu nadanym temu przepisowi art. 61 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ustaw¹
z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne /
.../  Dz.U. Nr 62, poz. 552, w interesuj¹cym zakresie niezmienionym tak¿e w tekcie jednolitym Prawa energetycznego z Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625) na wstêpie przypomnieæ nale¿y tylko,
¿e Wêze³ Ch., to jest skrzy¿owanie drogi ekspresowej S22 z drog¹
krajow¹ i drog¹ wojewódzk¹, wyposa¿ono w urz¹dzenia zapewniaj¹ce owietlenie zgodne z wymaganiami okrelonymi w § 109
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430).
W przekonaniu S¹du odwo³awczego art. 18 Prawa energetycznego wy³¹cza obowi¹zek finansowania owietlenia dróg publicznych znajduj¹cych siê na terenie gminy odnonie dróg ekspresowych eksploatowanych jako p³atne na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów wydanego w wykonaniu art. 1 ust. 4 ustawy
z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2571). Skoro droga ekspresowa S22 nie jest tak¹ drog¹ ekspresow¹ p³atn¹ to Gmina P., jako zadanie w³asne, obowi¹zana jest
finansowaæ koszt energii elektrycznej pobranej przez punkty
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wietlne na terenie Wêz³a Ch.. Tak termin finansowanie owietlenia rozumie ustawodawca w definicji legalnej z art. 3 pkt 22
Prawa energetycznego (oprócz kosztów budowy i utrzymania
punktów wietlnych, ale wydatki te nie s¹ przedmiotem sporu).
Trzeba w tym miejscu wskazaæ, ¿e rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie rozci¹gniêcia przepisów ustawy o autostradach p³atnych na drogê ekspresow¹ E. 
granica pañstwa, które wesz³o w ¿ycie 26 kwietnia 1995 r., drodze tej przypisano charakter równy autostradzie p³atnej. Rozporz¹dzenie to uchylone zosta³o jednak na mocy art. 10 ustawy
z dnia 8 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 86, poz. 858) z dniem
17 listopada 2000 r. Niezbêdne jest nadto przywo³anie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg
krajowych lub ich odcinków, na których pobiera siê op³atê elektroniczn¹ /.../ (Dz.U. Nr 80, poz. 433) bowiem w punkcie 15 za³¹cznika numer 1 do tego rozporz¹dzenia wymienia siê drogê
ekspresow¹ S22 na odcinku E.  G. (granica pañstwowa) jako
objêt¹ op³at¹ elektroniczn¹. Jest to jednak op³ata pobierana w myl
art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), zasadniczo od
pojazdów ciê¿arowych i autobusów (art. 13 ha ustawy o drogach
publicznych) i jest ciê¿arem fiskalnym odrêbnym od op³aty za
przejazd pobieranej na podstawie art. 37a i nastêpnych ustawy
o autostradach p³atnych. Droga ekspresowa S22 nie zosta³a zaliczona wskazanym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów do dróg
ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych
(o kwestii tej szerzej w dalszej czêci uzasadnienia), a ju¿ poza
przytoczonymi argumentami  rozporz¹dzenie to wesz³o w ¿ycie w dniu 1 lipca 2011 r., a zatem nie obowi¹zywa³o w okresie,
za który dostawca energii do Wêz³a Ch. pobra³ op³atê, której
równowartoci dochodzi siê w niniejszym postêpowaniu.
Artyku³ 18 Prawa energetycznego zmieniono z dniem 1 stycznia 2004 r. (patrz art. 61 wspomnianej wy¿ej ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego), zasadniczo poprzez
obci¹¿enie gmin obowi¹zkiem finansowania owietlenia dróg
publicznych niezale¿nie od tego czy pozostaj¹ one w ich zarz¹-

56

w sprawach cywilnych
dzie. W uzasadnieniu projektu ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego nie opisuje siê szerzej motywów nowelizacji Prawa energetycznego, a o zale¿noci pomiêdzy projektowan¹ treci¹ ustêpów 1 i 3 art. 18 ustawy Prawo energetyczne nie wspomina siê w ogóle (patrz Rz¹dowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  Druk sejmowy numer 1732 Sejmu IV kadencji). Za oczywicie zgodne
z liter¹ art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego uznaæ trzeba
twierdzenie, ¿e powinnoci¹ gminy jest finansowanie owietlenia dróg publicznych wszystkich kategorii, to jest zarówno gminnych, jak powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Tak bowiem,
z braku definicji legalnej terminu droga publiczna w Prawie
energetycznym, jest on identyfikowany w art. 1 i 2 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych. Potwierdzenie dla takiego jednoznacznego celu nowelizacji z 1 stycznia 2004 r. widzieæ trzeba tak¿e
w zmianie art. 18 ust. 1 pkt 3 dokonanej ustaw¹ z dnia 4 marca
2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne /.../ (Dz.U. Nr 62,
poz. 552)  art. 1 pkt 24a, polegaj¹cej na jego konkretyzacji
przez odniesienie ciê¿arów finansowych gminy wprost do dróg
okrelanych jako publiczne (w poprzednim stanie prawnym 
finansowanie owietlenia /.../ dróg znajduj¹cych siê na terenie
gminy). W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2004 roku finansowanie owietlenia nale¿a³o do zadañ w³asnych gminy o ile
droga by³a w jej zarz¹dzie. Zmiana sposobu regulacji na terytorialn¹, to jest wed³ug po³o¿enia drogi, a nie sprawowania nad
ni¹ zarz¹du, objêta by³a wnioskiem o zbadanie zgodnoci z Konstytucj¹ noweli Prawa energetycznego z 1 stycznia 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny, w wyroku z 31 maja 2005 r. w sprawie K
27/04 stwierdzi³, ¿e art. 61 ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie, w jakim wprowadza zmiany do
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, dotycz¹ce rozszerzenia obowi¹zku finansowania owietlenia dróg
publicznych przez gminy jest zgodny z Konstytucj¹ (wyrok opublikowany w OTK-A 25/5/54). Za uzasadnieniem tego orzeczenia przytoczyæ mo¿na, ¿e ustawodawca jest uprawniony do
stanowienia prawa zgodnie z przyjmowanymi przez siebie za³o¿eniami politycznymi i gospodarczymi, a Trybuna³ Konstytucyj-
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ny nie ma kompetencji do oceny celowoci tych regulacji. Nie
dostrze¿ono oczywistej dysproporcji pomiêdzy zakresem nowych
zadañ gmin, a poziomem dochodów przeznaczonych dla jednostek samorz¹du terytorialnego w ustawie, której zgodnoæ z Konstytucj¹ badano.
Pozwana Gmina nie kwestionuje zreszt¹ poprawnoci rozumowania, wed³ug którego jest ona zobowi¹zana do pokrywania
kosztów owietlenia dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajduj¹cych siê na jej terenie. Podzia³ ten dokonany zosta³
tymczasem ze wzglêdu na funkcje w sieci drogowej (patrz art. 1
i 2 ustawy o drogach publicznych), a zatem bez w¹tpienia drogi
te, zw³aszcza w przypadku wojewódzkich i krajowych pe³ni¹ rolê
dalece wykraczaj¹c¹ poza zaspokajanie potrzeb lokalnej spo³ecznoci. Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe nie mog¹ przy
tym stanowiæ w³asnoci gminy (art. 2a ustawy o drogach publicznych). Nie mo¿e siê zatem utrzymaæ zarzut pozwanej, ¿e droga
krajowa, która ma nadto cechê drogi ekspresowej, nie nale¿y do
kategorii dróg wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego z przyczyny braku zwi¹zku pomiêdzy obowi¹zkiem
jej owietlenia, a zabezpieczeniem podstawowych potrzeb spo³ecznoci lokalnej. Taki bowiem zwi¹zek nie stanowi³ cechy determinuj¹cej wybran¹ przez ustawodawcê metodê regulacji tego
zagadnienia po 1 stycznia 2004 r., a nawet postawiæ mo¿na tezê,
¿e za oczywiste uznawano przypadki gdy znaczenie drogi jako
arterii o pierwszorzêdnej roli z punktu widzenia ca³ego kraju, jak
na przyk³ad drogi miêdzynarodowej czy obwodnicy du¿ej aglomeracji miejskiej (patrz wyliczenie z art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), wykluczaj¹ce mo¿liwoæ jej prostego powi¹zania funkcjonalnego z potrzebami komunikacyjnymi mieszkañców gminy, przez któr¹ ona przebiega, nie bêdzie sta³o na przeszkodzie obowi¹zkowi finansowania przez gminê owietlenia na
tej drodze. W przekonaniu S¹du odwo³awczego treæ wskazanego art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zaliczaj¹cego autostrady i drogi ekspresowe do dróg krajowych, s³u¿y prawid³owej wyk³adni art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego i zmusza
do obci¹¿enia gminy finansowaniem owietlenia wêz³a na drodze ekspresowej S22. Przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów
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z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334), wydanego na podstawie delegacji z art. 4a ust. 1 ustawy o drogach publicznych, gdzie wymienia siê tak¿e drogê ekspresow¹ S22 E.  G. (granica pañstwa) nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci co do charakteru wymienionej drogi jako publicznej. Przytoczone normy nie wprowadzaj¹
dodatkowego podzia³u dróg ekspresowych na p³atne i takie, których u¿ytkownicy op³at nie ponosz¹, co normy te czyni z kolei
nieprzydatnymi przy wyk³adni ust. 3 w art. 18 Prawa energetycznego.
Wracaj¹c jeszcze do kwestii kryteriów wyodrêbnienia rodzajów dróg publicznych wspomnieæ trzeba, ¿e podzia³ ten rzeczywicie polegaæ mo¿e na okreleniu poziomu dostêpnoci, przy
czym drogi ekspresowe uznaje siê za te, do których dostêpnoæ
jest ograniczona (art. 3 ustawy o drogach publicznych). Niezale¿nie od przytoczonej ju¿ argumentacji o bezprzedmiotowym,
w wietle art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego, zarzucie
braku powi¹zania funkcjonalnego drogi z zaspokajaniem potrzeb
spo³ecznoci lokalnej, wskazaæ trzeba, ¿e ograniczon¹ dostêpnoæ drogi ekspresowej odczytywaæ nale¿y w zgodzie z art. 4
ust. 10 ustawy o drogach publicznych. Ograniczona dostêpnoæ
nie oznacza tu przecie¿ wskazania kategorii u¿ytkowników nie
mog¹cych z niej korzystaæ, wyodrêbnionej wedle kryterium miejsca zamieszkania. Rzecz natomiast w szczególnych wymogach
konstrukcyjnych i technicznych drogi ekspresowej oraz przeznaczeniu tylko dla pojazdów samochodowych.
W przeciwieñstwie do bezpodstawnego dopatrywania siê racji w postulacie wy³¹czenia wszelkich dróg ekspresowych z zakresu regulacji art. 18 ust. 1 pkt 3 Prawa energetycznego, silne
uzasadnienie normatywne takiego wy³¹czenia ujawnia siê w przypadku dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych. W tym przypadku po¿ytki z funkcjonowania drogi ekspresowej czerpie zazwyczaj podmiot komercyjny, a w ka¿dym przypadku po¿ytki te s¹ wystarczaj¹cym ekwiwalentem
obci¹¿enia podmiotu pobieraj¹cego op³aty kosztami utrzymania
takiej drogi. W art. 62 i art. 63b w zwi¹zku z art. 1 ust. 3 ustawy
o autostradach p³atnych (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dacie
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zamkniêcia rozprawy apelacyjnej) na spó³kê eksploatuj¹c¹ t¹ drogê
na³o¿ono obowi¹zek jej utrzymania jako koreluj¹cy z prawem do
poboru op³at, o których mowa w art. 37a tej ustawy (finansowanie utrzymania drogi ekspresowej z dochodów pochodz¹cych
z op³at uzasadnia wy³¹czenie stosowania art. 18 ust. 1 pkt 3
Prawa energetycznego tak¿e wtedy gdy op³aty pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). Nie ma rzeczywicie
powodu aby w ciê¿arach utrzymania tych dróg uczestniczy³y jednostki samorz¹du gminnego miejsca przebiegu drogi.
Ustawa o autostradach p³atnych nie zawiera odrêbnej definicji
drogi ekspresowej. Nie oznacza to jednak mo¿liwoci stosowania
przy wyk³adni art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego definicji zawartej w art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. Wprowadza siê tam bowiem kategoriê dróg ekspresowych,
ale kryterium ich wyodrêbnienia pozostaje bez zwi¹zku z odp³atnoci¹ za przejazd tak¹ drog¹ ani dróg tych nie dzieli siê na
p³atne i niep³atne. Nie stosuje siê w tej ustawie w ogóle pojêcia
droga ekspresowa p³atna. Nawi¹zywanie do tej regulacji nie
znajduje podstaw, bowiem nie mo¿na przy wyk³adni art. 18 ust.
3 Prawa energetycznego pomin¹æ jej istotnej czêci, to jest s³ów
w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych. Wskazaæ dalej trzeba, ¿e pomimo sk¹pej regulacji przepisów ogólnych ustawy o autostradach p³atnych mo¿na na ich podstawie wskazaæ, ¿e
bez w¹tpienia drogami ekspresowymi p³atnymi s¹ te drogi, których eksploatacja jest p³atna (choæ zrozumienie, ¿e dotyczy to
p³atnoci dokonywanych przez u¿ytkowników wymaga nawi¹zania do art. 37a i 63 tej ustawy), a wyliczenie dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach p³atnych znajdujemy w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie
art. 1 ust. 4 ustawy o autostradach p³atnych, zawieraj¹cym zamkniêt¹ listê takich dróg. W rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
16 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1034) nie wymienia siê
¿adnej drogi ekspresowej p³atnej.
Przy wyk³adni art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego trzeba
mieæ tak¿e na uwadze, ¿e jest to przepis zawieraj¹cy wyj¹tek od
zasady z ust. 1 pkt 3 tego artyku³u, a zatem winien byæ wyk³adany cile, jego literalne brzmienie nawi¹zuje wprost do tytu³u
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innego aktu prawnego, to jest ustawy o autostradach p³atnych
i wreszcie inne przypadki odp³atnoci za korzystanie z dróg publicznych nie s¹ w³aciwe li tylko dla autostrad i dróg ekspresowych, a zatem nie by³yby zdatne do zastosowania w zwi¹zku
z art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego.
O tym ostatnim zagadnieniu ju¿ wspominano, a w tym miejscu mo¿na jeszcze dodatkowo wyjaniæ, ¿e dostrzega siê, i¿ ustawa o drogach publicznych przewiduje w art. 13 ró¿nego rodzaju
op³aty za korzystanie z dróg, a w obecnym stanie prawnym tak¿e op³atê elektroniczn¹, o której mowa w ust. 1 pkt 3 tego artyku³u w zwi¹zku z art. 13ha. Nie s¹ to jednak przepisy, które
mo¿na by zaliczyæ do przepisów o autostradach p³atnych. Przy
tym nie chodzi tylko o to, ¿e wesz³y w ¿ycie 24 grudnia 2008 r.,
a zatem po opisywanej wy¿ej nowelizacji Prawa energetycznego i wprowadza³y zupe³nie now¹ instytucjê op³at elektronicznych (patrz ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych /.../ Dz.U. Nr 218, poz. 1391), ale tak¿e
dlatego, ¿e przewiduj¹ pobór tych op³at za przejazd drogami
krajowymi bez wzglêdu na ich dostêpnoæ (autostrady, drogi ekspresowe, pozosta³e drogi krajowe), a zatem nie pozwalaj¹ na
normatywne wyodrêbnienie osobnej kategorii dróg ekspresowych p³atnych. Szersze rozwa¿anie tych zagadnieñ nie jest konieczne. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego nie wy³¹cza zastosowania ust. 1 pkt 3 do p³atnych
dróg ekspresowych, ale do dróg ekspresowych w rozumieniu
przepisów o autostradach p³atnych.
W konsekwencji s³uszne jest ustalenie przez S¹d pierwszej
instancji, ¿e na Gminie P. spoczywa obowi¹zek finansowania
owietlenia Wêz³a Ch., koszty te, w zakresie dochodzonym pozwem, poniós³ powód, a zatem zasadnie domaga siê zap³aty.
Dosz³o bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej
Gminy w postaci zaoszczêdzenia jej wydatków, które j¹ obci¹¿a³y z mocy ustawy, zuba¿aj¹c powoda w zakresie op³aty uiszczonej na rzecz dostawcy energii elektrycznej.
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6
POSTANOWIENIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
VI Gz 98/11
S¹d Okrêgowy w Toruniu
VI Wydzia³ Gospodarczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jerzy P. Naworski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Zbigniew Krepski
SSO Jakub Rusiñski

Teza
Przepis art. 98 § 3 k.p.c. nale¿y interpretowaæ w ten sposób,
¿e s¹d rozstrzygaj¹c o kosztach procesu strony wygrywaj¹cej mo¿e
zas¹dziæ na jej rzecz nie tylko zwrot kosztów wskazanych w tym
przepisie, lecz tak¿e zwrot innych poniesionych przez tê stronê
kosztów, w tym koszty przejazdu do s¹du pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem, je¿eli oka¿¹ siê one niezbêdne do celowego
dochodzenia praw lub celowej obrony w rozumieniu art. 98 § 1
k.p.c.

Uzasadnienie
W pkt. II wyroku uwzglêdniaj¹cego powództwo O. sp. z o.o.
w W. przeciwko B. sp. z o.o. w N. o zap³atê S¹d Rejonowy zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie
7.647,00 z³.
W za¿aleniu na to postanowienie pe³nomocnik powoda, zarzucaj¹c naruszenie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. przez niew³aciwe zastosowanie, wniós³ o jego zmianê przez zas¹dzenie dalszej kwoty 486,44 z³ tytu³em poniesionych przez pe³nomocnika kosztów
dojazdu na rozprawê oraz o zas¹dzenie kosztów postêpowania
za¿aleniowego. W uzasadnieniu za¿alenia skar¿¹cy wskaza³, ¿e
na rozprawê w dniu 31 maja 2011 r. stawi³a siê aplikantka radcowska prawid³owo upowa¿niona przez adwokata D.S., reprezentuj¹cego powoda w sprawie, która przed zamkniêciem roz-
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prawy z³o¿y³a spis kosztów obejmuj¹cy m.in. koszt przejazdu na
rozprawê w kwocie 486,44 z³. S¹d Rejonowy, mimo zwi¹zania
wynagrodzeniem uzgodnionym miêdzy adwokatem i mocodawc¹,
nie uwzglêdni³ ¿¹dania powoda w tej czêci. ¯al¹cy siê podniós³
tak¿e inne argumenty.
S¹d pierwszej instancji uzasadniaj¹c rozstrzygniêcie w zakresie kosztów procesu stwierdzi³, ¿e nie uwzglêdni³ kosztów dojazdu pe³nomocnika powoda na rozprawê, gdy¿ nie znajduj¹ one
uzasadnienia w wietle art. 98 § 3 k.p.c. Inaczej ni¿ w przypadku pe³nomocnika, który nie jest adwokatem, ustawodawca, jak
podkreli³ S¹d a quo, nie zaliczy³ do niezbêdnych kosztów procesu kosztów dojazdu pe³nomocnika na rozprawê uznaj¹c, ¿e
koszty te s¹ zawarte w stawkach wynagrodzenia okrelonych
w taryfie adwokackiej.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Z uwagi na zarzut naruszenia art. 98 § 1 i 3 k.p.c. konieczne
jest dokonanie ich wyk³adni.
Przystêpuj¹c do rozwa¿enia problemu, czy koszty przejazdu
do s¹du pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem podlegaj¹ zaliczeniu do kosztów niezbêdnych do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony strony reprezentowanej przez adwokata, trzeba
mieæ na wzglêdzie najpierw to, ¿e koszty te s¹ wydatkiem nie
strony, a ustanowionego przez ni¹ pe³nomocnika. Zgodnie z art.
98 § 1 k.p.c., strona przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ
przeciwnikowi na jego ¿¹danie koszty niezbêdne do celowego
dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). W przytoczonym przepisie wyra¿one zosta³y dwie podstawowe zasady
rozstrzygania o kosztach procesu: zasada odpowiedzialnoci za
wynik procesu oraz zasada kosztów niezbêdnych i celowych.
Pierwsza oznacza, ¿e strona, która przegra³a sprawê, zobowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi poniesione przez niego koszty
procesu, druga natomiast  ¿e strona przegrywaj¹ca sprawê zobowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi tylko te poniesione koszty procesu, które by³y niezbêdne do celowego dochodzenia praw
lub celowej obrony. W doktrynie podkrela siê, ¿e niezbêdnoæ
oraz celowoæ kosztów procesu podlega ocenie s¹du i jest uza-
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le¿niona od konkretnych okolicznoci sprawy, s¹d powinien zatem ka¿dorazowo rozwa¿yæ, czy czynnoæ, która spowodowa³a
koszty, by³a w ujêciu obiektywnym potrzebna do realizacji praw
strony, a tak¿e, czy i do jakiego poziomu poniesione koszty stanowi³y  równie¿ z obiektywnego punktu widzenia  wydatek
konieczny.
Istotne znaczenie dla oceny niektórych kosztów jako niezbêdnych i celowych maj¹ wskazania zawarte w § 2 i 3 art. 98 k.p.c.
W zale¿noci od tego, czy strona dzia³a osobicie lub przez pe³nomocnika nie bêd¹cego adwokatem lub radc¹ prawnym, czy
te¿ przez pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem, wymienione przepisy okrelaj¹ kategorie kosztów, co do których ustawodawca
przes¹dzi³, ¿e s¹ to koszty niezbêdne do celowego dochodzenia
praw i celowej obrony. Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c., do niezbêdnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata
zalicza siê wynagrodzenie, jednak nie wy¿sze ni¿ stawki op³at
okrelone w odrêbnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty s¹dowe oraz koszty nakazanego przez s¹d osobistego stawiennictwa strony.
Jak zauwa¿y³ S¹d pierwszej instancji, ten ostatni przepis wród
niezbêdnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata nie wymienia kosztów przejazdu do s¹du pe³nomocnika.
Poniewa¿ jednak jest w nim mowa o wydatkach jednego adwokata pojawia siê pytanie, czy koszty przejazdu do s¹du adwokata
stanowi¹ wydatek, o którym mowa w tym przepisie. S¹d meriti
odpowiedzia³ na nie przecz¹co wskazuj¹c na art. 98 § 2 zd. 1
k.p.c., który do niezbêdnych kosztów procesu pe³nomocnika niebêd¹cego adwokatem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym zalicza koszty przejazdu do s¹du.
Wbrew opinii tego S¹du, analiza treci art. 98 § 3 k.p.c. prowadzi do odmiennego wniosku ni¿ wywiedziony w uzasadnieniu zaskar¿onego postanowienia. Pojêcie wydatek w jêzyku
potocznym oznacza sumê, która ma byæ wydana albo sumê wydan¹ na co. Niew¹tpliwie koszty przejazdu adwokata na rozprawê stanowi¹ jego wydatek w rozumieniu wymienionego przepisu. Nie ma racji S¹d a quo, uznaj¹c, ¿e tego rodzaju wydatek
mieci siê w wynagrodzeniu wyznaczonym stawkami op³at okre-
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lonych w taryfie adwokackiej. Przeciw tej tezie wiadczy ju¿
tylko to, ¿e analizowany przepis wyszczególnia wydatki obok
wynagrodzenia adwokata. Aprobata odmiennego stanowiska by³aby równoznaczna z koniecznoci¹ ponoszenia przez adwokata
kosztów przejazdów do s¹du, które przecie¿ mog¹ przekraczaæ
wysokoæ wynagrodzenia, bez mo¿liwoci domagania siê ich
zwrotu przez przeciwnika od strony przegrywaj¹cej sprawê.
Wskazanie w art. 98 § 3 k.p.c. rodzajów kosztów objêtych
domniemaniem ustawowym, ¿e s¹ niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, co nale¿y zauwa¿yæ na marginesie, nie jest wyliczeniem wyczerpuj¹cym. Wymieniony przepis konkretyzuje jedynie zasadê ogóln¹, wyra¿on¹ w art. 98 § 1
k.p.c., nie okrela natomiast enumeratywnie kosztów, które nale¿y zaliczyæ do kosztów niezbêdnych wówczas, gdy strona jest
reprezentowana przez adwokata. Wyczerpuj¹ce wyliczenie przez
ustawodawcê wszystkich niezbêdnych kosztów podlegaj¹cych
zwrotowi w razie wygrania sprawy by³oby niemo¿liwe. Przepis
art. 98 § 3 k.p.c. nale¿y zatem interpretowaæ w ten sposób, ¿e
s¹d rozstrzygaj¹c o kosztach procesu strony wygrywaj¹cej mo¿e
zas¹dziæ na jej rzecz nie tylko zwrot kosztów wskazanych w tym
przepisie, lecz tak¿e zwrot innych poniesionych przez tê stronê
kosztów, je¿eli oka¿¹ siê one niezbêdne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c.
Ta ostatnia uwaga nie jest zreszt¹ konieczna, gdy¿ koszty przejazdu do s¹du na rozprawê mieszcz¹ siê w pojêciu wydatków,
które s¹ wyrane wyszczególnione w tym unormowaniu.
Nie powinno budziæ w¹tpliwoci, ¿e ponoszone przez adwokata wydatki zwi¹zane ze stawiennictwem w s¹dzie nale¿y zaliczyæ do kosztów niezbêdnych do celowego dochodzenia praw
lub celowej obrony. Tylko prima facie do pomylenia jest argument oparty o to, ¿e skoro stawiennictwo adwokata na rozprawê
nie jest obowi¹zkowe, to adwokat decyduje, czy ma je ponieæ,
czy nie. Trudno jednak wyobraziæ sobie prawid³owe reprezentowanie strony w procesie bez obecnoci adwokata na rozprawie,
która realizuje zasadê bezporednioci, a jej celem jest skompletowanie informacji o podstawie faktycznej sporu, stwierdzenie
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ich prawdziwoci i odtworzenie pe³nego stanu faktycznego. Udzia³
w rozprawie, co oczywiste, wymaga ponoszenia kosztów.
Wszystkie przedstawione racje uprawniaj¹ stanowisko, ¿e ponoszone przez adwokata koszty przejazdów do s¹du na rozprawê stanowi¹ wydatki, o których mowa w art. 98 § 3 k.p.c., a tym
samym strona przegrywaj¹ca sprawê jest zobowi¹zana do ich
zwrotu przeciwnikowi na jego ¿¹danie. Bez znaczenia z tego
punktu widzenia jest fakt, ¿e na rozprawie w dniu 31 maja 2011 r.
uczestniczy³ nie adwokat, lecz aplikant radcowski upowa¿niony
przez pe³nomocnika substytucyjnego bêd¹cego radc¹ prawnym.
W konsekwencji i skoro w spisie kosztów zosta³a wymieniona kwota 486,44 z³, stanowi¹ca koszty dojazdu na rozprawê, zarzut skar¿¹cego naruszenia art. 98 § 1 i 2 k.p.c. przez ich b³êdn¹
wyk³adniê, a w konsekwencji niew³aciwe zastosowanie jest zasadny.
W zwi¹zku z tym nale¿a³o na podstawie art. 386 § 1 w zw.
z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. zmieniæ zaskar¿one postanowienie
i zas¹dziæ od pozwanego na rzecz powoda tytu³em kosztów procesu dalsz¹ kwotê w wysokoci 486,44 z³.
Skar¿¹cemu nale¿y siê zwrot kosztów postêpowania za¿aleniowego. Z tego tytu³u nale¿a³o zas¹dziæ od pozwanego na rzecz
powoda zwrot tylko czêæ kosztów w postaci op³aty od za¿alenia (30,00 z³) i nie obci¹¿aæ go pozosta³ymi kosztami, w oparciu
o art. 102 k.p.c., skoro postêpowanie za¿aleniowe nie by³o przez
niego wywo³ane.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 6 lipca 2011 r.
III APa 2/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maciej Piankowski
(przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
SSA Aleksandra Urban (sprawozdawca)

Teza
S¹d odwo³awczy stoi na stanowisku, i¿ odszkodowania w prawie pracy z uwagi na rycza³towoæ stanowi¹ odszkodowania sui
generis, w których wa¿ne s¹ funkcje socjalna i represyjna. Analogiczny charakter ma odszkodowanie przewidziane w Umowie
Spo³ecznej. Wskazane funkcje tego rycza³towego odszkodowania nie oznaczaj¹, ¿e nie mo¿e byæ ono miarkowane z ró¿nych
przyczyn, z uwagi na swe ra¿¹ce wygórowanie.

Uzasadnienie
Powódka K.K.-K. wnios³a o zas¹dzenie od pozwanej Spó³ki
E.  O. S.A. z siedzib¹ w G. kwoty 967.600 z³ wraz z odsetkami od 2 listopada 2007 r. do dnia zap³aty z tytu³u naruszenia
przez pozwan¹ postanowieñ Umowy Spo³ecznej  nr 1/1  ( )
dotycz¹cej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapita³owej E. w wyniku rozwi¹zania z ni¹ stosunku pracy za wypowiedzeniem wskutek likwidacji jej stanowiska pracy. Nadto powódka domaga³a siê
zas¹dzenia na jej rzecz kosztów s¹dowych wed³ug norm przepisanych.
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W odpowiedzi na pozew pozwana wnios³a o oddalenie powództwa w ca³oci oraz zas¹dzenie od powódki kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm
przepisanych. W ocenie pozwanej ¿¹danie powódki stoi
w sprzecznoci z art. 13 k.p. i jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Stanowi te¿ nadu¿ycie prawa i nie zas³uguje
na ochronê stosownie do treci art. 8 k.p.
Wyrokiem z 25 czerwca 2009 r. S¹d Okrêgowy S¹d Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G. zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz
powódki kwotê 967.600 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od 2
listopada 2007 r. do dnia zap³aty oraz orzek³ o kosztach procesu,
a tak¿e nada³ wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalnoci co do kwoty 8.988,74 z³. W uzasadnieniu S¹d pierwszej
instancji wskaza³ nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia.
W dniu 1 lutego 2007 r. pozwany Koncern Energetyczny E.
S.A. z siedzib¹ w G. zawar³ z powódk¹ umowê o pracê na czas
nieokrelony na stanowisku radcy prawnego. Wynagrodzenie
powódki obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
wynosi³o 8.988,74 z³ brutto miesiêcznie.
19 lipca 2007 r. w trakcie procesu konsolidacji pomiêdzy organizacjami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych miêdzy innymi
w przedsiêbiorstwie pod firm¹ E.  O. S.A. a przedsiêbiorcami
maj¹cymi status pracodawcy, w tym przedsiêbiorc¹ pod firm¹ E.
 O. S.A. zosta³a zawarta UMOWA SPO£ECZNA  nr 1/1  ( )
dotycz¹ca zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych
w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapita³owej E..
Umowa zosta³a zawarta na podstawie art. 9 k.p., art. 261 ust. 3
ustawy o zwi¹zkach zawodowych oraz porozumienia zawartego
w dniu 26 padziernika 2006 r., stanowi¹cego rozwiniêcie
i uszczegó³owienie postanowieñ: Porozumienia w sprawie uprawnieñ partnerów spo³ecznych w procesie konsolidacji pionowej
i zasad wspó³pracy w procesie restrukturyzacji zawartego w dniu
7 marca 2007 r. w S.,  Porozumienia ( ) nr 3/1  Konsolidacja
i restrukturyzacja  ( ) (str. 14 Umowy Spo³ecznej). W toku
konsolidacji utworzono spó³kê akcyjn¹, w której 51 % akcji obj¹³
Skarb Pañstwa.
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Celem Umowy Spo³ecznej by³a szczególna ochrona stosunku
pracy pracowników pozostaj¹cych w stosunku pracy z podmiotami bêd¹cymi stron¹ Umowy Spo³ecznej. Szczególna ochrona
stosunku pracy oznacza zobowi¹zanie dla pracodawców do podejmowania czynnoci w zakresie jakichkolwiek zmian w stosunkach pracy, w szczególnoci do rozwi¹zania stosunku pracy
oraz wypowiedzenia warunków pracy lub p³acy, jedynie na warunkach i trybie zgodnym z postanowieniem tej umowy. Pracodawcy zobowi¹zali siê, ¿e w ci¹gu 120 miesiêcy od wejcia w ¿ycie Umowy Spo³ecznej zapewni¹ gwarancjê zatrudnienia. Gwarancja zatrudnienia nie obejmowa³a pracowników, którzy w dacie wejcia Umowy Spo³ecznej w ¿ycie pozostawali w okresie
wypowiedzenia o pracê.
Postanowienia Umowy Spo³ecznej obejmowa³y wszystkich
pracowników, w tym tak¿e tych, którzy na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa nie wiadcz¹ pracy z przyczyn usprawiedliwionych i mog¹ zgodnie z prawem wróciæ do pracy po
zakoñczeniu nieobecnoci. Pracownikami w rozumieniu Umowy
Spo³ecznej s¹ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracê
u pracodawcy na dzieñ wejcia Umowy Spo³ecznej w ¿ycie. Na
podstawie ustêpu 3 art. 12 Umowy Spo³ecznej Pracodawcy zobowi¹zuj¹ siê, ¿e w ci¹gu 120 miesiêcy od wejcia umowy spo³ecznej w ¿ycie zapewni¹ gwarancje zatrudnienia.
Sankcja z tytu³u naruszenia obowi¹zków pracodawców przestrzegania gwarancji zatrudnienia, stanowi¹cych jednoczenie
korelat uprawnieñ pracowników, zosta³a okrelona treci¹ ustêpu 1 art. 15 Umowy Spo³ecznej. W przypadku naruszenia gwarancji zatrudnienia (art. 12) pracodawca zobowi¹zany by³ do wyp³acenia pracownikowi odszkodowania w wysokoci stanowi¹cej iloczyn miesiêcy kalendarzowych pozosta³ych do koñca okresu
gwarancyjnego, liczonych od dnia rozwi¹zania umowy o pracê
oraz wynagrodzenia miesiêcznego ustalonego na dzieñ rozwi¹zania stosunku pracy. Odszkodowanie stawa³o siê wymagalne
po up³ywie 30 dni od ustania stosunku pracy (ustêp 4 art. 15
Umowy Spo³ecznej). Umowa Spo³eczna wesz³a w ¿ycie z dniem
1 sierpnia 2007 r.
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Dnia 1 sierpnia 2007 r. pozwana z³o¿y³a powódce owiadczenie o rozwi¹zaniu umowy o pracê za jednomiesiêcznym wypowiedzeniem. Jako przyczynê wypowiedzenia wskazano likwidacjê stanowiska pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracê
rozpocz¹³ swój bieg w dniu 1 wrzenia 2007 r. i zakoñczy³ siê
w ostatnim dniu wrzenia 2007 r. Umowa o pracê powódki rozwi¹za³a siê w dniu 30 wrzenia 2007 roku. W okresie wypowiedzenia powódka wykorzysta³a przys³uguj¹cy jej urlop w wymiarze 7 dni, w pozosta³ym okresie  do koñca miesi¹ca wrzenia
2007 r.  zosta³a przez pracodawcê zwolniona z obowi¹zku wiadczenia pracy. Pozwana nigdy nie zg³asza³a ¿adnych zastrze¿eñ
co do jakoci pracy powódki oraz wiadczonych przez ni¹ us³ug
pomocy prawnej. W ocenie pozwanej, powódka dobrze wykonywa³a powierzone jej obowi¹zki.
Przed rozpoczêciem pracy w pozwanej spó³ce powódka zatrudniona by³a w Kancelarii Prawnej K. z siedzib¹ w S. W okresie
tym jej zarobki kszta³towa³y siê na poziomie 18.000 z³ brutto
miesiêcznie. Wysokoæ zarobków uzale¿niona by³a od iloci wiadczonych us³ug. Powódka przyjê³a propozycjê pracy u pozwanej,
gdy¿ oznacza³o to dla niej stabilizacjê zatrudnienia. Zgodzi³a siê
rozwi¹zaæ umowê o pracê zawart¹ z Kancelari¹ K. oraz zobowi¹za³a siê nie wiadczyæ us³ug prawnych innym podmiotom,
poza pozwan¹. Zaprzestanie wspó³pracy z Kancelari¹ Prawn¹
K. by³o warunkiem zatrudnienia u pozwanej, postawionym powódce przez J.. W zwi¹zku z rozpoczêciem pracy u pozwanej
powódka dokszta³ca³a siê w zakresie prawa energetycznego.
W momencie podejmowania decyzji o zatrudnieniu w pozwanej
spó³ce powódka nie wiedzia³a o negocjacjach prowadzonych
w przedmiocie wejcia w ¿ycie Umowy Spo³ecznej z 2007 r. Nie
bra³a udzia³u w pracach nad przygotowaniem umowy.
Bezporednio po rozwi¹zaniu umowy z pozwan¹ powódka
przez okres oko³o 4 miesiêcy nadal wiadczy³a us³ugi prawne na
jej rzecz w ramach podzlecenia z Kancelarii Prawnej K., jednak
z ni¿szym wynagrodzeniem ni¿ to, które otrzymywa³a w ramach
umowy o pracê.
Po rozwi¹zaniu umowy o pracê u pozwanej sytuacja finansowa powódki uleg³a pogorszeniu. Zarobki, jakie osi¹ga³a pracuj¹c
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w pozwanej spó³ce umo¿liwia³y jej zatrudnianie opiekunki do
dwojga ma³oletnich dzieci. Obecnie powódka nie zatrudnia niani. Powódka próbowa³a ponownie nawi¹zaæ wspó³pracê z poprzednim pracodawc¹, jednak nie uda³o jej siê to. W sierpniu,
wrzeniu i padzierniku 2007 r. poszukiwa³a pracy. W po³owie
padziernika, z uwagi na brak ofert pracy, rozpoczê³a prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej w ramach Kancelarii
Radcy Prawnego, któr¹ prowadzi do chwili obecnej. Siedziba
kancelarii znajduje siê w miejscu zamieszkania powódki. Aktualne dochody K.K.-K., w zwi¹zku z prowadzon¹ przez ni¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, wynosz¹ oko³o 3.500 z³ brutto.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e okres wypowiedzenia powódki (z
uwagi na datê z³o¿enia owiadczenia) rozpocz¹³ bieg 1 wrzenia
2007 r., skutkiem czego powódka objêta by³a gwarancjami Umowy Spo³ecznej. S¹d pierwszej instancji nie podzieli³ pogl¹du pozwanej, zgodnie z którym powódka nie by³a objêta gwarancjami
tej umowy z uwagi na krótki okres zatrudnienia oraz fakt, ¿e nie
by³a energetykiem. Okolicznoci tego rodzaju nie znajduj¹ ¿adnego odzwierciedlenia w treci Umowy Spo³ecznej. W opinii S¹du
I instancji w sprawie nie zachodzi³y nadto ¿adne inne okolicznoci uzasadniaj¹ce niestosowanie tej umowy w odniesieniu do
powódki.
Umowa Spo³eczna zosta³a przez S¹d Okrêgowy zakwalifikowana jako ród³o prawa pracy, którego postanowienia  zgodnie
z art. 18 k.p.  mog¹ pozostawaæ korzystniejsze od postanowieñ
umowy o pracê, które zastêpuj¹.
S¹d pierwszej instancji podniós³, ¿e to sama pozwana stworzy³a gwarancjê obejmuj¹c¹ prawo do odszkodowania. W tym
kontekcie trudno uznaæ, ¿e powódka korzystaæ z tej gwarancji
nie powinna. Umowa nie by³a tworzona w warunkach niepokojów spo³ecznych czy presji uniemo¿liwiaj¹cej dowolne kszta³towanie jej treci. Ponadto S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ niemal identyczne gwarancje zatrudnienia zawiera³a obowi¹zuj¹ca uprzednio w pozwanej spó³ce Umowa Spo³eczna Nr 4/1 ( ) z dnia 30
grudnia 2004 r. Pozwana mog³a zatem oceniæ dotychczasowe funkcjonowanie tego rodzaju rozwi¹zañ i nie zgodziæ siê na ich ponowienie.
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Odnosz¹c siê do zarzutów niegodziwoci wynagrodzenia S¹d
pierwszej instancji zwa¿y³, i¿ przedmiot powództwa w niniejszej
sprawie stanowi³o odszkodowanie a nie wynagrodzenie sensu
stricto, co uniemo¿liwia jego ocenê na zasadzie art. 13 k.p. S¹d I
instancji nie znalaz³ tak¿e podstaw do oceny ¿¹dania powódki
z punktu widzenia niezgodnoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego  nie jest ono bowiem naganne ani nie pozostaje nieekwiwalentne (w tym ra¿¹co) w stosunku do naruszonego dobra. S¹d
Okrêgowy uzna³, ¿e odszkodowanie to ma charakter prewencyjno-sankcyjny i bezprzedmiotowe jest odwo³ywanie siê do wysokoci tego wiadczenia przez pryzmat jego ekwiwalentnoci.
S¹d pierwszej instancji nie znalaz³ równie¿ podstaw do miarkowania nale¿nego powódce odszkodowania.
W tym stanie rzeczy, na zasadzie art. 15 Umowy Spo³ecznej
oraz art. 481 § 1 i 2 k.c., S¹d Okrêgowy orzek³ jak w punkcie
pierwszym wyroku. O kosztach procesu S¹d ten orzek³ na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz art. 113 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). O rygorze natychmiastowej wykonalnoci orzeczono na mocy art. 4772 § 1 k.p.c.
Apelacjê od wyroku wywiod³a pozwana zaskar¿aj¹c go w ca³oci. Apeluj¹ca powy¿szemu orzeczeniu zarzuci³a:
1. naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci: b³êdnej
wyk³adni i niew³aciwego zastosowania art. 8 k.p. poprzez
b³êdne przyjêcie, ¿e roszczenie powódki nie stoi w sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz nie stanowi
nadu¿ycia prawa podmiotowego, b³êdnej wyk³adni i niew³aciwego zastosowania art. 13 k.p. poprzez b³êdne przyjêcie,
¿e wysokoæ roszczenia powódki jest zgodna z zasad¹ godziwego wynagrodzenia, niezastosowania art. 484 § 2 k.c. i w rezultacie b³êdne przyjêcie, ¿e odszkodowanie zastrze¿one na
rzecz powódki nie stanowi kary umownej w wysokoci ra¿¹co wygórowanej;
2. b³êdn¹ ocenê zebranych dowodów i tym samym naruszenie
zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 k.p.c.) poprzez
pominiêcie okolicznoci, które wskazuj¹ na sprzecznoæ roszczenia powódki z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
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Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie pozwana wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci i oddalenie powództwa w ca³oci
b¹d w czêci, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku
w ca³oci i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
S¹d pierwszej instancji. Nadto pozwana wnios³a o zas¹dzenie od
powódki kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego.
W uzasadnieniu apelacji pozwana przedstawi³a szczegó³owe
argumenty na poparcie swego stanowiska w sprawie.
W odpowiedzi na apelacjê powódka wnios³a o jej oddalenie
oraz zas¹dzenia od pozwanej spó³ki na swój¹ rzecz kosztów s¹dowych wed³ug norm przepisanych.
Wyrokiem z 29 padziernika 2009 r. S¹d Apelacyjny S¹d Pracy i Ubezpieczeñ spo³ecznych w Gdañsku oddali³ apelacjê.
S¹d Odwo³awczy podzieli³ ustalenia i ocenê S¹du Okrêgowego w przedmiocie katalogu osób podlegaj¹cych ochronie na podstawie Umowy Spo³ecznej przyjmuj¹c, ¿e powódka z takiej ochrony
korzysta³a. ¯¹danie powódki nie narusza³o zasad wspó³¿ycia spo³ecznego z przyczyn wskazanych przez S¹d I instancji. Umowa
Spo³eczna nie przewidywa³a ¿adnego mechanizmu miarkowania
odszkodowania, co potwierdza jego prewencyjno-sankcyjny charakter. Z uwagi na fakt, ¿e stanowi³a ona ród³o prawa pracy, S¹d
Apelacyjny uzna³, ¿e nie sposób stosowaæ do niej normy art. 484
§ 2 k.c. Ocena materia³u dowodowego tak¿e zosta³a dokonana
prawid³owo, co wiadczy o bezzasadnoci zarzutu naruszenia art.
233 k.p.c. S¹d II instancji nie dopatrzy³ siê w zgromadzonym
materiale dowodowym okolicznoci wiadcz¹cych o narzuceniu
pozwanej Umowy Spo³ecznej przez zwi¹zki zawodowe.
Z uwagi na powy¿sze, na zasadzie art. 385 k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji.
Skargê kasacyjn¹ od tego wyroku wywiód³ pozwany, zarzucaj¹c naruszenie art. 8 k.p. w zw. z art. 300 k.p. w zw. z art. 5
k.c. przez jego niew³aciwe zastosowanie w sprawie polegaj¹ce
na przyjêciu, ¿e roszczenie powódki nie stoi w sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i nie stanowi nadu¿ycia prawa
podmiotowego.
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Wyrokiem z 3 listopada 2010 r. S¹d Najwy¿szy uchyli³ zaskar¿ony wyrok i sprawê przekaza³ S¹dowi Apelacyjnemu w Gdañsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postêpowania kasacyjnego.
W uzasadnieniu S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ S¹d Apelacyjny
przy ponownym rozpoznawaniu sprawy winien w pierwszej kolejnoci ustaliæ, czy Umowa Spo³eczna spe³nia wymagania przewidziane dla ród³a prawa pracy, w przeciwnym bowiem wypadku ocena jej postanowieñ odbywaæ winna siê wedle wzorców
przewidzianych nie dla norm, lecz dla postanowieñ umownych.
S¹d Najwy¿szy podkreli³, ¿e w ka¿dej sprawie trzeba oceniæ,
czy dochodzenie przez indywidualnego pracownika roszczenia
nie jest sprzeczne z art. 8 k.p.  czy nie stanowi nadu¿ycia prawa. Przy rozstrzyganiu konkretnych sporów wynik³ych na tle
roszczeñ o wyp³atê niezwykle wysokich wyp³at odszkodowawczych na podstawie postanowieñ pakietów socjalnych rozwi¹zania problemu mo¿na poszukiwaæ albo w ocenie, ¿e prawa nadu¿yto, albo te¿ w ocenie, ¿e dosz³o wczeniej do bezprawnoci
dzia³ania przez naruszenie art. 2 lub 22 Konstytucji RP lub art. 353l
k.c. (jeli chodzi o umowy). Wynika z tego, i¿ ad casum mo¿na
zracjonalizowaæ swoje rozstrzygniêcie przez odwo³anie siê do konstrukcji nadu¿ycia prawa, lub do pojêcia bezprawnoci.
Feruj¹c orzeczenie S¹d meriti powinien zbadaæ, jakie jest przeznaczenie spo³eczno-gospodarcze (ratio) odszkodowañ nale¿nych
z Umowy Spo³ecznej zawartej z uwagi na konsolidacjê Grupy
Kapita³owej E.. S¹d meriti winien oceniæ, czy ¿¹danie zawarte
w pozwie o zas¹dzenie prawie miliona z³otych za utratê pracy
u pracodawcy  w energetyce, u którego sta¿ zak³adowy pracownika wynosi³ mniej ni¿ okres 1 roku, a wczeniej pracownik
nie pracowa³ w bran¿y podlegaj¹cej restrukturyzacji, mo¿e korzystaæ z ochrony prawnej wynikaj¹cej z Umowy Spo³ecznej dla
pracowników pozwanej, spó³ki w wiêkszoci o kapitale Skarbu
Pañstwa w istniej¹cych w Polsce stosunkach spo³ecznych, gospodarczych i prawnych.
S¹d Najwy¿szy wskaza³ nadto, i¿ gruntownej analizy wymaga
termin odszkodowanie przyjêty w treci Umowy Spo³ecznej,
w szczególnoci ustaliæ nale¿y, jak¹ konstrukcjê odszkodowania
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przyjêto w tej umowie, tj. represyjno-penaln¹ czy kompensacyjn¹. W razie traktowania odszkodowania wynikaj¹cego z Umowy Spo³ecznej tak jak kary umownej (kara ustawowa) mo¿liwe
bêdzie jej miarkowanie na podstawie art. 484 § 2 k.c. w zw.
z art. 300 k.p. Wskazuj¹c mierniki waloryzacji kary normatywnej
S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, ¿e ra¿¹ce wygórowanie kary normatywnej to mo¿liwoæ spojrzenia na jej wysokoæ z ró¿nych punktów
widzenia, w tym tak¿e z punktu widzenia jej celu i spo³ecznogospodarczego przeznaczenia prawa do kary, a zatem z punktu
widzenia art. 8 k.p., którego stosowanie podlega ocenie w niniejszym postêpowaniu.
Pismem procesowym z 28 lutego 2011 r. powódka wnios³a
o zwolnienie od kosztów s¹dowych w postêpowaniu apelacyjnym oraz kasacyjnym podnosz¹c, i¿ nie jest w stanie ich ponieæ
z uwagi na sytuacjê rodzinn¹ (narodziny kolejnego dziecka) oraz
finansow¹ (koniecznoæ likwidacji oszczêdnoci celem zwrotu
pozwanemu kwoty 1.041.522 z³).
Z kolei w pimie procesowym z 11 kwietnia 2011 r. powódka sprecyzowa³a wysokoæ poniesionej przez ni¹ szkody okrelaj¹c j¹ na kwotê 486.790 z³, w tym tytu³em szkody rzeczywistej  155,568 z³ oraz tytu³em utraconych korzyci  331.222 z³.
Strony podtrzyma³y dotychczasowe stanowisko w sprawie.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego zas³uguje na uwzglêdnienie w czêci.
Spór w sprawie sprowadza³ siê do ustalenia, czy pozwana 
E.  O. S.A. z siedzib¹ w G. jest zobowi¹zana do zap³aty na
rzecz K.K.-K. kwoty 967.600 z³ wraz z ustawowymi odsetkami
od 2 listopada 2007 r. do dnia zap³aty z tytu³u naruszenia wobec
powódki Umowy Spo³ecznej  nr 1/1  ( ) dotycz¹cej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapita³owej E., zwanej dalej Umow¹
Spo³eczn¹.
W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿sza Umowa mia³a w zakresie dotycz¹cym spornych miêdzy stronami kwestii normatywny charakter w rozumieniu art. 9 § 1 k.p. Umowa Spo³eczna
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okrela³a bowiem prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy w zakresie bêd¹cym przedmiotem sporu i by³a oparta na przepisach
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (t.j.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Bezspornym jest przy
tym, i¿ zosta³a ona zawarta przez uprawnione do tego podmioty.
Oznacza to, ¿e jest ona ród³em prawa pracy  porozumieniem
zbiorowym  przewidzianym w art. 9 § 1 k.p.
Pomimo normatywnego charakteru Umowy Spo³ecznej zawartej
przez pracodawcê (pozwan¹ spó³kê) w toku dobrowolnie podjêtych rokowañ w realiach niniejszej sprawy zachodzi potrzeba
rozwa¿enia zasadnoci roszczenia powódki wyprowadzonego
z postanowieñ przedmiotowej Umowy w aspekcie jego zgodnoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. W wietle stanowiska
S¹du Najwy¿szego wyra¿onego w postêpowaniu ze skargi kasacyjnej, którym S¹d Apelacyjny jest zwi¹zany na podstawie art.
39820 k.p.c., w ka¿dej sprawie trzeba oceniæ, czy dochodzenie
roszczenia nie jest sprzeczne z art. 8 k.p.  czy nie stanowi
nadu¿ycia prawa.
Uzasadnieniem, dla takiego wkraczania przez s¹d w sferê
swobody kszta³towania swych zobowi¹zañ przez pozwan¹ jest
fakt, i¿ pozwana spó³ka wchodzi do tak zwanej sfery publicznej.
W szczególnoci trzeba zatem uwzglêdniæ, ¿e z uwagi na szczególny charakter dzia³alnoci prowadzonej przez pozwan¹ (obrót
energi¹ elektryczn¹, czyli dobrem konsumpcyjnym o charakterze powszechnym) istnieje du¿y stopieñ prawdopodobieñstwa,
¿e koszty osobowe ponoszone przez pozwan¹ (w tym kwota
wyp³aconej powódce odprawy) zostan¹ wkalkulowane w cenê
sprzeda¿y energii elektrycznej dostarczanej poszczególnym odbiorcom. W ten sposób ryzyko ekonomiczne prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej pozwanej spó³ki, polegaj¹cej miêdzy innymi na zawarciu ze zwi¹zkami zawodowymi niekorzystnego 
z punktu widzenia interesów ekonomicznych tej spó³ki  porozumienia zbiorowego, mo¿e zostaæ faktycznie przerzucone na
odbiorców energii elektrycznej.
Nadto podkreliæ nale¿y, ¿e s¹d nie tylko stosuje obowi¹zuj¹ce prawo, ale do jego konstytucyjnych kompetencji nale¿y te¿
wymierzanie sprawiedliwoci (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP 
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ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy oraz
uzasadnienie wyroku z dnia 16 listopada 2004 r., I PK 36/04,
OSNP 2005/12/175), a przede wszystkim konieczne jest uwzglêdnienie, ¿e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem
prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej (art. 2 Konstytucji RP). Urzeczywistnianie zasady sprawiedliwoci spo³ecznej jest wiêc obowi¹zkiem s¹du jako organu pañstwa przy rozpoznaniu ka¿dej sprawy. Pojêcie tej zasady 
w aspekcie dotycz¹cym przedmiotu rozpoznawanej sprawy 
zosta³o syntetycznie zdefiniowane w uzasadnieniu wyroku (pe³nego sk³adu) Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia
2000 r., K 8/98 (OTK 2000/3/87; Przegl¹d Sejmowy 2000 r.,
Nr 4, s. 91, z glos¹ S. Rudnickiego). Trybuna³ wywiód³ w nim
(pkt IX.3), ¿e w ujêciu polskiej ustawy zasadniczej sprawiedliwoæ spo³eczna jest te¿ celem, który ma urzeczywistniaæ demokratyczne pañstwo prawne; nie jest demokratycznym pañstwem
prawnym pañstwo, które nie realizuje idei sprawiedliwoci, przynajmniej pojmowanej jako d¹¿enie do zachowania równowagi
w stosunkach spo³ecznych i powstrzymywanie siê od kreowania
nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi wymogami
i kryteriami przywilejów dla wybranych grup obywateli; wys³owiona w preambule sprawiedliwoæ sta³a siê obok innych tam¿e
powo³anych wartoci jedn¹ z zasad, które wszyscy maj¹ mieæ za
niewzruszon¹ podstawê Rzeczypospolitej Polskiej; poszanowanie tych zasad i wartoci jest równie¿ obowi¹zkiem legislatywy;
w tym kontekcie (w zestawieniu art. 1 i art. 2 Konstytucji) chodzi przede wszystkim o zasadê sprawiedliwoci pojmowan¹ jako
czynnik prowadz¹cy do s³usznego lub inaczej sprawiedliwego
wywa¿enia interesu ogó³u (dobra wspólnego) i interesów jednostki (por. te¿ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29
maja 2001 r., K 5/01, OTK 2001/4/87). Wynika z tego, ¿e obowi¹zkiem s¹du jest urzeczywistnianie zasady sprawiedliwoci
spo³ecznej rozumianej (przynajmniej) jako d¹¿enie do zachowania równowagi w stosunkach spo³ecznych i powstrzymywanie
siê od kreowania nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi wymogami i kryteriami przywilejów dla wybranych grup
obywateli oraz jako czynnik prowadz¹cy do s³usznego lub ina-
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czej sprawiedliwego wywa¿enia interesu ogó³u (dobra wspólnego) i interesów jednostki. Takie powinno byæ te¿ podejcie s¹du
do stosowania klauzuli generalnej zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
w kontekcie ewentualnego nadu¿ycia prawa podmiotowego (vide
wyrok SN z dnia 14 wrzenia 2010 r., II PK 67/10, LEX nr 687016).
W wyroku z 4 listopada 2010 r., wydanym w sprawie o analogicznym stanie faktycznym do wystêpuj¹cego w niniejszej sprawie, S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e ustanowienie w umowie spo³ecznej powszechnej 10-letniej gwarancji trwa³oci stosunków pracy wszystkich pracowników objêtych treci¹ tego
porozumienia, pod rygorem zap³aty odszkodowania w wysokoci stanowi¹cej iloczyn miesiêcy kalendarzowych liczonych od
dnia rozwi¹zania stosunku pracy do koñca okresu gwarancyjnego oraz wynagrodzenia miesiêcznego, pozostaje w ra¿¹cej kolizji z regu³ami zawierania nazwanych i nienazwanych porozumieñ
prawa pracy. Nie da siê bowiem prawnie ani racjonalnie t³umaczyæ lub uzasadniaæ stanowiska, ¿e pracownik, wobec którego
pracodawca nie dope³ni³ gwarancji wieloletniego zatrudnienia,
nie ma obowi¹zku lub zostaje zwolniony z obowi¹zku poszukiwania pracy lub podejmowania innej dzia³alnoci zarobkowej tylko
dlatego, ¿e potencjalnie przys³uguje mu na podstawie normatywnych postanowieñ porozumienia prawa pracy nadzwyczajnie
wysokie i nieekwiwalentne odszkodowanie zapewniaj¹ce mu za
wiele lat okresu niezagwarantowanego zatrudnienia rodki utrzymania na dotychczasowym poziomie. Pozwala to na weryfikacjê
zakresu i wysokoci dodatkowych nadzwyczajnych przywilejów
pracowniczych na podstawie klauzul generalnych z art. 8 k.p.
Nie korzystaj¹ z bezwarunkowej i niczym nieograniczonej ochrony
uzgodnione w nienazwanych zbiorowych porozumieniach prawa pracy (umowach spo³ecznych lub pakietach socjalnych) gwarancje wieloletniego zatrudnienia, zabezpieczone rygorem oczywicie nadmiernie wygórowanych odszkodowañ w stosunku do
potencjalnych szkód pracowników, które wyniknê³y z utraty
gwarantowanego zatrudnienia, je¿eli ustanowione ponadstandardowe i nieekwiwalentne przywileje pracownicze naruszaj¹ racjonalne kryteria ekonomiczne i obiektywne mo¿liwoci finansowe pracodawców oraz blokuj¹ lub ograniczaj¹ prawem prze-

78

w sprawach pracy
widziane mechanizmy racjonalizacji lub likwidacji zbêdnego zatrudnienia (jej przerostów), z potencjaln¹ krzywd¹ dla interesów
pracodawcy oraz osób trzecich.
Przyznanie dodatkowych lub nadzwyczajnych przywilejów
pracownikom poddaje siê weryfikacji s¹dowej pod k¹tem spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia tych uprawnieñ z punktu
widzenia interesów stron lub beneficjentów zbiorowego porozumienia prawa pracy, i wymaga uwzglêdnienia zasad dobrej wiary, przyzwoitoci w negocjowaniu i zawieraniu nienazwanych
porozumieñ prawa pracy, obowi¹zku zachowania lojalnoci stron
i poszanowania ich s³usznych interesów, w tym dba³oci o dobro
pracodawcy, dobrych obyczajów w dysponowaniu jego maj¹tkiem oraz zakazu naruszania praw osób trzecich, a tak¿e innych
nazwanych lub nienazwanych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
¯¹danie zas¹dzenia dodatkowego odszkodowania z tytu³u niedotrzymania przyrzeczenia wieloletniego zatrudnienia podlega zatem, tak jak ka¿de roszczenie, ocenie w wietle art. 8 k.p. i mo¿e byæ oddalone lub zas¹dzone w ograniczonej wysokoci ze
wzglêdu na nadu¿ycie prawa podmiotowego w zale¿noci od
s¹dowej oceny istotnych okolicznoci konkretnej sprawy (vide II
PK 106/10, LEX nr 787462).
W wietle powy¿szego ugruntowanego stanowiska judykatury uznaæ nale¿a³o, ¿e zarzut naruszenia art. 8 k.p. podnoszony
przez apeluj¹c¹ by³ zasadny.
Zadaniem S¹du Odwo³awczego rozpoznaj¹cego ponownie niniejsz¹ sprawê by³o okrelenie rozmiaru odszkodowania z tytu³u
niedotrzymania gwarancji wieloletniego zatrudnienia przys³uguj¹cemu powódce.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 3 listopada 2010 r. (II PK 93/
10, LEX nr 687023) wyjani³, ¿e rozumienie odszkodowania
wyznaczaj¹ w pierwszej kolejnoci normy prawa cywilnego, uznaj¹c, ¿e jest to wiadczenie, które ma na celu zrekompensowanie
powsta³ej szkody. Jest oczywistym, ¿e odszkodowanie pe³ni zwykle funkcjê kompensacyjn¹ i to jest zasadniczy jego cel. Pozosta³e funkcje odpowiedzialnoci odszkodowawczej, w tym prewencyjna, s¹ jedynie powi¹zane z kompensat¹ szkody. Istnienie szkody stanowi g³ówn¹ przes³ankê powstania odpowiedzialnoci od-
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szkodowawczej w tym ujêciu. Od zbadania, czy ona ad casum
szkoda powsta³a, trzeba zaczynaæ interpretacjê przypadku zmierzaj¹c¹ do oceny, kto i czy w ogóle ponosi odpowiedzialnoæ za
niewykonanie zobowi¹zania. Brak szkody oznacza brak odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Mniejsza szkoda prowadzi do
miarkowania odszkodowania. Do przyjêcia jest jednak tak¿e, choæby z uwagi na motywy uzasadnienia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie SK 18/05, ocena, ¿e odszkodowanie z Umowy Spo³ecznej  z uwagi na rycza³towy charakter  jest sui generis wiadczeniem maj¹tkowym pe³ni¹cym funkcjê sankcji (normatywnej kary pieniê¿nej) wobec pracodawcy za bezprawne
dzia³anie. Prawo pracy ukszta³towa³o bowiem czêciowo odmienne
rozumienie szkody, czego wyraz stanowi¹ (jako najlepszy przyk³ad) normy o odszkodowaniu za wadliwe rozwi¹zanie stosunku
pracy. Podstaw¹ istniej¹cych w tej mierze w literaturze przedmiotu w¹tpliwoci jest fakt, ¿e wyst¹pienie szkody, rozumianej
jako uszczerbek w prawnie chronionych dobrach pracownika,
a tak¿e jej ewentualna wysokoæ, nie stanowi¹ przes³anek powstania roszczenia i nie maj¹ wp³ywu na jego wysokoæ. W zwi¹zku z tym roszczenie nale¿ne pracownikowi za bezprawne zwolnienie z pracy okrela siê w orzecznictwie i pimiennictwie jako
odszkodowanie ustawowe. W tym kierunku wypowiedzia³ siê
m.in. S¹d Najwy¿szy w wyrokach z dnia 17 listopada 1981 r. (sygn.
akt I PR 91/81, OSNCP 1982/5-6/81) i dnia 29 maja 1987 r. (sygn.
akt I PRN 24/87, S³u¿ba Pracownicza nr 2/1988, s. 26). Spotykany jest te¿ pogl¹d uznaj¹cy roszczenie o odszkodowanie za
roszczenie maj¹tkowe sui generis, u którego podstaw  obok funkcji kompensacyjnej  le¿y równie¿ funkcja socjalna i represyjna
(zob. £. Pisarczyk, Odszkodowanie z tytu³u wadliwego wypowiedzenia lub rozwi¹zania umowy o pracê przez pracodawcê, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne nr 8/2002, s. 18-19). Wypada
jednak podkreliæ, ¿e owo odszkodowanie z Kodeksu pracy mo¿e
byæ zas¹dzane w wysokoci uznanej przez s¹d w ramach ustawowych maksymalnej i minimalnej wartoci.
S¹d Najwy¿szy wskaza³ dalej, ¿e nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e owe wartoci stanowi¹ swoist¹ redni¹, w obecnych warunkach gospodarczych uznawan¹ nieraz za wartoæ zbyt ma³¹.
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Rycza³towy charakter kodeksowego odszkodowania jako kary
w aspekcie wysokoci uwzglêdnia zatem jej penalizm. Przez
to nie zostaje ustanowiony na poziomie, który by³by zbyt wielki
do udwigniêcia dla pracodawcy, skoro w dodatku abstrahuje od
poniesionej przez pracownika szkody. Uznanie, ¿e odszkodowanie wynikaj¹ce z Umowy Spo³ecznej ma taki sam charakter musi
zatem budziæ w¹tpliwoci, gdy jednoczenie czynione jest za³o¿enie o niemo¿noci jego miarkowania. Wrêcz przeciwnie, bior¹c pod uwagê jego wysokoæ, powinien istnieæ mechanizm pozwalaj¹cy na kontrolê wysokoci konkretnej kary w aspekcie jej
indywidualizacji.
Podstawy dla takiego dzia³ania w odniesieniu do omawianego
odszkodowania, jeli traktowaæ je jako odszkodowanie ustawowe stanowiæ mog¹, zdaniem S¹du Najwy¿szego, regulacje art.
485 k.c. w zw. z art. 300 k.p. oraz art. 484 § 2 k.c. w zw. z art.
300 k.p. Zgodnie z art. 485 k.c. je¿eli przepis szczególny stanowi, ¿e w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania niepieniê¿nego d³u¿nik, nawet bez umownego zastrze¿enia, obowi¹zany jest zap³aciæ wierzycielowi okrelon¹ sumê,
stosuje siê odpowiednio przepisy o karze umownej. Trudno zaprzeczyæ, ¿e w³anie tego rodzaju zastrze¿enie zawiera przepis
Umowy Spo³ecznej (jako ród³a prawa pracy). Traktowanie odszkodowania wynikaj¹cego z Umowy Spo³ecznej tak jak kary
umownej umo¿liwia zastosowanie art. 484 § 2 k.c. w zw. z art.
300 k.p. a zatem miarkowanie tej kary ustawowej. Powo³any
przepis zezwala na zmniejszenie kary wówczas, gdy jest ona
ra¿¹co wygórowana, czyli gdy w przekonaniu organu orzekaj¹cego istnieje dysproporcja miêdzy poniesion¹ szkod¹ a wysokoci¹ kary umownej; kara jest nieadekwatna w zaistnia³ej sytuacji.
Ra¿¹ce wygórowanie jako okolicznoæ uzasadniaj¹ca miarkowanie kary musi byæ te¿ widziana przez pryzmat rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowi¹zania w stosunku do
wysokoci zastrze¿onej kary. Jako kryterium oceny powo³uje siê
tak¿e zachodz¹c¹ relacjê jej wysokoci do odszkodowania nale¿nego wierzycielowi na zasadach ogólnych, (por. Z. Gawlik, Komentarz do art. 484 kodeksu cywilnego, [w:] A. Kidyba (red.),
A. Olejniczak, A. Pyrzyñska, T. Soko³owski, Z. Gawlik, A. Janiak,
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G. Kozie³, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowi¹zania 
czêæ ogólna, LEX 2010., T. Winiewski, Komentarz do k.c. Ksiêga trzecia  Zobowi¹zania, t. I, s. 496).
Z okolicznoci faktycznych sprawy wynika, i¿ powódka by³a
zatrudniona w E.  O. S.A. z siedzib¹ w G. na stanowisku radcy prawnego w okresie od 1 lutego 2007 r. do 30 wrzenia 2007 r.
Umowa o pracê zosta³a wypowiedziana przez pracodawcê w dniu
1 sierpnia 2007 r., a jako przyczynê wypowiedzenia wskazano
likwidacjê stanowiska pracy. Bezsporne jest, i¿ by³a to przyczyna rzeczywista.
Z dniem 1 sierpnia 2007 r. wesz³a w ¿ycie Umowa Spo³eczna, która przewidywa³a 120-miesiêczn¹ i liczon¹ od powy¿szej
daty, gwarancjê zatrudnienia. Szczególna ochrona stosunku pracy oznacza³a zobowi¹zanie pracodawcy do podejmowania czynnoci w zakresie jakichkolwiek zmian w stosunkach pracy,
a w szczególnoci do rozwi¹zywania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków pracy lub p³acy, jedynie na warunkach
i w trybie zgodnym z jej postanowieniami (art. 12 ust. 2 Umowy
Spo³ecznej). W przypadku naruszenia gwarancji zatrudnienia pracodawca by³ zobowi¹zany do wyp³acenia pracownikowi odszkodowania w wysokoci stanowi¹cej iloczyn miesiêcy kalendarzowych pozosta³ych do koñca okresu gwarancyjnego, liczonych od
dnia rozwi¹zania umowy o pracê oraz wynagrodzenia miesiêcznego pracownika ustalonego na dzieñ rozwi¹zania stosunku pracy wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy ustalaniu ekwiwalentu jak
za urlop wypoczynkowy. Odszkodowanie to nie mog³o byæ ni¿sze ni¿ szeciokrotnoæ redniego miesiêcznego wynagrodzenia
u pracodawcy, liczonego jak powy¿ej (art. 15 ust. 1 Umowy Spo³ecznej). Wyp³ata odszkodowania nastêpowa³a w formie pieniê¿nej nie póniej ni¿ w terminie 30 dni od daty ustania stosunku
pracy lub, na wniosek zainteresowanego pracownika, w dwóch
ratach, w dwu kolejnych okresach podatkowych, w wysokoci
i terminach przez niego ustalonych. Przekroczenie ustalonych
terminów powodowa³o naliczanie odsetek ustawowych. Wniesienie przez pracownika odwo³ania do s¹du pracy od wypowiedzenia umowy o pracê wstrzymywa³o bieg terminu wyp³aty odszkodowania do czasu prawomocnego zakoñczenia sprawy s¹-
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dowej (art. 15 ust. 4 Umowy Spo³ecznej). W wietle powy¿szych
regulacji nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoci, i¿ powódka mia³a prawo
do odszkodowania na podstawie art. 15 ust. 1 Umowy Spo³ecznej stanowi¹cej ród³o prawa. S¹d drugiej instancji w ca³oci aprobuje przy tym rozwa¿ania faktyczne i prawne S¹du Okrêgowego
dotycz¹ce nieistnienia jakichkolwiek wy³¹czeñ powódki z gwarancji zatrudnienia przewidzianych Umow¹ Spo³eczn¹.
W ocenie S¹du Apelacyjnego dochodzona przez ni¹ kwota, tj.
967.600 z³, okaza³a siê jednak nadmierna. S¹d Odwo³awczy stoi
na stanowisku, i¿ odszkodowania w prawie pracy z uwagi na
sw¹ rycza³towoæ stanowi¹ odszkodowania sui generis, w których wa¿ne s¹ funkcje socjalna i represyjna. Analogiczny charakter ma odszkodowanie przewidziane w Umowie Spo³ecznej, jako
okrelone z góry w jednej sumie pieniê¿nej wyliczanej zgodnie
z postanowieniami art. 15 ust. 1 tej Umowy. Wy¿ej wskazane
funkcje tego rycza³towego odszkodowania nie oznaczaj¹, ¿e nie
mo¿e byæ ono miarkowane z ró¿nych przyczyn, z uwagi na swe
ra¿¹ce wygórowanie. Miernikami waloryzacji rycza³tów odszkodowawczych w prawie pracy musz¹ byæ: ocena zasadnoci ¿¹danych kwot z punktu widzenia gospodarczego, przeciêtnej stopy
¿yciowej, przypadkowoæ sytuacji, w której znalaz³ siê pracownik korzystaj¹cy z wysokich odszkodowañ rycza³towych, charakter pracy, sta¿ zak³adowy i wreszcie stosunek rycza³tu do wysokoci realnej szkody (vide wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r.,
I PK 126/10, LEX nr 821055).
Kwota, jakiej domaga siê powódka jest oderwana od aktualnie
wystêpuj¹cych w Polsce realiów spo³eczno-gospodarczych. Spór
w sprawie toczy siê w sytuacji gospodarczej, w której rednie
wynagrodzenie wynosi miesiêcznie ok. 3.400 z³, a minimalna
pensja w 2010 r.  1.317 z³, co powoduje, i¿ roszczenie powódki wynosi równowartoæ 284 rednich pensji, co z kolei stanowi³o równowartoæ redniego wynagrodzenia za prawie 22 lata
pracy, czyli ca³e ¿ycie zawodowe niejednego obywatela. S¹d
drugiej instancji mia³ przy tym na uwadze, i¿ w realiach niniejszej sprawy wynagrodzenie powódki w pozwanej spó³ce, z uwagi
na zajmowane w niej stanowisko radcy prawnego, znacznie przekracza³o rednie wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obliczane
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jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy stanowi³o mianowicie
kwotê 8.988,74 z³. Tym niemniej, nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoci,
i¿ kwota dochodzona pozwem stanowi¹ca równowartoæ przesz³o 107 pensji powódki, jest ra¿¹co wygórowana, zw³aszcza
gdy uwzglêdni siê fakt, i¿ legitymuje siê ona stosunkowo krótkim sta¿em zak³adowym (8 miesiêcy). Zwa¿yæ przy tym nale¿y
dodatkowo, i¿ stopa bezrobocia w Polsce wynosi 11%. Ponadto
rozwa¿aj¹c roszczenie powódki nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e
de lege lata ka¿da umowa o pracê mo¿e byæ wypowiedziana,
a maksymalna ochrona przed zwolnieniem z pracy wynosi 4 lata
przed nabyciem wieku emerytalnego i uprawnieñ emerytalnych
z FUS. W prawie pracy odszkodowanie za wadliwe rozwi¹zanie
stosunku pracy jest co do zasady limitowane do wysokoci 3 miesiêcznego wynagrodzenia. I wreszcie nie mo¿na pomijaæ faktu,
¿e koszt odszkodowania poniesie w dalszej perspektywie konsument pozwanej spó³ki.
Istotne jest równie¿, ¿e wysokoæ rekompensaty nale¿nej pracownikowi z tytu³u utraty pracy powinna byæ tak ustalona, aby
pozwoli³a mu zabezpieczyæ warunki socjalno-bytowe w okresie
pomiêdzy utrat¹ dotychczasowej a uzyskaniem nowej pracy na
poziomie odpowiadaj¹cym jego kwalifikacjom. Rekompensata za
utratê pracy nie mo¿e stanowiæ dla pracownika  szczególnie
legitymuj¹cego siê wysokimi kwalifikacjami zawodowymi  zachêty do tego, by nie op³aca³o mu siê poszukiwanie pracy.
W dobie gospodarki rynkowej pracownicy musz¹ bowiem zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e nawet oparte na podstawach normatywnych regulacje zapewniaj¹ce im d³ugotrwa³e zatrudnienie,
nie daj¹ im ca³kowitej gwarancji kilkunastoletniego zatrudnienia
u tego samego pracodawcy. Do naturalnej istoty i w³aciwoci
stosunków pracy nale¿y potrzeba zmian rozmiaru i struktury zatrudniania pracowników, która bywa wymuszana obiektywnymi
trendami rynkowymi i zmiennym zapotrzebowaniem na prace
okrelonego rodzaju. Wymaga to elastycznego kszta³towania zatrudnienia przez pracodawców, w tym zachowania prawnych mo¿liwoci zwalniania pracowników wed³ug ustawowych standardów prawa pracy, które nie powinny byæ nazbyt ograniczane,
a w szczególnoci nie powinny byæ blokowane przez ustana-
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wianie prima facie nieuzasadnionych lub oczywicie nieekwiwalentnych nadzwyczajnych przywilejów pracowniczych. W realiach przedmiotowej sprawy bezsporne jest przy tym, i¿ rozwi¹zanie przez pozwan¹ z powódk¹ umowy o prace podyktowane by³o rzeczywist¹ potrzeb¹ pracodawcy zwi¹zan¹ z likwidacj¹ stanowiska pracy zajmowanego przez powódkê.
Bior¹c zatem pod uwagê fakt, i¿ powódka w pozwanej spó³ce pracowa³a przez stosunkowo krótki okres oraz wczeniej nie
by³a zatrudniona w sektorze energetycznym, a nadto szkoda
wynik³a z rozwi¹zania z ni¹ umowy o pracê nie jest znaczna (powódka po rozwi¹zaniu stosunku pracy z pozwan¹ wiadczy³a
przez cztery miesi¹ce us³ugi prawne na jej rzecz w ramach podzleceñ z Kancelarii Radców Prawnych K. w S. osi¹gaj¹c z tego tytu³u comiesiêczny dochód w kwocie oko³o 5.000 z³, za
obecnie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ osi¹gaj¹c rednio miesiêcznie oko³o 3.500 z³), co oznacza, ¿e brak jest jakiejkolwiek
proporcji miêdzy ¿¹daniem zawartym w pozwie a doznan¹ przez
powódkê szkod¹, S¹d Apelacyjny uzna³, i¿ w sprawie wyst¹pi³a
koniecznoæ miarkowania nale¿nego powódce odszkodowania.
Jednoczenie S¹d Odwo³awczy mia³ na uwadze, ¿e sytuacja powódki po rozwi¹zaniu z ni¹ stosunku pracy ukszta³towa³a siê
negatywnie. Rozwi¹za³a ona bowiem umowê o pracê z pracodawc¹, u którego wczeniej by³a zatrudniona i nie mia³a ju¿ mo¿liwoci powrotu do poprzedniej pracy. Po wypowiedzeniu umowy przez pozwan¹ powódka szuka³a pracy od sierpnia do po³owy padziernika 2007 r. Ostatecznie brak ofert wymusi³ na niej
podjêcie decyzji o rozpoczêciu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej w ramach kancelarii radcy prawnego. Zmniejszy³y siê tak¿e
dochody powódki. W trakcie zatrudnienia w pozwanej spó³ce
by³a ona w stanie zatrudniaæ nianiê do opieki nad dzieæmi. Obecnie nie zatrudnia ju¿ opiekunki.
Uwzglêdniaj¹c wszystkie powy¿sze okolicznoci natury faktycznej i prawnej S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e w realiach niniejszej
sprawy zasadne bêdzie przyznanie powódce odszkodowania
w wysokoci dwunastokrotnoci wynagrodzenia osi¹ganego przez
ni¹ w okresie zatrudnienia w pozwanej spó³ce. Zas¹dzona na jej
rzecz kwota 98.400 z³otych (wskazana przez powódkê w po-
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zwie kwota wynagrodzenia miesiêcznego ustalonego na dzieñ
rozwi¹zania stosunku pracy, tj. 8.200 z³ pomno¿ona przez 12
miesiêcy) jest w pe³ni adekwatna do poniesionej przez ni¹ szkody, jak równie¿ uzasadniona w wietle okolicznoci sprawy. Przyznanie wy¿szej kwoty tytu³em odszkodowania stanowi³oby ra¿¹ce wygórowanie kary normatywnej oraz wykracza³oby poza cele
gwarancji zatrudnienia, co doprowadzi³oby do nadmiernego wzbogacenia powódki. S¹d Odwo³awczy mia³ przy tym na uwadze, i¿
w toku postêpowania s¹dowego pozwany sk³onny by³ wyp³aciæ
powódce odszkodowanie w kwocie odpowiadaj¹cej jej dwuletnim zarobkom, tym samym kwota odpowiadaj¹ca sumie wynagrodzenia powódki za okres jednego roku nie mo¿e byæ uznana
za wygórowan¹.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny, na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c., zmieni³ zaskar¿ony wyrok w punkcie pierwszym i zas¹dzi³ od pozwanej E.  O. S.A. z siedzib¹ w G. na
rzecz powódki kwotê 98.400 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia
2 listopada 2007 r. do dnia zap³aty, o czym orzek³ w punkcie I
ppkt 1 wyroku. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1
i 2 k.c. oraz art. 15 ust. 4 Umowy Spo³ecznej. Powództwo w pozosta³ym zakresie, jako niezasadne, oddalono na podstawie art.
15 ust. 1 Umowy Spo³ecznej a contrario.
Apelacja pozwanej skutkowa³a zmniejszeniem wysokoci ¿¹danego przez powódkê odszkodowania. Nie mog³a ona przy tym
zmierzaæ w okolicznociach sprawy do oddalenia powództwa
w ca³oci. Pozwana wiedzia³a bowiem, jakiej treci umowê spo³eczn¹ zawiera i jakie daje gwarancje zatrudnienia pracownikom,
zw³aszcza, i¿ uprzednio ju¿ zawar³a umowê spo³eczn¹ o analogicznej treci, zatem w pe³ni by³a wiadoma konsekwencji takiej
umowy. W tym stanie rzeczy, na zasadzie art. 385 k.p.c., S¹d II
instancji orzek³ jak w punkcie drugim wyroku.
Zmiana orzeczenia S¹du I instancji w zakresie nale¿nego jej
odszkodowania implikowa³a koniecznoæ modyfikacji rozstrzygniêcia tego S¹du w przedmiocie kosztów postêpowania przed
tym S¹dem. O kosztach tych S¹d Apelacyjny orzek³ na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. oraz przepisów art. 100 i 108 k.p.c., a tak¿e
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przepisu art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
S¹d Odwo³awczy zwa¿y³, i¿ powódka dochodzi³a w niniejszej
sprawie tytu³em odszkodowania kwoty 967.600 z³, za zas¹dzono na jej rzecz z tego tytu³u kwotê 98.400 z³. Oznacza to, i¿
wygra³a ona sprawê w 10,17%, a przegra³a j¹ w 89,83%. W zwi¹zku z powy¿szym przy ustalaniu wysokoci kosztów procesu, na
które to koszty na etapie postêpowania przed S¹dem I instancji
sk³ada siê jedynie op³ata od pozwu w kwocie 48.380 z³, S¹d
Apelacyjny kierowa³ siê dyspozycj¹ przepisu art. 100 zd. 1 k.p.c.,
zgodnie z którym w razie czêciowego tylko uwzglêdnienia ¿¹dañ
koszty bêd¹ wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.
Z uwagi na fakt, ¿e powódka ponios³a koszty procesu w kwocie 9.676 z³  w pozosta³ym bowiem zakresie by³a od nich zwolniona  za pozwana przegra³a sprawê w 10,17%, pozwana zobowi¹zana by³a do zwrotu na rzecz powódki kwoty 984 z³ (10,17%
x 9.676 z³), o czym orzeczono w pkt I ppkt 2 wyroku.
W pkt I ppkt 3 na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach
s¹dowych w sprawach cywilnych, S¹d Odwo³awczy nakaza³ ci¹gn¹æ od pozwanej na rzecz Skarbu Pañstwa kwotê 3.936 z³
(38.704 z³ x 10,17%) tytu³em nieuiszczonej op³aty od pozwu, od
której powódka by³a zwolniona.
Na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c., w pkt I ppkt 4 wyroku, S¹d
Apelacyjny zmieni³ zaskar¿one orzeczenie poprzez uchylenie
rozstrzygniêcia o rygorze natychmiastowej wykonalnoci.
W pkt III wyroku na zasadzie art. 100 k.p.c. S¹d Odwo³awczy
zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanej kwotê 43.460 z³
(48.380 z³ x 89,83 %) tytu³em zwrotu op³aty od apelacji.
Z uwagi na fakt, i¿ obie strony by³y na etapie postêpowania
apelacyjnego reprezentowane przez profesjonalnych pe³nomocników, S¹d II instancji, w pkt IV wyroku na podstawie art. 100
k.p.c. wzajemnie zniós³ koszty zastêpstwa procesowego poniesione przez strony z tego tytu³u w toku tego postêpowania.
W pkt V wyroku S¹d Apelacyjny na zasadzie art. 102 k.p.c.
odst¹pi³ od obci¹¿ania powódki kosztami postêpowania kasacyjnego. W ocenie S¹du Odwo³awczego w sprawie wyst¹pi³y bo-
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wiem szczególnie uzasadnione wypadki skutkuj¹ce nieobci¹¿aniem powódki tymi kosztami w ca³oci. Kwestia bowiem mo¿liwoci dochodzenia przez pracowników odszkodowania wynikaj¹cego z umów spo³ecznych by³a ró¿nie oceniana przez judykaturê, w tym i przez S¹d Najwy¿szy. Skomplikowany charakter
przedmiotowej sprawy, jak równie¿ fakt, ¿e oddalenie w znacznej czêci powództwa nast¹pi³o z uwagi na zastosowanie w sprawie przepisu art. 8 k.p., uzasadnia zastosowanie wzglêdem powódki dobrodziejstwa wynikaj¹cego z przepisu art. 102 k.p.c.
(vide postanowienie SN z dnia 13 listopada 1973 r., IIPZ 49/73,
LEX nr 7337).

2
WYROK
z dnia 8 lipca 2011 r.
III AUa 247/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Andrzejewski (przewodnicz¹cy)
SSA Gra¿yna Czy¿ak
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
(sprawozdawca)

Teza
1. W sprawach o prawo do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy,
ustalenie tzw. wstecznej niezdolnoci do pracy spowodowanej schorzeniami o charakterze samoistnym powinno nastêpowaæ na podstawie dokumentacji lekarskiej, pochodz¹cej
z okresu, na który ma byæ ustalona data lub okres powstania
tej niezdolnoci, przy czym, im okres ten jest odleglejszy, tym
bardziej dok³adna powinna byæ dokumentacja lekarska.
2. Zadaniem bieg³ego jest udzielenie s¹dowi, na podstawie posiadanych wiadomoci fachowych i dowiadczenia zawodowego, informacji i wiadomoci niezbêdnych do ustalenia i oceny okolicznoci sprawy. Nie mog¹ byæ uznane za dowód
w sprawie wypowiedzi bieg³ego wykraczaj¹ce zarówno poza
zakres udzielonego mu przez s¹d zlecenia, jak i poza ustawo-

88

w sprawach pracy
wo okrelone jego zadania. S¹d nie jest wiêc zwi¹zany opini¹
bieg³ego w zakresie jego wypowiedzi odnonie do, zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji s¹du, kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu rozstrzygniêcia sprawy.
3. W sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych klauzule generalne np. zasady wspó³¿ycia spo³ecznego mog¹ byæ stosowane
tylko w przypadku ich wyranego powo³ania w ustawie.

Uzasadnienie
H.D. z³o¿y³a odwo³anie od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w T. odmawiaj¹cej jej prawa do renty z tytu³u
niezdolnoci do pracy.
W uzasadnieniu wnioskodawczyni podnios³a, ¿e decyzja jest
dla niej krzywdz¹ca. Choruje na depresjê, a renta by³aby dla niej
ród³em utrzymania.
ZUS Oddzia³ w T. wniós³ o oddalenie odwo³ania. W uzasadnieniu organ rentowy wyjani³, ¿e odmówi³ wnioskodawczyni
(ur. 2 marca 1963 r.) przyznania prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy z powodu braku wymaganych w ostatnim dziesiêcioleciu przed dniem zg³oszenia wniosku lub przed dniem
powstania niezdolnoci do pracy okresów sk³adkowych i niesk³adkowych. Niezdolnoæ do pracy powsta³a u wnioskodawczyni
po up³ywie 18 miesiêcy od ustania ostatniego okresu ubezpieczenia tj. nie powsta³a do 11 kwietnia 2001 r. wobec tego odmówiono prawa do renty.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w T.
wyrokiem z dnia 16 lutego 2010 r. oddali³ odwo³anie.
S¹d ustali³, co nastêpuje:
H.D. urodzi³a siê 2 marca 1963 r. Przez okres swojej aktywnoci zawodowej pracowa³a w nastêpuj¹cych zak³adach pracy:
1. 15.09.1986 r.  10.10.1987 r.  Spó³dzielni Pracy Bran¿y
Odzie¿owej Z. w K. P.,
2. 1.12.1987 r.  31.07.1989 r.  Szko³a Podstawowa nr 2 w G.-D.,
3. 1.09.1989 r.  30.11.1989 r.  Przedsiêbiorstwo ProdukcyjnoUs³ugowe G w G.-D.,
4. 27.01.1990 r.  29.02.1992 r.  Wielobran¿owa Spó³dzielnia
Produkcji Rolnej w L.,
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5. 2.03.1992 r.  31.05.1992 r.  Przedsiêbiorstwo Us³ugowo 
Handlowe D. we W.,
6. 3.01.1994 r.  31.07.1994 r.  Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w B.,
7. 2.01.1996 r.  15.07.1996 r.  Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w G.-D.,
8. 2.10.1997 r.  1.04.1998 r.  Miejski Zak³ad Komunalny w G.-D.,
9. 3.04. 1998 r.  2.10.1998 r.  Miejski Zak³ad Komunalny w G.-D.
Ponadto by³a zarejestrowana jako bezrobotna i otrzymywa³a
zasi³ek dla bezrobotnych w okresie: od 18.01.1990 r. do 26.01.1990
r., od 2.06.1992 r., do 31.12.1992 r., od 1.01.1993 r., do 1.06.1993
r., od 2.08.1994 r. do 31.12.1994 r., od 1.01.1997 r. do 16.07.1997 r.,
od 13.10.1998 r. do 31.12.1998 r., od 1.01.1999 r. do 12.10.1999 r.
Na przestrzeni ca³ego zatrudnienia H.D. wykaza³a 11 lat 5
miesiêcy i 28 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych.
W dniu 21 lipca 2009 r. H.D. z³o¿y³a wniosek o rentê z tytu³u
niezdolnoci do pracy. W dniu 25 sierpnia 2009 r. lekarz orzecznik ZUS stwierdzi³, ¿e wnioskodawczyni jest ca³kowicie niezdolna do pracy od 26 maja 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.
W dniu 25 wrzenia 2009 r. ZUS Oddzia³ w T. wyda³ decyzjê
odmawiaj¹c¹ wnioskodawczyni prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy.
H.D. cierpi na zespó³ depresyjno-paranoidalny.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Powy¿szy stan faktyczny S¹d ustali³ w oparciu o okolicznoci
bezsporne, dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach
sprawy oraz aktach organu rentowego, a tak¿e w oparciu o dowody z opinii zespo³u bieg³ych s¹dowych z dnia 13 listopada
2009 r., 18 i 19 stycznia 2010 r.
S¹d da³ wiarê dowodom z dokumentów, gdy¿ by³y jasne, pe³ne, rzetelne, a ponadto ¿adna ze stron ich nie kwestionowa³a
i nie budzi³y one w¹tpliwoci S¹du.
S¹d podzieli³ opiniê bieg³ego z dnia 13 listopada 2009 r., w której rozpozna³ u wnioskodawczyni zespó³ depresyjno-paranoidalny. Bieg³y s¹dowy po przeprowadzeniu badania oraz po zapoznaniu siê z przed³o¿on¹ dokumentacj¹ lekarsk¹ stwierdzi³, ¿e
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wnioskodawczyni ze wzglêdu na zespó³ depresyjno-paranoidalny jest osob¹ ca³kowicie niezdoln¹ do pracy. Zdaniem bieg³ego
niezdolnoæ mia³a charakter okresowy do sierpnia 2010 r. i powsta³a 26 marca 2009 r. Wnioskodawczyni zakwestionowa³a tê
opiniê, dlatego S¹d dopuci³ dowód z opinii uzupe³niaj¹cej bieg³ego psychiatry oraz opiniê psychologiczn¹. Wnioskodawczyni
twierdzi³a, ¿e taki jej stan psychiczny utrzymuje siê od 10-15 lat.
S¹d da³ wiarê opinii bieg³ej psycholog z dnia 18 stycznia
2010 r., w której stwierdzi³a, ¿e w dostêpnej dokumentacji brak
jest informacji aby choroba rozpoczê³a siê przed marcem 2009 r.,
równie¿ badana potwierdzi³a, ¿e poczu³a siê le na dwa miesi¹ce przed rozpoczêciem leczenia. Zaburzenia pamiêci mog³y pojawiæ siê wczeniej, ale brak jest wczeniejszych badañ psychologicznych, na podstawie których mo¿na by stwierdziæ, od kiedy
wnioskodawczyni ma istotne problemy z pamiêci¹. Równie¿ walor
wiarygodnoci S¹d da³ opinii uzupe³niaj¹cej bieg³ego psychiatry
z dnia 19 stycznia 2010 r., który podtrzyma³ wczeniej wydan¹
opiniê s¹dow¹. Jego zdaniem ewentualne wczeniejsze zaburzenia mia³y prawdopodobnie charakter nerwicowy i nie uzasadnia³y orzeczenia niezdolnoci do pracy. Zdaniem S¹du opinie bieg³ych s¹ logiczne, spójne i kompletne, a co wa¿niejsze koresponduj¹ ze sob¹ i wzajemnie siê potwierdzaj¹. W sposób rzetelny i ca³ociowy biegli wypowiedzieli siê na stawiane im przez
S¹d pytania odnonie zdrowia ubezpieczonej. Opinie zosta³y sporz¹dzone w sposób fachowy, zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, przez specjalistów odpowiadaj¹cych schorzeniom ubezpieczonej, o odpowiednich kwalifikacjach i dowiadczeniu zawodowemu. S¹d meriti nie znalaz³ jakichkolwiek podstaw do podwa¿enia tych¿e opinii, oceniaj¹c je pod wzglêdem logiki i dowiadczenia ¿yciowego.
Przedmiotem sporu w sprawie by³o to, od kiedy ubezpieczona H.D. jest niezdolna do pracy oraz czy wnioskodawczyni ma
okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej 20 lat
dla kobiety, oraz 5 letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy w ostatnim dziesiêcioleciu przed z³o¿eniem wniosku lub przed powstaniem niezdolnoci do pracy  art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
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Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Ubezpieczona wykaza³a 11 lat, 5 miesiêcy i 28 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych z tym, ¿e 2 miesi¹ce i 23 dni w ostatnim dziesiêcioleciu przed z³o¿eniem wniosku, w dziesiêcioleciu
przed powstaniem niezdolnoci do pracy 4 miesi¹ce i 18 dni.
Przes³anki warunkuj¹ce nabycie prawa do renty okrelone
zosta³y w przepisach art. 57-58 w/w ustawy. Zgodnie z treci¹
przepisu art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
renta z tytu³u niezdolnoci do pracy przys³uguje ubezpieczonemu w przypadku, gdy spe³nione s¹ ³¹cznie trzy poni¿sze przes³anki:
1) jest niezdolny do pracy,
2) ma wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy,
3) niezdolnoæ do pracy powsta³a w czasie okresów sk³adkowych lub niesk³adkowych wymienionych w tym przepisie,
ale nie póniej ni¿ w ci¹gu 18 miesiêcy od dnia ich ustania.
W myl przepisu ust. 2 art. 57 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS warunek powstania niezdolnoci do pracy w okresach
wskazanych w ustawie nie odnosi siê do osób, które s¹ ca³kowicie niezdolne do pracy oraz udowodni³y okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
mê¿czyzny.
Wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy wymieniony w art.
57 ust. 1 pkt 2 uwa¿a siê za spe³niony, gdy ubezpieczony osi¹gn¹³
okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej okrelon¹ iloæ lat, w przypadku powstania niezdolnoci do pracy
powy¿ej 30 roku ¿ycia  okres ten wynosi piêæ lat i powinien on
przypadaæ w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia przed dniem powstania niezdolnoci do pracy (art. 58 ust. 1 i 2 ustawy).
Definicja ustawowej niezdolnoci do pracy zawarta jest w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zgodnie, z którym niezdoln¹ do pracy jest osoba, która ca³kowicie lub
czêciowo utraci³a zdolnoæ do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawnoci organizmu i nie rokuje odzyskania zdolnoci do pracy po przekwalifikowaniu. W przepisach ustêpów 2 i 3
cytowanego przepisu jest natomiast mowa o ró¿nicy miêdzy niezdolnoci¹ do pracy ca³kowit¹ oraz czêciow¹. Ca³kowicie nie-
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zdoln¹ do pracy jest osoba, która utraci³a zdolnoæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS), za czêciowo niezdoln¹ do pracy jest osoba,
która w znacznym stopniu utraci³a zdolnoæ do pracy zgodnej
z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 23 marca 2006 r. sygn. akt I
UZP 5/05 (OSNAP 2006/19-20/305; Biul. SN 2006/3/27; M.P.Pr.
2006/8/442; Prok. i Pr.  wk³. 2006/11/141) stwierdzi³, ¿e renta
z tytu³u niezdolnoci do pracy przys³uguje ubezpieczonemu, który
udowodni³ okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mê¿czyzny oraz jest ca³kowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS), bez potrzeby wykazywania przewidzianego
w art. 58 ust. 2 tej ustawy piêcioletniego okresu sk³adkowego
i niesk³adkowego przypadaj¹cego w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia przed zg³oszeniem wniosku o rentê lub przed dniem powstania niezdolnoci do pracy.
S¹d Okrêgowy podziela to stanowisko w ca³oci. Wnioskodawczyni jednak nie wykaza³a w toku procesu okresu sk³adkowego i niesk³adkowego wynosz¹cego co najmniej 20 lat.
Dodaæ trzeba, ¿e ustalenie niezdolnoci do pracy wymaga
wiadomoci specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c., dlatego S¹d w realiach sprawy by³ zobligowany przeprowadziæ dowód z opinii zespo³u bieg³ych lekarzy s¹dowych o specjalnociach odpowiadaj¹cych schorzeniom ubezpieczonej (por. wyrok
SN z dnia 27 padziernika 2005 r., I UK 356/04. LEX nr 276241;
wyrok SN z dnia 8 maja 2008 r., I UK 356/07, LEX nr 490392).
Zdaniem S¹du, wszechstronna ocena zebranego w sprawie
materia³u dowodowego, a w szczególnoci koresponduj¹ce ze
sob¹ opinie, a tak¿e potwierdzaj¹ce te informacje dokumentacja
lekarska w aktach organu rentowego wskazuj¹ ponad wszelk¹
w¹tpliwoæ, ¿e ubezpieczona jest ca³kowicie niezdolna do pracy
z tym, ¿e niezdolnoæ powsta³a 26 marca 2009 r. Ostatecznie
wnioskodawczyni tych opinii nie kwestionowa³a, ale i nie wykaza³a aby mia³a co najmniej 20 letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy.
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Apelacjê od wyroku wywiod³a wnioskodawczyni zarzucaj¹c
1. naruszenie norm prawa procesowego maj¹ce wp³yw na treæ
orzeczenia, a mianowicie art. 286 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c.,
przez oparcie orzeczenia na opinii bieg³ego s¹dowego zawieraj¹cej braki i sprzecznej z zasadami orzecznictwa lekarskiego oraz niedopuszczenie dowodu z opinii dodatkowej
w sytuacji, gdy opinie w sprawie z³o¿one s¹ niepe³ne i nie
wyjaniaj¹ wszystkich istotnych okolicznoci,
2. naruszenie norm prawa materialnego, a mianowicie art. 5 k.c.,
przez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy okolicznoci sprawy uzasadnia³y uwzglêdnienie szczególnie trudnej sytuacji
materialnej i rodzinnej skar¿¹cej, jak równie¿ stwierdzonej u niej
choroby w postaci zespo³u depresyjno-paranoidalnego, zaburzeñ i barier psychologicznych uniemo¿liwiaj¹cych jej samodzielne utrzymanie, czyni¹c przez to orzeczenie odmawiaj¹ce
jej prawa do renty za sprzeczne z zasadami s³usznoci i wspó³¿ycia spo³ecznego.
Wskazuj¹c na powy¿sze, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. wnosi³a o:
 zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie odwo³ania
ewentualnie o:
 uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie, sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji
oraz o zas¹dzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni z urzêdu, gdy¿ nie zosta³y one op³acone nawet
w czêci.
W uzasadnieniu apelacji podniesiono, ¿e orzeczenie S¹du I instancji zosta³o wydane w oparciu o opinie bieg³ych ra¿¹co sprzeczne z zasadami orzecznictwa lekarskiego. Za tak¹ nale¿y niew¹tpliwie uznaæ opiniê bieg³ego lekarza s¹dowego psychiatry z 13
listopada 2009 r., której powierzchownoæ i lakoniczny charakter
wniosków wiadczy o naruszeniu zasad dogmatyki i metodologii
obowi¹zuj¹cych w psychiatrii. W sygnalizowanej opinii ca³kowicie pominiêto wskazanie, na jakich metodach badawczych oparto siê w toku prowadzonego badania psychiatrycznego. W¹tpliwoci budzi równie¿ przyjêcie pewnych ustaleñ przez bieg³ego
bez podania uzasadnienia. Bieg³y podnosi m.in. i¿ brak jest istot-
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nych odchyleñ od stanu prawid³owego w toku prowadzonego
badania neurologicznego, bez podania podstaw przyjêcia takiego wniosku, czy wskazania drogi do niego prowadz¹cej. Nie
sposób zgodziæ siê ponadto z przyjêtym w przytoczonej opinii
sposobem ustalenia daty powstania ca³kowitej niezdolnoci do
pracy wnioskodawczyni. Data ta zosta³a bowiem okrelona wy³¹cznie na podstawie przeprowadzonego z H.D. wywiadu (z uzyskanych od niej informacji wynika³o, ¿e drastyczne pogorszenie
stanu zdrowia nast¹pi³o 2 miesi¹ce przed rozpoczêciem leczenia
psychiatrycznego  za tak¹ datê uznano wiêc powstanie niezdolnoci). Bieg³y nie dokona³  celem ustalenia faktycznego momentu powstania owej niezdolnoci  ¿adnych innych czynnoci
maj¹cych na celu zbadanie dokonuj¹cych siê w psychice wnioskodawczyni zmian, jak i czasu ich wystêpowania (jak powszechnie
wiadomo zak³ócenia czynnoci psychicznych maj¹ zwykle charakter d³ugotrwale postêpuj¹cy). Rodzi to uzasadnione przypuszczenie, i¿ ustalenie tej daty uzale¿nione by³o wy³¹cznie od dowolnie podanego przez H.D. momentu pogorszenia stanu jej zdrowia, bez jakiejkolwiek weryfikacji tego faktu przez prowadz¹cego badanie bieg³ego. Szeregiem niejasnoci dotkniêta jest równie¿ druga ze sporz¹dzonych w sprawie opinii tj. opinia z 18
stycznia 2010 r. Podobnie jak opinia psychiatryczna, tak i opinia
psychologiczna ustalaj¹c termin powstania przedmiotowej niezdolnoci nie uwzglêdnia mo¿liwoci, i¿ w marcu 2009 r. dolegliwoci psychiczne wystêpuj¹ce u H.D. od wielu lat, jedynie
siê nasili³y w stopniu wymuszaj¹cym podjêcie leczenia, co nie
mo¿e stanowiæ podstawy do przyjêcia, i¿ przed t¹ dat¹ by³a ona
ca³kowicie zdolna do podjêcia pracy. Uzasadnienie tego stanu
rzeczy stanowi fakt, i¿ wnioskodawczyni sygnalizowa³a pojawiaj¹ce siê i nasilaj¹ce od wielu lat problemy z pamiêci¹. Nie budzi
w¹tpliwoci, i¿ okolicznoæ ta  jako jeden z symptomów  mo¿e
wiadczyæ o postêpuj¹cym charakterze wieloletniego procesu
pogorszenia zdrowia psychicznego H.D., co jednak bez jakiegokolwiek uzasadnienia zosta³o przez bieg³ych uznane wy³¹cznie
jako symptom zaburzenia nerwicowego. Opinia ta zosta³a wydana na podstawie m.in. dokumentacji medycznej prowadzonej
w Poradni Zdrowia Psychicznego. Dokumentacja medyczna
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z okresu od maja 2009 r. mo¿e byæ podstaw¹ jedynie w zakresie
stwierdzenia obecnego stanu zdrowia psychicznego badanej,
przedmiotem za opinii mia³o byæ równie¿ ustalenie czy stan
uniemo¿liwiaj¹cy jej podjêcie pracy móg³ trwaæ 10  15 lat wstecz.
W wietle art. 286 k.p.c. S¹d ma obowi¹zek dopuszczenia dowodu z dalszych bieg³ych lub z opinii instytutu, gdy zachodzi tego
potrzeba, a wiêc wówczas gdy opinia z³o¿ona ju¿ do sprawy
zawiera istotne braki, wzglêdnie te¿ nie wyjania istotnych okolicznoci (wyrok SN z dnia 15 lutego 1974 r., II CR 817/73).
Niejasnoci wystêpuj¹ce w wydanych na potrzeby niniejszej sprawy opiniach uzasadnia³y przeprowadzenie dowodu z urzêdu,
czego nie uczyniono. Zdaniem skar¿¹cego orzeczeniu S¹du I instancji nale¿y zarzuciæ tak¿e to, i¿ zosta³o wydane z ca³kowitym
i bezzasadnym pominiêciem szczególnych okolicznoci towarzysz¹cych niniejszej sprawie, prowadz¹c tym samym do wydania
orzeczenia sprzecznego z zasadami s³usznoci i wspó³¿ycia spo³ecznego oraz stanowi¹cym ich kodeksowe urzeczywistnienie
art. 5 k.c.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest nieuzasadniona.
W przypadku prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy
przes³anki pozwalaj¹ce na nabycie prawa do tego wiadczenia
zosta³y okrelone w art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i nale¿¹ do nich: istnienie niezdolnoci do pracy, posiadanie wymaganego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego oraz
wymóg powstania niezdolnoci do pracy w okresach wymienionych w punkcie 3, albo nie póniej ni¿ 18 miesiêcy od ustania
tych okresów. Je¿eli chodzi o przes³ankê wynikaj¹c¹ z punktu 2
art. 57 w/w ustawy, to wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy pozwalaj¹cy na przyznanie prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy zosta³ okrelony w art. 58 ust. 1 tego aktu
i wynosi on, w zale¿noci od wieku, w którym powsta³a niezdolnoæ do pracy, od jednego roku do 5 lat, z wyj¹tkiem przypadków podanych w ust. 3. Wszystkie przes³anki okrelone w art.
57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS musz¹ byæ spe³nione kumulatywnie, aby ubezpieczony móg³ uzyskaæ prawo do
tego wiadczenia, przy czym ustawa nie przewiduje pierwszeñ-
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stwa którejkolwiek z nich. W art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej ustawodawca sprecyzowa³ dok³adnie, w jakich okresach
musi dojæ do powstania niezdolnoci, aby ubezpieczonemu przys³ugiwa³a renta z tytu³u niezdolnoci do pracy i okreli³ je w nastêpuj¹cy sposób:
 okresy sk³adkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2,
pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt l, 3-8 i 9 lit. a, pkt 100 lit.
a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17,
 okresy niesk³adkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4, 5 lit.
a, pkt 6 i 12.
( )
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e niezdolnoæ do pracy jest kategori¹
prawn¹, zatem kwalifikacja danego stanu faktycznego ustalonego na podstawie opinii bieg³ych w zakresie wymagaj¹cym wiedzy medycznej nale¿y do s¹du, a nie do bieg³ych. Dla oceny
i stopnia zaawansowania chorób, ich wp³ywu na stan czynnociowy organizmu uprawnione s¹ osoby posiadaj¹ce fachow¹
wiedzê medyczn¹. Dlatego te¿ opinie s¹dowo-lekarskie sporz¹dzone w sprawie przez lekarzy specjalistów dla oceny schorzeñ
ubezpieczonej maj¹ zasadniczy walor dowodowy. Wskazaæ nale¿y, i¿ kryteria maj¹ce w tym przypadku dla oceny materia³u dowodowego zastosowanie, sformu³owa³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 7 listopada 2000 r. (I CKN 1170/98, OSNC 2001/
4/64) wyjaniaj¹c, i¿ opinia bieg³ego podlega ocenie na podstawie w³aciwych dla jej przymiotu kryteriów zgodnoci z zasadami logiki, wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy bieg³ego, podstaw teoretycznych opinii, a tak¿e sposobu motywowania oraz
stopnia stanowczoci wyra¿onych w niej wniosków. Ustalenie
stopnia i zaawansowania chorób, ocena ich wp³ywu na stan czynnociowy organizmu wymaga wiadomoci specjalnych, a zatem
okolicznoci tych mo¿na dowodziæ tylko przez dowód z opinii
bieg³ych (art. 278 k.p.c.). Opinia bieg³ego ma na celu u³atwienie
s¹dowi nale¿ytej oceny zebranego materia³u dowodowego, wtedy, gdy potrzebne s¹ do tego wiadomoci specjalne. Specyfika
tego dowodu wyra¿a siê w tym, ¿e sfera merytoryczna opinii
kontrolowana jest przez s¹d, który nie ma wiadomoci specjalnych, w istocie tylko w zakresie zgodnoci z zasadami logiczne-
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go mylenia i wiedzy powszechnej. Nadaje pierwszorzêdne znaczenie, przy tej ocenie, kryterium poziomu wiedzy bieg³ego.
Gdy wiec s¹d zleca bieg³ym wydanie opinii, musi mieæ na wzglêdzie to, czy dysponuje on wiadomociami specjalnymi niezbêdnymi dla stwierdzenia okolicznoci maj¹cych istotny wp³yw dla
rozstrzygniêcia sprawy. Te za mog¹ wynikaæ zarówno z przygotowania teoretycznego, jak i wykonywanej w danej dziedzinie
pracy i nabytych st¹d umiejêtnoci oceny wystêpuj¹cych tam zagadnieñ (por. orzeczenie SN z dnia 27 wrzenia 2002 r., II CKN
1354/00, LEX nr 77046).
Zaskar¿one rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy wyda³ po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego z udzia³em prawid³owo skompletowanego zespo³u bieg³ych s¹dowych  psychiatry
i psychologa. Biegli ci wydali sw¹ opiniê po przeprowadzeniu
badañ przedmiotowych i analizie dokumentacji medycznej dotycz¹cej wnioskodawczyni. Wziêli pod uwagê przy opiniowaniu
wyuczony oraz wykonywany przez ni¹ dotychczas zawód oraz
posiadane wykszta³cenie. Biegli wskazali, i¿ obecnie jest ona
osob¹ ca³kowicie niezdoln¹ do pracy z powodu zespo³u depresyjno-paranoidalnego, przy czym pocz¹tek tej niezdolnoci okrelili na 26 marca 2009 r., tj. na dwa miesi¹ce przed podjêciem
przez ni¹ leczenia w PZP. Kierowali siê przy tym wskazaniem
przez ubezpieczon¹, ¿e gorzej zaczê³a czuæ siê dwa miesi¹ce
przed podjêciem leczenia, co mia³o miejsce w dniu 26 maja 2009 r.
Dlatego te¿ S¹d Apelacyjny za S¹dem Okrêgowym podzieli³
wnioski zawarte przez bieg³ych w opiniach, poniewa¿ by³y one
logiczne, spójne i zdecydowane. Opinie te zosta³y zasadnie ocenione przez S¹d jako prawid³owe, albowiem oparto je na kompleksowej dokumentacji lekarskiej i na wynikach badañ (historia
choroby z PZP). W ocenie S¹du drugiej instancji biegli legitymowali siê zarówno wiedz¹ medyczn¹, jak i dowiadczeniem klinicznym oraz dowiadczeniem w zakresie orzekania w sprawach
rentowych. W sytuacji wiêc, kiedy niezdolnoæ wnioskodawczyni do pracy, zgodnie z opini¹ bieg³ych, nie powsta³a przed 11
kwietnia 2001 r., to nie spe³ni³a ona przes³anki, o której mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
albowiem jej niezdolnoæ powsta³a póniej ni¿ w ci¹gu 18 mie-
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siêcy od ustania ostatniego okresu ubezpieczenia (pobierania
zasi³ku dla bezrobotnych do dnia 12 padziernika 1999 r.). Bior¹c natomiast pod uwagê fakt, i¿ w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia przed zg³oszeniem wniosku o rentê lub przed dniem powstania niezdolnoci do pracy ubezpieczona udowodni³a odpowiednio 2 miesi¹ce i 23 dni lub 4 miesi¹ce i 18 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych zamiast wymaganych 5 lat, nale¿y uznaæ,
i¿ nie spe³ni³a tak¿e przes³anki z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
S¹d Apelacyjny wyra¿a pogl¹d, i¿ zbêdnym by³o powo³ywanie kolejnego zespo³u bieg³ych w sytuacji, kiedy zosta³y ju¿ dostatecznie wyjanione wszelkie okolicznoci niezbêdne do rozstrzygniêcia. Wielokrotnie ju¿ S¹d Najwy¿szy stwierdza³, ¿e potrzeba powo³ania innego bieg³ego powinna wynikaæ z okolicznoci sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas z³o¿onej opinii, gdy¿ odmienne stanowisko oznacza³oby przyjêcie, ¿e nale¿y przeprowadziæ dowód z wszystkich mo¿liwych
opinii bieg³ych, aby upewniæ siê, czy niektórzy z nich nie byli
tego samego zdania, co strona (por. wyroki SN z: 4 sierpnia 1999 r.,
I PKN 20/99, OSNAPiUS 2000/22/807; 14 maja 1997 r., II UKN
108/97, OSNAPiUS 1998/5/161; 18 wrzenia 1997 r., II UKN
260/97, OSNAPiUS 1998/13/408 oraz 10 grudnia 1997 r., II UKN
391/97, OSNAPiUS 1998/20/612). Podnieæ nale¿y, i¿ od dnia
1 lipca 1996 r. na mocy ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie
ustawy kodeksu postêpowania cywilnego, rozporz¹dzeñ Prezydenta Rzeczypospolitej  Prawo upad³ociowe i Prawo o postêpowaniu uk³adowym, Kodeksu postêpowania administracyjnego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 169) zmianie uleg³
przepis art. 232 k.p.c. zrywaj¹c z zasad¹ prawdy materialnej,
przenosz¹c na strony obowi¹zek wskazywania dowodów dla
stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ one skutki prawne.
Zarzut apelacji co do ustalonej daty powstania niezdolnoci do
pracy jedynie na podstawie wywiadu pochodz¹cego od ubezpieczonej, a nie na podstawie innych czynnoci maj¹cych na celu
zbadanie dokonuj¹cych siê w psychice ubezpieczonej zmian i czasu ich wystêpowania, bez weryfikacji przez bieg³ych, zw³aszcza
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w sytuacji, gdy wnioskodawczyni wskazywa³a, i¿ gorzej czu³a
siê ju¿ od 10-15 lat, jest niezasadny. Biegli analizowali dostêpn¹
dokumentacjê lekarsk¹ pochodz¹c¹ z okresu od maja 2009 r. bowiem leczenie wnioskodawczyni rozpoczê³a w dniu 26 maja
2009 r. Tam te¿ znaleli zapis o pogorszeniu stanu zdrowia dwa
miesi¹ce wczeniej, a wiêc od 26 marca 2009 r. Uprawniony by³
zatem ich wniosek o istnieniu niezdolnoci do pracy od tej daty.
Nie dysponuj¹c innymi obiektywnymi i mo¿liwymi do zweryfikowania danymi co do innej daty powstania niezdolnoci do pracy, wskazali na tê datê. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 9 grudnia 1997 r. (II UKN 385/97, OSNP 1998/19/583) stwierdzi³, ¿e
w sprawach o prawo do renty inwalidzkiej, ustalenie tzw. wstecznego inwalidztwa spowodowanego schorzeniami o charakterze
samoistnym powinno nastêpowaæ na podstawie dokumentacji
lekarskiej, pochodz¹cej z okresu, na który ma byæ ustalona data
lub okres powstania inwalidztwa, przy czym, im okres ten jest
odleglejszy, tym bardziej dok³adna powinna byæ dokumentacja
lekarska. Nie dotyczy to przypadków kalectw lub schorzeñ, które wed³ug wiedzy lekarskiej uznane s¹ za wrodzone lub istniej¹ce od dzieciñstwa, a tak¿e widocznych nastêpstw urazów (wypadków), jak utrata koñczyny, oka lub innych ubytków anatomicznych, których powstanie mo¿na dowodziæ wszystkimi dostêpnymi dowodami. W niniejszej sprawie bezsporne jest, i¿ niezdolnoæ wnioskodawczyni spowodowana jest schorzeniami samoistnymi oraz, ¿e dysponuje ona dokumentacj¹ lekarsk¹ dopiero od maja 2009 r. Dokumentacja ta zosta³a oceniona przez lekarzy bieg³ych s¹dowych, którzy zgodnie z posiadan¹ wiedz¹ fachow¹ uznali za mo¿liwe ustalenie, ¿e niezdolnoæ wnioskodawczyni datuje siê od marca 2009 r. Lekarze biegli nie znaleli
podstawy do ustalenia wczeniejszej daty. Wobec braku dokumentacji lekarskiej z okresu przed majem 2009 r. S¹d Okrêgowy
by³ uprawniony do przyjêcia opinii bieg³ych za miarodajn¹, a S¹d
Apelacyjny to stanowisko akceptuje. Podobnie wypowiedzia³ siê
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 6 czerwca 1997 r. (II UKN 169/
97, OSNP 1998/8/253): Ustalenie wstecznej daty wyst¹pienia
inwalidztwa nastêpuje w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych na podstawie dokumentacji pochodz¹cej z okresu, w któ-
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rym to inwalidztwo powsta³o lub z okresu zbli¿onego, (por. te¿
wyrok SN z dnia 24 stycznia 1996, II URN 59/95, OSNP 1996/13/
190, z dnia 6 wrzenia 1995 r., II URN 32/95, OSNP 1996/6/87).
S¹d Apelacyjny oddali³ wniosek dowodowy pe³nomocnika
ubezpieczonej z dnia 5 lipca 2011 r. o dopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ych z zakresu endokrynologii, interny, kardiologii,
neurologii na okolicznoæ czy istniej¹ podstawy do rozpoznania
u wnioskodawczyni niezdolnoci do pracy, jeli tak to z jakiej
przyczyny i w jakim okresie, co uzasadniane by³o treci¹ opinii
bieg³ej H. L.-P., sporz¹dzaj¹cej opiniê dla potrzeby oceny, czy
ubezpieczona by³a w stanie wywieæ apelacjê w terminie do tego
przewidzianym, a konkretnie w zwi¹zku z sugesti¹ tej¿e bieg³ej
o mo¿liwoci wp³ywu dolegliwoci zg³aszanych przez ubezpieczon¹ na jej zaburzenia psychiczne. Opinia ta by³a sporz¹dzona
dla potrzeby oceny, czy ubezpieczona by³a w stanie wywieæ
apelacjê w terminie do tego przewidzianym i na tym winna siê
koncentrowaæ, nie za wykraczaæ poza zakrelon¹ jej tezê. Rol¹
bieg³ego nie jest dokonywanie samodzielnych ustaleñ faktycznych istotnych dla zastosowania okrelonej normy prawnej. Zadaniem bieg³ego jest udzielenie s¹dowi, na podstawie posiadanych wiadomoci fachowych i dowiadczenia zawodowego, informacji i wiadomoci niezbêdnych do ustalenia i oceny okolicznoci sprawy. Nie mog¹ byæ uznane za dowód w sprawie wypowiedzi bieg³ego wykraczaj¹ce zarówno poza zakres udzielonego
mu przez s¹d zlecenia, jak i poza ustawowo okrelone jego zadania. S¹d nie jest wiêc zwi¹zany opini¹ bieg³ego w zakresie
jego wypowiedzi odnonie do, zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji s¹du, kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu
rozstrzygniêcia sprawy (wyr. SN z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN
1763/00, LEX 78280).
Powo³ane w apelacji argumenty natury spo³ecznej nie mog³y
byæ uwzglêdnione, jako przemawiaj¹ce za przyznaniem wnioskodawczyni prawa do renty, poniewa¿ w sprawach z zakresu
ubezpieczeñ spo³ecznych klauzule generalne np. zasady wspó³¿ycia spo³ecznego mog¹ byæ stosowane tylko w przypadku ich
wyranego powo³ania w ustawie.
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Tak, wiêc nale¿a³o uznaæ, i¿ ubezpieczona nie spe³nia warunków do przyznania jej renty z tytu³u niezdolnoci do pracy, okrelonych w przepisach ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, co musia³o skutkowaæ oddaleniem jej odwo³ania w tym zakresie, o czym zasadnie orzek³ S¹d I instancji
w zaskar¿onym wyroku.
W tym stanie, S¹d Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. orzek³
jak w sentencji.

3
POSTANOWIENIE
z dnia 26 padziernika 2011 r.
III AUz 246/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Iwona Krzeczowska-Lasoñ
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
SSA Aleksandra Urban

Teza
Warunek formalny w postaci za³¹czenia do pisma (odwo³ania)
pe³nomocnictwa mo¿e byæ spe³niony tylko w razie za³¹czenia
takiego dokumentu, z którego wynika skuteczne umocowanie
osoby podaj¹cej siê za pe³nomocnika do wystêpowania w imieniu mocodawcy w danej sprawie. Tylko z³o¿enie takiego dokumentu pe³nomocnictwa mo¿e byæ uczynione jako dochowanie
warunku formalnego pozwu z art. 126 § 3 k.p.c. i wyklucza zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. Nie wystarczy natomiast z³o¿enie
pe³nomocnictwa np. podpisanego przez inn¹ osobê ni¿ mocodawca, a nieuprawnion¹ do dzia³ania w jego imieniu.

Uzasadnienie
Przewodnicz¹cy w S¹dzie Okrêgowym  S¹dzie Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G. zarz¹dzeniem z dnia 18 lipca 2011 r.
VII U ( ), zwróci³ odwo³anie P. Agencji Pracy Sp. z o.o. w G. od
decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. z dnia
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22 wrzenia 2010 r. ustalaj¹cej dla P.£. z tytu³u wykonywania
umowy zlecenia na rzecz P. Agencji Pracy Sp. z o.o. w G. podstawy wymiaru sk³adek za miesi¹ce od lipca 2008 r. do grudnia
2008 r.
W uzasadnieniu zarz¹dzenia wskazano, ¿e odwo³anie w imieniu p³atnika podpisa³ K.K.  doradca podatkowy, który przed³o¿y³ pe³nomocnictwo podpisane przez D.M. Zarz¹dzeniem z dnia
27 czerwca 2011 r. wnioskodawca zosta³ wezwany do usuniêcia
braków formalnych odwo³ania w terminie 7 dni pod rygorem
jego zwrotu poprzez:
a) wskazanie podstawy prawnej pe³nomocnictwa udzielonego
K.K.  doradcy podatkowemu, w wietle regulacji art. 87 k.p.c.
okrelaj¹cego kr¹g osób upowa¿nionych do wystêpowania
w charakterze pe³nomocnika, b¹d osobistego podpisania
odwo³ania,
b) w przypadku twierdzenia strony o istnieniu podstawy do udzielenia pe³nomocnictwa doradcy podatkowemu w wietle regulacji art. 87 k.p.c. w tym samym terminie wnioskodawca
zobowi¹zany zosta³ do:
 uzupe³nienia jego zakresu poprzez wskazanie, i¿ obejmuje
ono postêpowanie przed s¹dem, albowiem z³o¿one do akt
pe³nomocnictwo dotyczy wy³¹cznie postêpowania przed
Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
 z³o¿enie odpisu KRS Spó³ki dla wykazania, i¿ pe³nomocnictwa udzieli³a osoba upowa¿niona do wystêpowania
w imieniu spó³ki.
Zobowi¹zane dorêczone zosta³o stronie w dniu 4 lipca 2011 r.
i pomimo up³ywu w dniu 11 lipca 2011 r. zakrelonego terminu,
pozosta³o bez wykonania.
Z tych wzglêdów Przewodnicz¹cy w S¹dzie Okrêgowym uzna³,
¿e zgodnie z art. 130 k.p.c. odwo³anie nale¿a³o zwróciæ.
Za¿alenie na powy¿sze zarz¹dzenie wywiod³a P. Agencja Pracy Sp. z o.o. w G. zarzucaj¹c naruszenie art. 133 § 3 k.p.c. w zw.
z art. 130 § 2 k.p.c. i art. 133 § 2a k.p.c. poprzez zwrócenie
z³o¿onego przez wnioskodawcê odwo³ania mimo, ¿e wezwanie
do uzupe³nienia jego braków nie zosta³o wnioskodawcy skutecznie dorêczone, gdy¿ z pe³nomocnictwa udzielonego K.K. wyni-
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ka, ¿e zosta³ on ustanowiony wy³¹cznym pe³nomocnikiem dla
dorêczeñ. Ponadto wezwanie do usuniêcia braków odwo³ania
zosta³o dorêczone na adres niezgodny z aktualnym adresem wnioskodawcy.
Skar¿¹cy domaga³ siê uchylenia zaskar¿onego zarz¹dzenia
w ca³oci i zas¹dzenia od pozwanego na rzecz odwo³uj¹cej siê
spó³ki zwrotu kosztów postêpowania za¿aleniowego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Zaskar¿one zarz¹dzenie podlega uchyleniu, jednak z innych
przyczyn ni¿ wskazano w za¿aleniu.
Na wstêpie podkrelenia wymaga, ¿e w postêpowaniu s¹dowym odwo³anie od decyzji organu rentowego nie jest pozwem,
a jedynie pe³ni jego rolê (por. postanowienie SN z dnia 19 czerwca
1998 r., II UKN 105/98, OSNAPiUS 1999/16/529). Odwo³anie
wszczyna postêpowanie s¹dowe i jest przy tym szczególnym
pismem procesowym, które podlega rygorom przewidzianym
w art. 47710 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem odwo³anie powinno zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji, okrelenie i zwiêz³e uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pe³nomocnika.
Wskazane, niew¹tpliwie mniejsze wymogi formalne odwo³ania w stosunku do pozwu podyktowane s¹ interesem odwo³uj¹cego siê, który ma w ten sposób zapewnion¹ mo¿liwoæ s¹dowej kontroli decyzji organu rentowego, bez koniecznoci, a czasem w braku mo¿liwoci, skorzystania z pomocy fachowego pe³nomocnika. Przewodnicz¹cy lub wyznaczony przez niego sêdzia dokonuj¹c wstêpnego badania sprawy ustala, czy pismo
wszczynaj¹ce postêpowanie s¹dowe spe³nia niezbêdne wymagania, pozwalaj¹ce nadaæ mu dalszy bieg (art. 467 § 1 k.p.c.).
Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e w myl art. 467 § 3 k.p.c. po wstêpnym badaniu sprawy przewodnicz¹cy wzywa do usuniêcia braków formalnych pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadz¹
siê usun¹æ w toku czynnoci wyjaniaj¹cych.
Podkreliæ nale¿y równie¿, ¿e w doktrynie i orzecznictwie
zgodnie przyjmuje siê, ¿e skoro stosownie do treci art. 126 § 1
k.p.c. warunkiem formalnym pisma procesowego wniesionego

104

w sprawach pracy
przez pe³nomocnika jest do³¹czenie do niego pe³nomocnictwa,
je¿eli wczeniej nie zosta³o z³o¿one, to niezachowanie tego warunku uzasadnia zastosowanie przez przewodnicz¹cego przepisu art. 130 k.p.c. (por. np. postanowienia SN z dnia 25 lutego
1998 r., II UZ 4/98, OSNAPUS 1999/6/228, z dnia 17 marca
1999 r., II UZ 30/99, OSNAPUS 2000/20/776 lub z dnia 26 kwietnia 2001 r., II CZ 10/01).
S¹d Najwy¿szy w kilku orzeczeniach da³ wyraz temu, ¿e do
dochowania warunków formalnych pisma procesowego nie wystarcza z³o¿enie przez pe³nomocnika dowolnego pe³nomocnictwa, lecz musi to byæ dokument pe³nomocnictwa odpowiadaj¹cy
niezbêdnym wymaganiom przypisanym dla pe³nomocnictwa procesowego, z którego wynika upowa¿nienie do dzia³ania w imieniu strony w danej sprawie. Je¿eli wymaganie to nie jest spe³nione, ma zastosowanie art. 130 k.p.c., odpowiednik art. 141
d.k.p.c. (por. np. orzeczenie z dnia 24 sierpnia 1937 r., C 1
2382/36, Zb. Urz. 1938, poz. 282, postanowienie z dnia 5 stycznia 2000 r., I CKN 1143/00 lub postanowienie z dnia 14 stycznia
2000 r., I CKN 345/98, OSNC 2000/7-8/140).
W doktrynie przyjmuje siê, ¿e przewodnicz¹cy przy badaniu
pozwu pod wzglêdem formalnym nie mo¿e zadowoliæ siê do³¹czeniem do niego dowolnego pe³nomocnictwa, ale musi przestrzegaæ by do³¹czone by³o niewadliwe pe³nomocnictwo upowa¿niaj¹ce do dzia³ania w imieniu powoda w danej sprawie. Je¿eli wymaganie to nie jest spe³nione powinien mieæ zastosowanie art. 130 k.p.c.
W pimiennictwie i orzecznictwie podkrela siê, ¿e pe³nomocnictwo ma dwojakie znaczenie; z jednej strony oznacza ono
pochodz¹ce od mocodawcy umocowanie pe³nomocnika do dzia³ania w imieniu mocodawcy, a z drugiej strony  dokument obejmuj¹cy (potwierdzaj¹cy) to umocowanie. Od udzielenia pe³nomocnictwa nale¿y odró¿niæ jego wykazanie przed s¹dem, stanowi¹ce jeden z warunków jego skutecznoci, a tym samym podejmowania czynnoci procesowych przez pe³nomocnika w imieniu mocodawcy (por. np. uzasadnienie postanowienia SN z dnia
10 lipca 2003 r., III CZP 54/03, LEX 103097).
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Zgodnie z art. 89 § 1 zd. 1 k.p.c., pe³nomocnik obowi¹zany
jest przy pierwszej czynnoci procesowej do³¹czyæ do akt sprawy pe³nomocnictwo (rozumiane jako dokument stwierdzaj¹cy
umocowanie) z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pe³nomocnictwa. Dokument pe³nomocnictwa lub jego wierzytelny
odpis jest w tym wypadku jedynym dowodem potwierdzaj¹cym
przed s¹dem istnienie umocowania pe³nomocnika do dzia³ania
w imieniu strony. Dokumentu tego, z wyj¹tkiem wypadku wskazanego w art. 89 § 2 i art. 118 k.p.c., nie mo¿na zast¹piæ innym
rodkiem dowodowym.
Maj¹c to na wzglêdzie nale¿y przyj¹æ, ¿e wymaganie, aby do
pisma procesowego do³¹czyæ pe³nomocnictwo (art. 126 § 3 k.p.c.),
nale¿y rozumieæ jako obowi¹zek do³¹czenia dokumentu pe³nomocnictwa, je¿eli pismo wnosi pe³nomocnik, który wczeniej
nie z³o¿y³ pe³nomocnictwa. Przepis ten s³u¿y realizacji obowi¹zku pe³nomocnika, wynikaj¹cego z treci art. 89 § 1 k.p.c., wykazania umocowania. Na tle art. 126 § 3 k.p.c. nie budzi zatem w¹tpliwoci, ¿e za³¹czenie dokumentu pe³nomocnictwa do pisma
procesowego, w sytuacji okrelonej w tym przepisie, stanowi
warunek formalny tego pisma. Nale¿y przy tym mieæ na wzglêdzie, ¿e warunek formalny w postaci za³¹czenia do pisma (w tym
wypadku do odwo³ania) pe³nomocnictwa mo¿e byæ spe³niony
tylko w razie za³¹czenia takiego dokumentu, z którego wynika
skuteczne umocowanie osoby podaj¹cej siê za pe³nomocnika, do
wystêpowania w imieniu mocodawcy w danej sprawie. Tylko
z³o¿enie takiego dokumentu pe³nomocnictwa mo¿e byæ ocenione
jako dochowanie warunku formalnego pozwu z art. 126 § 3 k.p.c.
i wyklucza zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. Nie wystarczy natomiast
z³o¿enie pe³nomocnictwa np. podpisanego przez inn¹ osobê ni¿
mocodawca, a nieuprawnion¹ do dzia³ania w jego imieniu.
Z powy¿szego wynika, ¿e kognicja przewodnicz¹cego przy
badaniu dochowania warunków formalnych pisma procesowego
w zakresie wynikaj¹cym z art. 126 § 3 k.p.c. obejmie tak¿e badanie, czy dokument pe³nomocnictwa zosta³ nale¿ycie sporz¹dzony, a w szczególnoci, czy zosta³ podpisany przez mocodawcê i czy z jego treci wynika umocowanie do dzia³ania za mocodawcê w danej sprawie. Zwa¿ywszy, ¿e do³¹czenie pe³nomoc-
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nictwa do pisma procesowego stanowi jego warunek formalny,
nale¿y przyj¹æ, ¿e niedochowanie wymagañ co do dokumentu
pe³nomocnictwa stanowi o niezachowaniu warunków formalnych
w odniesieniu do ca³ego pisma procesowego w rozumieniu art.
130 § 1 zd. 1 k.p.c. (por. uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 14
grudnia 2001 r., III CZP 67/01, Prokuratura i Prawo. Orzecznictwo 2002, nr 6, poz. 38).
W rozpoznawanej sprawie odwo³anie zosta³o podpisane przez
K.K.  doradcê podatkowego, który do³¹czy³ pe³nomocnictwo
podpisane przez D.M.  prezesa zarz¹du wnioskodawcy zawieraj¹ce umocowanie K.K. do wystêpowania przed w³aciwymi
organami Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w sprawie decyzji
wydanej przez Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w dniu 22
wrzenia 2010 r. na P. Agencjê Pracy Sp. z o.o. jako p³atnika
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne dla ubezpieczonego P.£.
K.K. zosta³ upowa¿niony do udzielania dalszych pe³nomocnictw
oraz do spraw dorêczeñ.
W tym stanie rzeczy zale¿a³o uznaæ, ¿e odwo³anie zosta³o
wniesione przez osobê podaj¹c¹ siê za pe³nomocnika i przedk³adaj¹c¹ dokument pe³nomocnictwa, który nie odpowiada warunkom formalnym, albowiem nie zawiera umocowania osoby
podaj¹cej siê za pe³nomocnika, do wystêpowania w imieniu
wnioskodawcy w postêpowaniu s¹dowym.
W takiej sytuacji nale¿a³o podj¹æ czynnoci zmierzaj¹ce do
usuniêcia braku formalnego odwo³ania wynikaj¹cego z braku pe³nomocnictwa.
Maj¹c na uwadze obowi¹zek wykazania zdolnoci pe³nienia
funkcji pe³nomocnika dotycz¹cy wszystkich osób wymienionych
w art. 87 k.p.c. oraz to, ¿e pe³nomocnik procesowy wystêpuj¹cy
w imieniu osób prawnych musi nie tylko przedstawiæ pe³nomocnictwo, ale tak¿e dokument wskazuj¹cy tytu³ prawny konkretnego organu do dzia³ania za osobê prawn¹, nale¿a³o równie¿ podj¹æ czynnoci zobowi¹zuj¹ce stronê do przedstawienia stosownych dokumentów legitymuj¹cych udzia³ pe³nomocnika oraz do
z³o¿enia odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego wykazuj¹cego
umocowanie organu osoby prawnej do udzielenia pe³nomocnictwa a nieprzedstawienie ich w wyznaczonym terminie kwalifi-
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kowaæ nale¿a³o jako wadê pe³nomocnictwa, uniemo¿liwiaj¹c¹
nie tylko udzia³ tej osoby w sprawie w charakterze pe³nomocnika procesowego, ale równie¿ uznanie, ¿e odwo³anie zawiera
podpis pe³nomocnika odwo³uj¹cej siê spó³ki.
Abstrahuj¹c od tego, czy wezwanie przewodnicz¹cego w S¹dzie Okrêgowym do usuniêcia braków formalnych odwo³ania
dokonane by³o precyzyjne, czy te¿ nie, rozwa¿enia wymaga
przede wszystkim, czy prawid³owo zosta³ zastosowany w tej sprawie art. 130 § 1 k.p.c.
W sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych przewidziany jest bowiem odrêbny tryb postêpowania, maj¹cy na celu odformalizowanie procesu i u³atwienie dochodzenia roszczeñ. Temu
celowi s³u¿y art. 468 k.p.c., który  odmiennie ni¿ art. 130 k.p.c.
 przewiduje usuniêcie braków formalnych na posiedzeniu s¹dowym (wyjaniaj¹cym). Przepis art. 468 § 2 pkt 1 k.p.c., zgodnie z którym czynnoci wyjaniaj¹ce maj¹ na celu usuniêcie braków formalnych pism procesowych, jako przepis szczególny
wy³¹cza mo¿liwoæ zastosowania art. 130 § 1 k.p.c., tj. w tym
wypadku zwrotu odwo³ania, w ka¿dej sytuacji, gdy takie braki
mog¹ byæ usuniête w trakcie czynnoci wyjaniaj¹cych. S¹d Apelacyjny podziela stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2009 r., I UZ 7/09 (OSNP 2011/
1-2/28), ¿e w postêpowaniu w sprawie z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych, zwrotu odwo³ania w trybie art. 130 k.p.c., z powodu nieuzupe³nienia braków formalnych odwo³ania wskazanych
w art. 47710 k.p.c., mo¿na dokonaæ tylko wtedy, gdy uprzednio
nie przynios³a skutku próba ich uzupe³nienia w toku czynnoci
wyjaniaj¹cych, czego zabrak³o w niniejszym postêpowaniu.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt rozpoznawanej sprawy S¹d Apelacyjny uzna³ zaskar¿one zarz¹dzenie o zwrocie odwo³ania za b³êdne, albowiem pomimo, ¿e wezwanie do usuniêcia braków formalnych odwo³ania nie zosta³o wykonane w terminie, to braki te powinny i mog³y byæ usuniête w toku czynnoci wyjaniaj¹cych, których S¹d Okrêgowy zaniecha³.
Nie ma natomiast racji ¿al¹cy, który twierdzi³, ¿e S¹d Okrêgowy powinien by³ dorêczyæ wezwanie do usuniêcia braków odwo³ania do r¹k K.K. Trzeba bowiem wskazaæ, ¿e z udzielonego
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pe³nomocnictwa wynika, ¿e K.K. zosta³ upowa¿niony do wystêpowania przed organami Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
do udzielania dalszych pe³nomocnictw i dorêczeñ. Z treci udzielonego pe³nomocnictwa wynika zatem, ¿e by³ on upowa¿niony
w postêpowaniu przed organami Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i tylko w tak okrelonym zakresie nale¿a³o rozumieæ upowa¿nienie w sprawie dorêczeñ.
Na marginesie nale¿y te¿ stwierdziæ, ¿e ¿al¹cy nie wykaza³,
aby w dacie wydania zaskar¿onego zarz¹dzenia S¹dowi z urzêdu by³ znany fakt zmiany adresu jego siedziby, a tym samym
wnioskodawca by³ zobowi¹zany do powiadomienia S¹du o zmianie
swojej siedziby.
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e ostatecznie odwo³anie zosta³o podpisane przez cz³onka zarz¹du wnioskodawcy, co potwierdzi³o,
¿e mo¿liwe by³o uzyskanie tego samego skutku w toku postêpowania wyjaniaj¹cego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na podstawie
art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., orzek³ jak
w sentencji.

4
WYROK
z dnia 27 padziernika 2011 r.
IV Pa 69/11, IV Pz 21/11
S¹d Okrêgowy w Toruniu
IV Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Danuta Jarosz-Czarciñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Danuta Domañska
SSO Ma³gorzata Maleszka

Teza
S¹d Pracy nie jest zobowi¹zany do wezwania z urzêdu do
udzia³u w sprawie strony pozwanej nawet, je¿eli s¹dowi wiado-
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mo, ¿e jest ona legitymowana w sprawie, je¿eli powód wiedz¹c
o tym stanowczo wskazuje inn¹ stronê pozwan¹.

Uzasadnienie
S¹d Rejonowy w T. wyrokiem z dnia 19 maja 2011 r. oddali³
powództwo Sz.W. przeciwko Burmistrzowi Miasta W. i zas¹dzi³
od powoda na rzecz pozwanego kwotê 60 z³ tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
S¹d Rejonowy ustali³, ¿e z dniem 2 listopada 1995 r. powód
Sz.W. zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w W. Funkcja
ta zosta³a powodowi powierzona na czas okrelony (do 10 listopada 1996 r.)
Pismem z dnia 1 padziernika 1996 r., podpisanym przez Burmistrza Miasta W., powód zosta³ powiadomiony, ¿e z dniem 2
listopada 1996 r. zostaje z nim nawi¹zana umowa o pracê na czas
okrelony na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w W. Jednoczenie powiadomiono powoda, ¿e zgodnie z art. 8 ust. 1 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.) stosunki pracy
z pracownikami zatrudnionym na podstawie powo³ania na czas
okrelony, albo na czas nieokrelony na stanowisku pracy nie
wymienionym w przepisach, o których mowa w art. 68 § 1 k.p.,
przekszta³caj¹ siê z dniem wejcia w ¿ycie tej ustawy, odpowiednio
w stosunki pracy na podstawie umowy pracê na czas okrelony
albo na czas nieokrelony.
Uchwa³¹ nr 96/141/97 Zarz¹du Miasta z dnia 14 lipca 1997 r.,
na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43) powo³ano zarz¹d
spó³ki w osobie m.in. powoda (któremu powierzono stanowisko
dyrektora).
Uchwa³¹ nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. Walnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki z o.o. MZECWiK w W. odwo³ano powoda z funkcji prezesa  dyrektora oraz rozwi¹zano z nim stosunek pracy. W dniu 28 lutego 2011 r. powód otrzyma³ pismo
(podpisane przez Burmistrza L.K.) informuj¹ce o podjêciu przez
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Walne Zgromadzenie Wspólników uchwa³y w sprawie odwo³ania i rozwi¹zania stosunku pracy z dniem 28 lutego 2011 r., co
równoznaczne jest z rozwi¹zaniem stosunku pracy w drodze
wypowiedzenia umowy o pracê za trzy miesiêcznym okresem
wypowiedzenia, który zakoñczy siê 31 maja 2011 r.
Stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów, których
autentycznoci i zgodnoci z prawd¹ nie podwa¿a³a ¿adna ze
stron.
Dokonuj¹c oceny zarzutu braku legitymacji biernej pozwanego trzeba podkreliæ, ¿e zanim dosz³o do przekszta³cenia Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji
w W. w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, powód zajmowa³ stanowisko dyrektora Zak³adu, na podstawie umowy o pracê na czas nieokrelony. wiadczy o tym przede wszystkim treæ
pisma z dnia 1 padziernika 1996 r., informuj¹cego powoda o takiej pozycji oraz wiêzi prawnej ³¹cz¹cej go z zarz¹dzan¹ przez
niego jednostk¹. Nie powinno przy tym budziæ w¹tpliwoci, ¿e
ówczesnym pracodawc¹ powoda pozostawa³ MZECWiK w W.,
stanowi¹cy jednostkê organizacyjn¹, w ramach której powód pozostawa³ zatrudniony. Wniosek taki wyp³ywa z przepisu art. 3
k.p., zgodnie z którym pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna,
choæby nie posiada³a osobowoci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, je¿eli zatrudniaj¹ one pracowników. Przepisy prawa pracy
przyznaj¹ wiêc podmiotowoæ prawn¹ (w stosunkach prawnopracowniczych) nie tylko osobom prawnym lub fizycznym, ale
tak¿e tym jednostk¹ organizacyjnym, które w ogólnym obrocie
cywilnoprawnym mog³yby mieæ co najwy¿szej status statio fisci.
Wskazane jednostki organizacyjne uwa¿a siê za pracodawcê tak¿e w stosunku do osób, które nimi kieruj¹ (zob. wyrok SN z dnia
4 stycznia 2008 r., I PK 187/07, LEX nr 375669; postanowienie
SN z dnia 15 maja 2002 r., III PZP 7/02, LEX nr 564474; wyrok
SN z dnia 20 padziernika 1998 r., I PKN 390/98, OSNAP 1999/
23/744; wyrok SN z dnia 19 grudnia 1997 roku, I PKN 448/97,
OSNAP 1998/22/649).
Wprawdzie w takiej sytuacji kompetencje do jego zwalniania,
zatrudniania lub wydawania poleceñ bêdzie posiada³a okrelona
osoba (podmiot) spoza danej jednostki organizacyjnej (por. np.
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art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych), jednak nie stanie siê ona przez to pracodawc¹ osób,
wzglêdem których wykonuje czynnoci z zakresu prawa pracy
(podobnie, jak pracodawc¹ nie staje siê podmiot zarz¹dzaj¹cy
jednostk¹, który tylko reprezentuje j¹ w stosunkach pracy ³¹cz¹cych jednostkê z jej pracownikami). Trzeba zatem odró¿niaæ podmioty zatrudniaj¹ce (maj¹ce pozycjê pracodawców) od podmiotów, które jedynie w imieniu pracodawcy dokonuj¹ pewnych
czynnoci z zakresu prawa pracy. Na potrzebê przeprowadzania
takiej dywersyfikacji wskazuje chocia¿by treæ przepisów art. 3
i 31 k.p., które wyranie oddzielaj¹ podmioty zatrudniaj¹ce od
podmiotów, które pracodawców wy³¹cznie reprezentuj¹.
Przekszta³cenie Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w W. w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nast¹pi³o na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. w Dz.U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 236  zwanej dalej ustaw¹). Zgodnie z przepisem
art. 17 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w spornym
okresie), pierwszy zarz¹d spó³ki jest powo³ywany przez zarz¹d
gminy, z tym ¿e do pe³nienia funkcji prezesa pierwszego zarz¹du spó³ki zarz¹d gminy powo³uje z dniem 1 lipca 1997 r. dyrektora przekszta³conego przedsiêbiorstwa komunalnego, chyba ¿e
nie wyrazi on zgody na pe³nienie tej funkcji. Do takiej czynnoci
prawnej dosz³o w lipcu 1997 r., na mocy uchwa³y nr 96/141/97;
przepis ten zosta³ zreszt¹ powo³any w treci wzmiankowanej
uchwa³y. Stosownie zarazem do przepisu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy pracownicy przekszta³conego w spó³kê przedsiêbiorstwa komunalnego stawali siê z mocy prawa pracownikami spó³ki, za
za zobowi¹zania wynikaj¹ce ze stosunku pracy powsta³e przed
przekszta³ceniem przedsiêbiorstwa odpowiada³a spó³ka. Pracownikiem nowo powsta³ej spó³ki móg³ zostaæ tak¿e dyrektor przekszta³canej jednostki, z tym zastrze¿eniem, ¿e podstaw¹ jego dalszego zatrudnienia mog³a byæ umowa o pracê (zob. C. Banasiñski, M. Kulesza, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej,
LEX 2002 r., uwagi do art. 19; M. Szyd³o, Komentarz do ustawy
o gospodarce komunalnej, LEX 2008, uwaga 5 do art. 19). Wymóg ten zosta³ wobec powoda spe³niony; jeszcze bowiem przed
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dat¹ wspomnianego przekszta³cenia miêdzy nim i kierowan¹
przez niego jednostk¹ dosz³o do nawi¹zania umowy o pracê na
czas nieokrelony. Dlatego te¿ z chwil¹ przekszta³cenia siê MZECWiK w W. w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, powód
sta³ siê ex lege pracownikiem spó³ki.
Kieruj¹c siê powy¿szymi rozwa¿aniami trzeba przyj¹æ, ¿e powoda nie ³¹czy³ stosunek pracy z burmistrzem miasta W., lecz ze
spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, w zarz¹dzie której zasiada³ i któr¹  w ramach stosunku pracy  zarz¹dza³ jako dyrektor. Z tego te¿ wzglêdu powód powinien  kwestionuj¹c otrzymane wypowiedzenie  pozwaæ nie burmistrza, lecz swojego
pracodawcê, tj. spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Roszczenia przewidziane przez przepis art. 45 k.p., stanowi¹ roszczenia ze stosunku pracy, tj. ze stosunku prawnego, w którym
stronami s¹ pracownik oraz pracodawca. Z uprawnieniami pracownika pozostaj¹ zatem skorelowane jedynie okrelone obowi¹zki pracodawcy. Tylko on tym samym mo¿e zostaæ pozwany
w ramach procesu zmierzaj¹cego do realizacji wspomnianych
uprawnieñ i tylko przeciwko pracodawcy mo¿na formu³owaæ
wskazane wy¿ej roszczenia. Z uwagi na wy³¹czn¹ legitymacjê
biern¹ spó³ki, zwrócenie jednego z wymienionych w art. 45 § 1
k.p. roszczeñ przeciwko innemu podmiotowi (nie posiadaj¹cemu takiej legitymacji procesowej) winno skutkowaæ oddaleniem
powództwa.
S¹d mo¿e wprawdzie, równie¿ z urzêdu, wzywaæ do udzia³u
w sprawie w charakterze pozwanego podmiot, który winien byæ
w sprawie stron¹ pozwan¹ (art. 477 k.p.c.). Powy¿sza regulacja
stanowi przejaw ochrony praw pracowniczych. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i bezwzglêdnego. S¹d pracy nie mo¿e
dokonaæ z urzêdu wezwania do udzia³u w sprawie pracodawcy,
wbrew woli pracownika, który sprzeciwia siê takiemu dopozwaniu (por. wyrok SN z dnia 13 wrzenia 2006 r., II PK 357/05,
OSNAP 2007/17-18/247). Tym bardziej nie powinno siê korzystaæ z tego przepisu, gdy pracownika reprezentuje profesjonalny
pe³nomocnik, który wyranie wskazuje kto winien zostaæ (w jego
ocenie) pozwany w sprawie. Przepis art. 477 k.p.c. s³u¿yæ ma
wyrównywaniu szans stron w procesie, w sytuacji w której pra-
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cownik jako strona ekonomicznie s³absza nie dysponuje takimi
mo¿liwociami jak pracodawca, a tym samym mo¿e przegraæ dany
proces nie z uwagi na brak zasadnoci jego powództwa, lecz ze
wzglêdu na brak odpowiedniej wiadomoci prawnej oraz umiejêtnoci prowadzenia sporu. Nie powinno siê go natomiast stosowaæ wówczas, gdy pracownik korzysta z fachowej (przynajmniej
w za³o¿eniu) pomocy profesjonalnego pe³nomocnika.
Pe³nomocnik powoda od samego pocz¹tku procesu z ca³¹ stanowczoci¹ i konsekwentnie jako stronê pozwan¹ podawa³ Burmistrza miasta W. (bêd¹cego jedynie osob¹ reprezentuj¹c¹ jedynego udzia³owca spó³ki z o.o.). Jednoczenie, wybór osoby pozwanej pe³nomocnik powoda stara³ siê uzasadniæ odwo³uj¹c siê
do koncepcji dwoistoci stosunków ³¹cz¹cych cz³onka zarz¹du
ze spó³k¹ (tj. z racji cz³onkostwa w zarz¹dzie oraz nawi¹zanego
stosunku o zobowi¹zaniowym charakterze), z której jednak wywodzi³ mylne wnioski. Abstrahuj¹c od tego, ¿e jako osoba zawodowo zajmuj¹ca siê doradztwem prawnym, pe³nomocnik powoda winien znaæ konstrukcjê pracodawcy, jak równie¿ liczne i powszechnie dostêpne orzeczenia S¹du Najwy¿szego odnosz¹ce
siê do tej kwestii (m.in. orzeczenia przywo³ane we wczeniejszej czêci uzasadnienia), nie mo¿na traciæ z pola widzenia tego,
¿e strona pozwana powo³a³a siê na brak legitymacji biernej pozwanego, co ju¿ powinno sk³oniæ pe³nomocnika powoda do przemylenia zajêtego stanowiska oraz naprawienia w³asnego b³êdu
(w wyborze strony pozwanej). Tymczasem, pe³nomocnik powoda uporczywie obstawa³ przy przypisaniu Burmistrzowi miasta
W. roli pracodawcy powoda, wskazuj¹c jednoczenie wyranie,
¿e dochodzone odszkodowanie winno zostaæ zas¹dzone od burmistrza, nie za od spó³ki. W takiej sytuacji, z uwagi na tak¹
postawê pe³nomocnika powoda, S¹d nie móg³  z ewidentnym
w takim przypadku naruszeniem zasady równoci stron w procesie  dopozywaæ, wbrew woli strony powodowej, faktycznego pracodawcy Sz.W.
Maj¹c to na uwadze S¹d Rejonowy orzek³ jak w pkt. I sentencji wyroku.
Przy podejmowaniu rozstrzygniêcia w przedmiocie kosztów
procesu S¹d I instancji kierowa³ siê przepisem art. 98 § 1 i 3
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w zw. z art. 99 k.p.c. Zgodnie z tymi przepisami strona przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi na jego
¿¹danie koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), to jest  w przypadku strony
reprezentowanej przez radcê prawnego  poniesione przez ni¹
koszty s¹dowe, koszty osobistego stawiennictwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego, jednak nie wy¿sze ni¿ stawki op³at okrelone w odrêbnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego. Powód przegra³ niniejszy spór w ca³oci; obci¹¿a³a go zatem
powinnoæ zwrotu pozwanemu kosztów postêpowania, na które
sk³ada³o siê wynagrodzenie reprezentuj¹cego go pe³nomocnika.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa pracy o nawi¹zanie umowy
o pracê, uznanie wypowiedzenia umowy o pracê za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy wynosz¹ 60 z³. Przepis ten znajduje zastosowanie tak¿e
przy ustalaniu wynagrodzenia pe³nomocnika za prowadzenie
sprawy o zap³atê przedmiotowego odszkodowania (zob. postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2010 r., II PZ 20/10, LEX nr
621336). Maj¹c to na wzglêdzie orzeczono jak w pkt. II sentencji
wyroku.
Od powy¿szego wyroku apelacjê wniós³ powód. Wyrokowi
zarzuca³:
1. naruszenie przepisów prawa materialnego art. 31 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 2,
poz. 94 ze zm.) w zw. z art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 wrzenia
2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037
ze zm.), poprzez nie ustalenie dlaczego umowa o pracê, która rzekomo ma ³¹czyæ powoda ze Spó³k¹ Miejskiego Zak³adu
Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w W. nie zosta³a zawarta przez radê nadzorcz¹ spó³ki, a je¿eli takiej umowy o pracê nie by³o, to czy faktycznie powód móg³ pozostawaæ w stosunku pracy z przedmiotow¹ spó³k¹; z kolei skoro
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powód nie zawar³ nigdy ze Spó³k¹ wa¿nej umowy o pracê,
a jednoczenie powód nie móg³ byæ pracownikiem Urzêdu
Miasta W., to czyim by³ pracownikiem;
2. nie wyjanienie wszystkich okolicznoci faktycznych istotnych
dla rozstrzygniêcia sprawy, przez niepe³ne ustalenie stanu
faktycznego; zaistnia³e luki powsta³y wskutek tego, ¿e S¹d I
instancji nie przes³ucha³ powoda, mimo i¿ strona powodowa
wnosi³a o to w pozwie, co narusza przepis art. 217 § 2 k.p.c.,
przede wszystkim uniemo¿liwi³ wyjanienie kwestii dlaczego
nigdy ¿aden z kolejnych Burmistrzów Miasta W. nie chcia³
pozwoliæ na zawarcie z powodem umowy o pracê lege artis
ze Spó³k¹ Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w W., któr¹ reprezentuje rada nadzorcza,
a mimo licznych prób nadal powielano b³êdy w tej kwestii.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zarzuty powód wnosi³ o:
1. na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,
gdy¿ S¹d I instancji nie rozpozna³ istoty sprawy skupiaj¹c siê
na braku legitymacji biernej pozwanego, a jednoczenie nie
przeprowadzi³ postêpowania dowodowego nawet w postaci
przes³uchania stron nie tylko w kwestii odszkodowania z tytu³u niezgodnego z prawem rozwi¹zania umowy o pracê za
wypowiedzeniem, ale tak¿e w kwestii, któr¹ S¹d uzna³ za
najistotniejsz¹ tzn. braku legitymacji biernej pozwanego.
2. lub ewentualnie o zmianê wyroku z ca³oci.
Ponadto wnosi³ o:
1. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu
wed³ug norm przepisanych, w tym kosztów zastêpstwa procesowego za obie instancje;
2. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania za¿aleniowego wed³ug norm przepisanych.
Pozwany nie ustosunkowa³ siê do apelacji powoda. Odpowied na apelacjê  pismo procesowe z dnia 29 lipca 2011 r.
zarz¹dzeniem z dnia 3 sierpnia 2011 r. zosta³a zwrócona na podstawie art. 132 § 1 k.p.c., gdy¿ nie do³¹czono do pisma dowodu
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jego dorêczenia pe³nomocnikowi powoda albo dowodu jego
wys³ania przesy³k¹ polecon¹.
Powód w odpowiedzi na za¿alenie pozwanego wniós³ o jego
oddalenie.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda jest niezasadna, a zarzuty nie odnosz¹ siê
ani do treci wyroku ani do jego uzasadnienia dlatego nie ma
potrzeby ustosunkowywania siê do tych zarzutów.
Zdolnoæ do wystêpowania w procesie w charakterze strony,
w tym tak¿e w charakterze strony pozwanej wi¹¿e siê z pojêciem zdolnoci s¹dowej. Wed³ug art. 64 § 1 k.p.c. zdolnoæ wystêpowania w procesie jako strona (zdolnoæ s¹dowa) ma ka¿da
osoba fizyczna i prawna. W myl art. 33 k.c. osobami prawnymi
s¹ Skarb Pañstwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznaj¹ osobowoæ prawn¹. Z kolei zgodnie z art. 37 § 1
k.c. jednostka organizacyjna uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹
jej wpisu do w³aciwego rejestru, chyba ¿e przepisy szczególne
stanowi¹ inaczej. Odstêpstwo od zasady, ¿e zdolnoæ s¹dow¹
maj¹ tylko (poza osobami fizycznymi) osoby prawne, przewiduje art. 64 § 2 k.p.c. stanowi¹cy, ¿e zdolnoæ s¹dow¹ maj¹ tak¿e
organizacje spo³eczne dopuszczone do dzia³ania na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów. Innym przepisem dopuszczaj¹cym
wyj¹tek od powy¿szej zasady jest art. 3 k.p. stanowi¹cy, ¿e pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna zatrudniaj¹ca, pracowników
choæby nie mia³a osobowoci prawnej.
Oprócz zdolnoci s¹dowej (bycia stron¹ w procesie) jeszcze
zdolnoæ do czynnoci procesowych (zdolnoæ procesowa), któr¹
stosownie do art. 65 § 1 k.p.c. maj¹ osoby fizyczne posiadaj¹ce
pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych, osoby prawne oraz organizacje spo³eczne i jednostki organizacyjne dopuszczone do
dzia³ania na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, choæby nie
mia³y osobowoci prawnej. Z art. 460 § 1 k.p.c. wyranie przy
tym wynika, ¿e zdolnoæ s¹dow¹ i procesow¹ ma tak¿e pracodawca, chocia¿by nie posiada³ osobowoci prawnej. Tak wiêc
przegl¹d wskazanych przepisów pokazuje, ¿e pracodawca niezale¿nie od tego, czy ma osobowoæ prawn¹, czy nie  ma zdol-
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noæ bycia stron¹ i zdolnoæ do podejmowania czynnoci procesowych.
Poza kwesti¹ zdolnoci s¹dowej i zdolnoci procesowej drugim wa¿nym zagadnieniem w niniejszej sprawie jest kwestia
pojêcia pracodawcy.
Definicjê niniejszego pojêcia zawiera art. 3 k.p. stanowi¹c, ¿e
pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna choæby nie posiada³a
osobowoci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna zatrudniaj¹ca pracowników. W okreleniu tym widoczne s¹ dwa elementy: wyodrêbnienie organizacyjne danej jednostki organizacyjnej oraz zdolnoæ do zatrudniania pracowników. Wyodrêbnienie organizacyjne oznacza miêdzy innymi, ¿e dana jednostka organizacyjna ma
samodzielnoæ finansow¹, organy za pomoc¹ których dzia³a, pracowników, wyposa¿enie w rodki rzeczowe, a przede wszystkim, ¿e w strukturze organizacyjnej istnieje stanowisko kierownika, który jest upowa¿niony do reprezentowania wobec za³ogi
i do dzia³ania na zewn¹trz w imieniu pracodawcy.
Drugim elementem pojêcia pracodawcy jest dopuszczalnoæ
zatrudniania pracowników na podstawach przewidzianych w art.
2 k.p. Stosownie do treci art. 3 k.p. dopuszczalnoæ zatrudniania
pracowników polega na mo¿liwoci nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunków pracy z pracownikami, a zatem jest to procesowa konsekwencja faktu, ¿e okrelona jednostka organizacyjna
jest stron¹ stosunku pracy. Dopuszczalnoæ zatrudniania pracowników na podstawach przewidzianych w art. 2 k.p. oznacza równie¿, ¿e dana jednostka organizacyjna nie przestaje byæ pracodawc¹ w rozumieniu art. 3 k.p. tak¿e wtedy, gdy samo nawi¹zanie stosunku pracy z pracownikami na niektórych stanowiskach
(i rozwi¹zanie) nastêpuje w drodze aktu usytuowanego poza pracodawc¹ (np. mianowanie, powo³anie).
Odnosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do niniejszej sprawy trzeba
stwierdziæ, ¿e sprawa niniejsza o odszkodowanie jest spraw¹
o roszczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy. W sporze o odszkodowanie zwi¹zane z rozwi¹zaniem stosunku pracy stron¹ pozwan¹ winien byæ zawsze pracodawca, u którego pracownik
wiadczy³ pracê.
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Powód by³ prezesem  dyrektorem pozwanej spó³ki, której
sta³ siê pracownikiem z mocy prawa. Kwestiê tê S¹d Rejonowy
szczegó³owo przedstawi³ w uzasadnieniu wyroku.
S¹d Rejonowy trafnie uzna³, ¿e pozwanym w niniejszym procesie nie mo¿e byæ Burmistrz ale pracodawca, tj. Spó³ka, w której powód wiadczy³ pracê.
Jednostka organizacyjna zatrudniaj¹ca pracownika nie przestaje byæ jego pracodawc¹ wówczas gdy samo nawi¹zanie stosunku pracy (i rozwi¹zanie) z pracownikami na niektórych stanowiskach nastêpuje w drodze aktu usytuowanego poza pracodawc¹. Tak jak w stosunku do dyrektorów przedsiêbiorstw czy
prezesów spó³ek, których powo³uje i odwo³uje organ wskazany
w statucie czy umowie.
Stosunek pracy takiej osoby realizowany jest jednak w konkretnym zak³adzie pracy, który organizuje miejsce pracy, wyp³aca wynagrodzenie itp.
Reasumuj¹c pracodawc¹ dla powoda nie by³ Burmistrz a spó³ka MZECWiK Spó³ka z o.o. w W., której przys³uguje legitymacja
bierna w sprawie z powództwa Sz.W. o odszkodowanie w zwi¹zku
z rozwi¹zaniem stosunku pracy.
S¹d Rejonowy rozwa¿a³ równie¿ z urzêdu wezwanie do udzia³u
w sprawie w charakterze pozwanego podmiot, który powinien
byæ w sprawie stron¹ pozwan¹ (art. 477 k.p.c.) i s³usznie uzna³,
¿e zastosowanie przepisu art. 477 k.p.c. narusza³oby zasadê równoci strony w procesie. Powód pe³ni³ funkcjê prezesa Spó³ki,
czyli kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniaj¹cej pracowników. Z pewnoci¹ w okresie tak d³ugiego czasu pe³nienia tej
funkcji podejmowa³ wiele czynnoci ze stosunku pracy wobec
zatrudnionych pracowników i powinien znaæ przepisy prawa
pracy. Ponadto powoda reprezentowa³ w sprawie fachowy pe³nomocnik.
Maj¹c na uwadze powy¿sze apelacja powoda na mocy art.
385 k.p.c. podlega³a oddaleniu.
Za¿alenie pozwanego równie¿ nie jest zasadne.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynno-
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ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy udzielonej praz radcê prawnego ustanowionego
z urzêdu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) stawki minimalne
w sprawach z zakresu prawa pracy o nawi¹zanie umowy o pracê, uznanie wypowiedzenia umowy o pracê za bezskuteczne,
przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku
pracy wynosz¹ 60 z³. Przepis ten ma równie¿ zastosowanie przy
ustalaniu wynagrodzenia pe³nomocnika za prowadzenie sprawy
o zap³atê odszkodowania.
( )
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 7 wrzenia 2011 r.
II AKa 207/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Paszkiewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Dariusz Kala (sprawozdawca)
SSA Jerzy Sa³ata

Teza
Nietrafne jest podnoszenie przez obroñcê w apelacji zarzutu
naruszenia regu³y dowodowej in dubio pro reo. S¹d pierwszej
instancji nie uzewnêtrzni³ przecie¿ w uzasadnieniu wydanego
orzeczenia nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci, co do jakiegokolwiek elementu stanu faktycznego. Co istotne, nie by³o obiektywnych racji, aby tego rodzaju w¹tpliwoci w tej sprawie prezentowaæ. To za, ¿e w¹tpliwoci co do rzeczywistego stanu
faktycznego zg³asza obroñca oskar¿onego nie mo¿e jeszcze stanowiæ podstawy konstruowania skutecznego zarzutu z art. 5 § 2
k.p.k.

Uzasadnienie
E.N. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e:
I. w okresie od 5 lutego do 23 marca 2010 r., w Cz., dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu, przy czym  J.K. jako prezes
zarz¹du B.-B. Sp. z o.o., za E.N., jako pe³nomocnik B.-B. Sp.
z o.o. oraz A.-E. Sp. z o.o., dzia³aj¹c w krótkich odstêpach
czasu, w wykonaniu z góry powziêtego zamiaru, w celu uda-
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remnienia wykonywania orzeczeñ  tytu³ów wykonawczych
wystawionych przez Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Ch.
z 16 listopada 2009 r., sygn. ( ) na kwotê 17.382,50 z³ nale¿noci g³ównej plus odsetki oraz z 20 stycznia 2010 r., sygn.
( ), na kwotê 50.853 z³ nale¿noci g³ównej plus odsetki,
udaremnili zaspokojenie wierzyciela z tytu³u nale¿noci podatkowych ci¹¿¹cych na B.-B. Sp. z o.o. na rzecz Skarbu
Pañstwa, poprzez zbycie na rzecz A.-E. Sp. z o.o. zajêtych
przez poborcê skarbowego 5 lutego 2010 r. oraz zagro¿onych
zajêciem sk³adników maj¹tku w postaci:
 samochodu ciê¿arowego marki Mercedes-Benz 814D, numer rejestracyjny ( ), rocznik 1988 zbytego 5 lutego 2010
r.,
 samochodu ciê¿arowego marki Starman 11422V, numer rejestracyjny ( ), rocznik 1999 zbytego 5 lutego 2010 r.,
 samochodu ciê¿arowego marki Mercedes 814D, numer rejestracyjny ( ) rocznik 1985 zbytego 12 lutego 2010 r.,
 wid³aka spalinowego LPG Mitsubishi, udwig 3,5T zbytego
23 marca 2010 r.,
tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
II. w okresie od 23 listopada 2009 r. do kwietnia 2010 r., w Cz.,
dzia³aj¹c w krótkich odstêpach czasu, w wykonaniu z góry
powziêtego zamiaru, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu,
J.K. jako Prezes Zarz¹du B.-B. Sp. z o.o. z siedzib¹ w Cz., za
E.N.  jako pe³nomocnik B.-B. Sp. z o.o. oraz A.-E. Sp. z o.o.,
dokonali przyw³aszczenia powierzonego mienia  przedmiotów oznaczonych co do to¿samoci, przew³aszczonych na zabezpieczenie na rzecz Banku P. S.A., na podstawie umowy
przew³aszczenia rzeczy oznaczonych co do to¿samoci  rodków trwa³ych z 11 stycznia 2006 r., zmienionej aneksem z 11
maja 2007 r., zawartej pomiêdzy wskazanym bankiem, III
Oddzia³ w G. a B.-B. Sp. z o.o., któr¹ reprezentowa³ prezes
zarz¹du J.K. w postaci:
 Centrali Slicon wartoci 2.000 z³,
 drukarki fiskalnej wartoci 600 z³,
 drukarki Oki ML 3321 wartoci 500 z³,
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komputera Fujitsu Siemens Scenic wartoci 1.000 z³,
komputera Fujitsu Siemens Scenic XB wartoci 1.000 z³,
zestawu komputerowego P466GHZ WR wartoci 1.500 z³,
zestawu mebli biurowych wartoci 4.000 z³,
zestawu mebli dzia³ marketingu wartoci 3.000 z³,
zestawu mebli gabinet dyrektora wartoci 2.500 z³,
zestawu mebli sekretariat wartoci 2.500 z³otych,
zestawu mebli dzia³ ekonomiczno-ksiêgowy wartoci 1.500
z³,
 kserokopiarki Cannon GP 225 wartoci 2.000 z³,
wartoci ³¹cznej 22.100 z³otych;
a tak¿e rzeczy oznaczonych co do gatunku przew³aszczonych
na zabezpieczenie na rzecz Banku P. S.A. na podstawie umowy przew³aszczenia zapasów towarowych z 11 stycznia 2006
r., zmienionej aneksem z 1 sierpnia 2006 r., zawartej pomiêdzy wskazanym bankiem, III Oddzia³ w G. a B.-B. Sp. z o.o.,
któr¹ reprezentowa³ prezes zarz¹du J.K., wartoci ³¹cznej
400.000 z³ w postaci zapasów towarowych  napoi, alkoholi,
soków, opakowañ, papierosów, produktów spo¿ywczych, artyku³ów kosmetycznych, higienicznych, przemys³owych, stanowi¹cych ³¹cznie mienie znacznej wartoci  422.100,00 z³,
tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw.
z art. 12 k.k.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w S. z dnia 12 kwietnia 2011 r.
(sygn. ( )) uznano:
1. oskar¿onego E.N. za winnego pope³nienia zarzucanego mu
czynu, opisanego w punkcie I oskar¿enia, z ustaleniem, ¿e
E.N. dopuci³ siê go, zajmuj¹c siê z mocy umów, udzielonych
pe³nomocnictw oraz z mocy faktycznego wykonywania, sprawami maj¹tkowymi Spó³ki z o.o. B.-B. i zakwalifikowano ten
czyn z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i skazano E.N. na
podstawie art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 308 k.k. na karê 10
(dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
2. oskar¿onego E.N. za winnego pope³nienia zarzucanego mu
czynu, opisanego w punkcie II oskar¿enia, który zakwalifiko-
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wano z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art.
12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. skazano E.N. na
karê roku i 4 (czterech) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
3. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. po³¹czono orzeczone wobec w/w oskar¿onego jednostkowe kary pozbawienia
wolnoci i w ich miejsce wymierzono karê ³¹czn¹ roku i 8
(omiu) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
4. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec E.N. kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci warunkowo zawieszono na okres próby lat 4 (czterech),
5. na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowi¹zano oskar¿onego E.N.
do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem, przypisanym mu w punkcie 2. wyroku, poprzez zap³atê na rzecz
pokrzywdzonego  Banku P. S.A.  III Oddzia³ w G. kwoty
211.050 z³ (dwiecie jedenacie tysiêcy piêædziesi¹t z³otych)
w terminie roku od daty uprawomocnienia siê wyroku.
Ponadto powy¿szym wyrokiem orzeczono o kosztach procesu.
Przedmiotowym wyrokiem skazano tak¿e oskar¿onego J.K.,
co do którego wyrok uprawomocni³ siê w pierwszej instancji,
gdy¿ nie zosta³ zaskar¿ony.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego E.N. Zaskar¿aj¹c wyrok w czêci dotycz¹cej w/w oskar¿onego zarzuci³:
1. na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k.
obrazê przepisów postêpowania, która mia³a wp³yw na treæ
zaskar¿onego wyroku, a w tym:
a) przepisu art. 7 k.p.k. poprzez dowoln¹ ocenê wyjanieñ
oskar¿onego E.N., który w toku postêpowania konsekwentnie i logicznie wyjania³, ¿e nie mia³ wiadomoci istnienia
zajêæ przedmiotów wymienionych w zarzucie I aktu oskar¿enia oraz nie mia³ wiedzy o przew³aszczeniu mienia opisanego w pkt II w/w aktu na rzecz banku, a nadto nie
zawiera³ z J.K. jakichkolwiek porozumieñ celem realizacji
czynów zabronionych, skutkuj¹c¹ odmow¹ przyznania im
waloru wiarygodnoci podczas, gdy okolicznoci te w do-
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minuj¹cej czêci znajduj¹ potwierdzenie w wyjanieniach
oskar¿onego J.K. z rozprawy g³ównej, który w toku swoich depozycji sk³adanych przed S¹dem explicite wskaza³,
¿e nie by³o mo¿liwoci przekazaæ E.N. wszystkich szczegó³ów dotycz¹cych sytuacji firmy B.-B., w tym zw³aszcza
informacji o kredycie w Banku P. S.A. i zajêciach dokonanych przez poborcê skarbowego oraz wyjani³, ¿e rola E.N.
w dzia³alnoci firmy B.-B. w ¿adnym wypadku nie wi¹za³a siê z podejmowaniem decyzji o ca³okszta³cie dzia³alnoci podmiotu, a faktycznie by³a ograniczona do dzia³añ
o charakterze kontrolnym;
b) przepisu art. 7 k.p.k. polegaj¹c¹ na bezzasadnym uznaniu,
wbrew dyrektywom tzw. zasady bezporednioci, za niewiarygodne wyjanieñ J.K. sk³adanych na rozprawie g³ównej, które to wyjanienia korespondowa³y z depozycjami
oskar¿onego E.N., jednoczenie odznaczaj¹c siê atrybutami
racjonalnoci i standardów prawid³owego rozumowania,
a nadto w sytuacji, gdy oskar¿ony J.K. przedstawi³ na rozprawie zasadn¹ przyczynê rozbie¿noci jego wyjanieñ z etapu postêpowania przygotowawczego oraz wyjanieñ z rozprawy g³ównej;
2. b³êdy w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê zaskar¿onego orzeczenia, które mia³y wp³yw na jego treæ polegaj¹ce na:
a) bezzasadnym przyjêciu przez S¹d meriti, ¿e oskar¿ony E.N.
dzia³a³ wspólnie i w porozumieniu z oskar¿onym J.K. realizuj¹c znamiona przypisanych mu czynów zabronionych,
na co dowodem, w ocenie S¹du, mia³y byæ umowa o wspó³pracê zawarta miêdzy B.-B. i A.-E. oraz pe³nomocnictwo udzielone oskar¿onemu E.N. w sytuacji, gdy cytowana
umowa oraz w/w pe³nomocnictwo by³y racjonalne z gospodarczego punktu widzenia, zw³aszcza przy zestawieniu
ich z dokonaniem przez oskar¿onego E.N. wp³aty 500 000 z³
na rzecz spó³ki B.-B.;
b) bezpodstawnym uznaniu przez S¹d, ¿e oskar¿ony E.N. dzia³a³ z góry powziêtym zamiarem w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli spó³ki B.-B., poprzez zbycie wska-
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zanych w punkcie I aktu oskar¿enia przedmiotów maj¹tkowych, jak i przyw³aszczenie przedmiotów maj¹tkowych
wskazanych w punkcie II tego¿ aktu w sytuacji, gdy, jak
wynika to z wyjanieñ samego oskar¿onego oraz z wyjanieñ oskar¿onego J.K. z rozprawy g³ównej, oskar¿ony E.N.
nie mia³ wiadomoci, ani wiedzy o zajêciach wskazanych
przedmiotów na rzecz wierzycieli spó³ki B.-B. i nie zosta³ kompleksowo poinformowany o sytuacji w/w spó³ki
przez oskar¿onego J.K., która to okolicznoæ znajduje potwierdzenie w treci umowy miêdzy B.-B. i A.-E. nie
zawieraj¹cej jakichkolwiek informacji o przew³aszczeniu
rodków trwa³ych lub obrotowych spó³ki na zabezpieczenie czy innego ich zabezpieczenia na potrzeby postêpowañ egzekucyjnych i s¹dowych;
c) bezzasadnym przyjêciu przez S¹d I instancji, ¿e oskar¿ony
E.N. decydowa³ o wszystkich sprawach spó³ki B.-B., de
facto rz¹dz¹c w/w spó³k¹, w sytuacji, gdy brak jest w przedmiotowej sprawie jakichkolwiek ustaleñ, na czym cytowane rz¹dzenie spó³k¹ B.-B. przez oskar¿onego E.N. mia³oby polegaæ, a sam oskar¿ony wyjani³, ¿e g³ównym motywem jego dzia³ania by³a chêæ sp³aty wierzycieli spó³ki
i umo¿liwienia kontynuowania przez ni¹ dzia³alnoci, które to depozycje uzyska³y potwierdzenie w depozycjach
oskar¿onego J.K., w których przekaza³ on, ¿e E.N. pomóg³
jego firmie.
Wskazuj¹c na powy¿sze podstawy obroñca wniós³ o zmianê
przedmiotowego wyroku w zaskar¿onej czêci i uniewinnienie
oskar¿onego E.N. od pope³nienia przypisanych mu w pkt. 1 i 2
tego¿ wyroku czynów.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja obroñcy oskar¿onego E.N. okaza³a siê oczywicie
bezzasadna. W konsekwencji utrzymano zaskar¿ony wyrok w mocy. Nie by³o w niniejszej sprawie ¿adnych racji merytorycznych
lub formalnych, które przemawia³yby za koniecznoci¹ zmiany
wyroku i uniewinnienia oskar¿onego od pope³nienia zarzucanych mu czynów. Nie istnia³y te¿ jakiekolwiek powody nakazu-
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j¹ce uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Przechodz¹c do dalszych uwag nale¿y wskazaæ, i¿ organ pierwszoinstancyjny przeprowadzi³ postêpowanie zgodnie z wyra¿on¹
w art. 4 k.p.k. zasad¹ obiektywizmu. Bada³ i uwzglêdnia³ bowiem okolicznoci przemawiaj¹ce zarówno na korzyæ jak i niekorzyæ oskar¿onego. Ustalenia faktyczne poczynione przez S¹d
pierwszej instancji s¹ prawid³owe i prawdziwe (art. 2 § 2 k.p.k.),
za materia³ dowodowy le¿¹cy u podstaw tych ustaleñ kompletny (art. 410 k.p.k.). Zgromadzone dowody ocenione zosta³y
w sposób swobodny (art. 7 k.p.k.), nie za dowolny. Wszystkie
ustalenia stanu faktycznego maj¹ swoje odzwierciedlenie w zebranych i wszechstronnie przeanalizowanych rodkach dowodowych. Ocena tych rodków uwzglêdnia kryteria obiektywne,
a wiêc zasady logiki, wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego, nie
wykazuje b³êdów natury logicznej ani faktycznej. Ocena ta poddaje siê tak¿e kontroli procesowej (odwo³awczej), gdy¿ organ
a quo w uzasadnieniu wyroku nale¿ycie umotywowa³ w tym
wzglêdzie swoje stanowisko.
Ca³kowicie trafnie przypisano oskar¿onemu E.N. odpowiednio pope³nienie przestêpstwa z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12
k.k. oraz przestêpstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
w zw. z art. 12 k.k. Nie budzi zastrze¿eñ wymiar kar jednostkowych pozbawienia wolnoci orzeczonych za powy¿sze przestêpstwa jak te¿ wymiar kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci. Zasadnie te¿ warunkowo zawieszono wykonanie kary ³¹cznej roku
i omiu miesiêcy pozbawienia wolnoci na okres 4 lat oraz zobowi¹zano oskar¿onego do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem przypisanym mu w pkt. 2 wyroku. Nie budzi zastrze¿eñ równie¿ orzeczenie o kosztach procesu.
Prawid³owo sporz¹dzono uzasadnienie zaskar¿onego wyroku.
Odpowiada ono wymogom art. 424 § 1 i 2 k.p.k. Z uzasadnienia
tego wynika, jakie fakty S¹d uzna³ za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze opar³ siê dowodach i dlaczego
nie uzna³ dowodów przeciwnych. S¹d omówi³ te¿ stronê prawn¹
rozstrzygniêcia, w tym kwalifikacjê prawn¹ czynów przypisanych oskar¿onemu oraz okolicznoci, które mia³ na wzglêdzie
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przy wymiarze kar (kary ³¹cznej) oraz podejmowaniu pozosta³ych decyzji zawartych w wyroku
Przechodz¹c do rozwa¿añ szczegó³owych zauwa¿yæ trzeba,
¿e apelacja obroñcy oskar¿onego ma w swym zasadniczym zrêbie charakter stricte polemiczny. Jak za trafnie wskazuje siê
w orzecznictwie s¹dowym, nie mog¹ odnieæ skutku zarzuty odwo³awcze sprowadzaj¹ce siê jedynie do polemiki z ustaleniami
zaskar¿onego orzeczenia b¹d prezentowania odmiennych pogl¹dów na wiarygodnoæ dowodów b¹d fakty z nich wynikaj¹ce (postanowienie SA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2003 r., II
AKz 143/03, Orzecznictwo Prok. i Pr. 2003/10/24).
Nale¿y z ca³¹ stanowczoci¹ nadmieniæ, ¿e ¿adna z okolicznoci podniesionych w rodku odwo³awczym nie pozosta³a poza
analiz¹ organu pierwszej instancji. To za, ¿e obroñca z przywo³anych przez siebie w apelacji okolicznoci wyprowadza odmienne
wnioski ni¿ S¹d Okrêgowy, pozostaje prawem obroñcy, jednak
realizacja tego prawa  z powodów ni¿ej wskazanych  nie mo¿e
prowadziæ do podwa¿enia trafnoci wydanego orzeczenia.
To, ¿e oskar¿ony E.N. w toku procesu konsekwentnie nie przyznawa³ siê do winy i negowa³ swoj¹ wiadomoæ co do istnienia
zajêæ przedmiotów, wiedzê co do przew³aszczenia mienia oraz
porozumienie z J.K. co do realizacji przestêpstw, nie mo¿e jeszcze oznaczaæ, ¿e tego rodzaju wyjanieniom nale¿y daæ wiarê.
W powy¿szym kontekcie trzeba nadmieniæ, ¿e prawem oskar¿onego jest kszta³towanie wyjanieñ w sposób, który pozwoli
mu na realizacjê przyjêtej linii obrony. Obowi¹zkiem natomiast
s¹du pozostaje dokonanie wnikliwej i szczegó³owej oceny tych
owiadczeñ procesowych oraz wskazanie czy daje im wiarê (w
jakiej czêci) czy te¿ nie i dlaczego. Tak te¿ post¹pi³ organ pierwszoinstancyjny. Jego wywody zawarte w tym zakresie w uzasadnieniu wyroku s¹ logiczne, spójne i w pe³ni przekonuj¹ce. S¹d
Okrêgowy zasadnie nie uzna³ wyjanieñ E.N. w czêci kwestionuj¹cej sprawstwo za wystarczaj¹co logiczne i konsekwentne,
czemu da³ wyraz w czêci motywacyjnej wyroku. S¹d Okrêgowy wskaza³ tutaj zasadnie na czêciow¹ wewnêtrzn¹ sprzecznoæ wyjanieñ oskar¿onego E.N. i z tym  umotywowanym stanowiskiem S¹du Okrêgowego  nale¿y siê zgodziæ.
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Obroñca wybiórczo wskazuje, ¿e powy¿sze wyjanienia znalaz³y wsparcie w wyjanieniach J.K. z³o¿onych na rozprawie. Zapomina jednak dodaæ, ¿e S¹d Okrêgowy dokona³ bardzo drobiazgowej oceny wyjanieñ J.K., które w toku rozprawy istotnie
odbiega³y od tych z³o¿onych w postêpowaniu przygotowawczym.
Zasadnie przy tym S¹d Okrêgowy generalnie da³ wiarê wyjanieniom J.K. z³o¿onym w toku postêpowania przygotowawczego, za zanegowa³ te wyjanienia, które z³o¿one zosta³y na rozprawie. S³usznie organ pierwszej instancji wskaza³, i¿ to w³anie
wyjanienia J.K. sk³adane w toku ledztwa stanowi¹ w pe³ni wiarygodny dowód z pomówienia, uzasadniaj¹cy (jako jeden z wielu dowodów) przypisanie E.N. wspó³sprawstwa w zakresie obu
czynów przestêpnych. Zgodziæ siê nale¿y z organem pierwszej
instancji, ¿e to w³anie wyjanienia J.K. sk³adane w toku postêpowania przygotowawczego, w odró¿nieniu od tych sk³adanych
na rozprawie, s¹ niemal w pe³ni racjonalne, odpowiadaj¹ standardom prawid³owego rozumowania, wskazaniom wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego.
Dodatkowo podkreliæ w tym miejscu trzeba, ¿e J.K. z³o¿y³
wyjanienia pomawiaj¹ce w formule tzw. pomówienia z³o¿onego. Opisa³ bowiem rolê E.N. w pope³nieniu przestêpstw, jak
równie¿ w³asn¹ rolê w tym zakresie (dzia³anie wspólnie i w porozumieniu). W szczególnoci na podstawie wyjanieñ J.K. z postêpowania przygotowawczego S¹d Okrêgowy trafnie ustali³
wszystkie te okolicznoci, które by³y niezbêdne do przypisania
odpowiedzialnoci karnej E.N. i J.K. za oba zarzucone im przestêpstwa.
Tymczasem obroñca w sposób absolutnie jednostronny odwo³uje siê do tych wyjanieñ J.K., które z³o¿one zosta³y na rozprawie i by³y korzystne dla E.N. Podkreliæ nale¿y w tym miejscu dobitnie, ¿e J.K. by³ przes³uchiwany w postêpowaniu przygotowawczym trzy razy i to trzy razy przez prokuratora. Jego
wersja przebiegu zdarzeñ w ka¿dych z tych wyjanieñ by³a logiczna i spójna w zakresie odnosz¹cym siê do sprawstwa w³asnego oraz sprawstwa E.N. Natomiast na rozprawie J.K.  wbrew
twierdzeniom obroñcy  nie wskaza³ logicznej i przekonuj¹cej
przyczyny zmiany wyjanieñ. Co wiêcej, stwierdzi³, ¿e wyjania-
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j¹c w prokuraturze nie k³ama³, nie zawar³ w nich ¿adnych nieprawdziwych stwierdzeñ. S¹d Okrêgowy maj¹c na uwadze tê
okolicznoæ, logikê i konsekwencjê wyjanieñ J.K. z postêpowania przygotowawczego oraz zgodnoæ tych wyjanieñ z innymi
dowodami s³usznie uzna³ w³anie wyjanienia J.K. z³o¿one
w ledztwie za wiarygodne, za wyjanienia z³o¿one w toku rozprawy za niewiarygodne.
Trafnie równie¿ zaakcentowa³ organ pierwszej instancji, i¿
J.K. nie mia³ wystarczaj¹co racjonalnego powodu, aby fa³szywie
pomawiaæ E.N. skoro nie negowa³ równie¿ swego udzia³u w pope³nieniu przestêpstw i rzetelnie oraz szczegó³owo opisa³ udzia³
obu oskar¿onych w realizacji czynów przestêpnych. Tak wiêc
nie ma racji obroñca, ¿e organ pierwszej instancji nie odniós³ siê
wystarczaj¹co krytycznie do powy¿szego dowodu z pomówienia.
To, ¿e wyjanienia J.K. w toku rozprawy korespondowa³y
w pewnym zakresie z wyjanieniami E.N. sk³adanymi w toku
procesu nie mo¿e jeszcze stanowiæ wystarczaj¹cej podstawy do
przyjêcia, ¿e za wiarygodne nale¿y oceniæ wyjanienia J.K. w³anie z rozprawy. Wy¿ej wykazano bowiem, ¿e w pe³ni trafnie
S¹d pierwszej instancji uzna³ za wiarygodne wyjanienia sk³adane przez J.K. w toku postêpowania przygotowawczego. Przemawia za tym bowiem szereg wa¿kich, przywo³anych wy¿ej
w niniejszym uzasadnieniu argumentów. Nie istniej¹ przy tym
racje normatywne nakazuj¹ce uznaæ za wiarygodne okrelone
owiadczenia procesowe tylko z tego powodu, ¿e zosta³y z³o¿one bezporednio przed s¹dem. Ka¿de wyjanienia, zarówno te
z postêpowania przygotowawczego jak i te z postêpowania s¹dowego podlegaj¹ autonomicznej ocenie przez pryzmat art. 7
k.p.k. Tak te¿ siê sta³o w tej sprawie.
S¹d Okrêgowy w sposób niezwykle wnikliwy odniós³ siê do
wyjanieñ oskar¿onego E.N. i wyjanienia te drobiazgowo oceni³. W szczególnoci racjonalnie podwa¿y³ te wyjanienia w czêci dotycz¹cej niesprawdzenia stanu zad³u¿enia spó³ki B.B.
przed zainwestowaniem w ni¹ kwoty 500.000 z³. S¹d Okrêgowy logicznie podwa¿y³ te¿ dzia³anie E.N. z tzw. ludzkich pobudek. Wykaza³ w szczególnoci, ¿e w istocie oskar¿ony E.N.
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zmierza³ swoim zachowaniem do rygorystycznego zabezpieczenia w³asnych interesów.
S¹d Okrêgowy w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci wykaza³
te¿ dzia³anie E.N. i J.K. w ramach z góry powziêtego zamiaru
oraz wspólnie i w porozumieniu.
Reasumuj¹c powy¿szy fragment wywodu nale¿y nadmieniæ,
¿e oba sformu³owane przez obroñcê zarzuty naruszenia przez
S¹d Okrêgowy art. 7 k.p.k. okaza³y siê chybione. Podkreliæ
w tym kontekcie trzeba, ¿e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem S¹du Najwy¿szego (tak m.in. wyrok z dnia 3 wrzenia
1998 r., V KKN 104/98, Orzecznictwo Prok. i Pr. 1999/2/6; postanowienie z dnia 13 maja 2002r., V KKN 90/01, LEX nr 53913),
przekonanie s¹du o wiarygodnoci jednych dowodów i niewiarygodnoci innych pozostaje pod ochron¹ przepisu art. 7 k.p.k.,
jeli tylko:
a) jest poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy g³ównej ca³okszta³tu okolicznoci sprawy,
b) stanowi wyraz rozwa¿enia wszystkich okolicznoci przemawiaj¹cych zarówno na korzyæ, jak i na niekorzyæ oskar¿onego,
c) jest zgodne ze wskazaniami wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego, a nadto zosta³o wyczerpuj¹co i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku.
Obroñca nie wykaza³ w apelacji, aby organ pierwszej instancji uchybi³ któremukolwiek z powy¿szych warunków. Zdaniem
za S¹du Apelacyjnego wszystkie powy¿sze warunki zosta³y w tej
sprawie spe³nione. Tak wiêc nie mo¿e byæ mowy o naruszeniu
przez s¹d a quo art. 7 k.p.k.
Nietrafne jest podnoszenie przez obroñcê w apelacji zarzutu
naruszenia regu³y dowodowej in dubio pro reo. S¹d pierwszej
instancji nie uzewnêtrzni³ przecie¿ w uzasadnieniu wydanego
orzeczenia nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci co do jakiegokolwiek elementu stanu faktycznego. Co istotne, nie by³o obiektywnych racji, aby tego rodzaju w¹tpliwoci w tej sprawie prezentowaæ. To za, ¿e w¹tpliwoci co do rzeczywistego stanu
faktycznego zg³asza sam obroñca oskar¿onego nie mo¿e jeszcze
stanowiæ podstawy konstruowania skutecznego zarzutu z art. 5
§ 2 k.p.k.
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Przywo³any w apelacji przez obroñcê judykat S¹du Najwy¿szego z dnia 27 sierpnia 2007 r. zupe³nie nie przystaje do realiów tej sprawy, skoro nie dosz³o w niej do naruszenia art. 4, 7
i 410 k.p.k., za wersja oskar¿enia nie zosta³a na rozprawie
zachwiana.
Wbrew twierdzeniom autora apelacji S¹d Okrêgowy nie dopuci³ siê te¿ b³êdów w ustaleniach faktycznych, maj¹cych wp³yw
na treæ wyroku, a polegaj¹cych na przyjêciu, i¿ E.N. jest sprawc¹
przypisanych mu przestêpstw. Postawione przez obroñcê w tym
zakresie zarzuty maj¹ do pewnego stopnia charakter wtórny wobec zarzutów obrazy art. 7 k.p.k. Obroñca wywodzi bowiem
m.in., ¿e to w³anie z naruszenia art. 7 k.p.k. wynikaæ mia³by
b³¹d w ustaleniach faktycznych (b³¹d dowolnoci). Tymczasem
z ¿adnym naruszeniem art. 7 k.p.k. w tej sprawie nie mamy do
czynienia.
Nie mo¿e byæ w tej sprawie mowy tak¿e o tzw. b³êdzie braku. O tego rodzaju b³êdzie mówiæ mo¿emy wówczas, gdy materia³ dowodowy stanowi¹cy podstawê ustaleñ faktycznych jest
niepe³ny. Tymczasem materia³ ten jest pe³ny, za sam obroñca
nie wskazuje, i¿ istniej¹ w tej materii okrelone luki.
Nie ma racji obroñca wskazuj¹c, i¿ umowa o wspó³pracy z 15
czerwca 2009 r. zawarta miêdzy B.-B. i A.-E. oraz pe³nomocnictwo udzielone oskar¿onemu E.N. przy zestawieniu tych dokumentów z wp³at¹ 500.000 z³ dokonan¹ przez oskar¿onego na
rzecz spó³ki B.-B. pozwalaj¹ na ekskulpacjê E.N. od pope³nienia przypisanych mu przestêpstw. Zasadnie wskazuje S¹d Okrêgowy, ¿e w³anie dziêki pe³nomocnictwu i w/w umowie oskar¿ony E.N. zyskiwa³ niemal nieograniczony wp³yw na dzia³alnoæ
spó³ki B.B.. Jednoczenie wp³ywu takiego pozbawieni zostali
J.K. i jego ¿ona jako udzia³owcy w/w spó³ki. Zarówno wspomniana umowa (aneks do niej) jak i wskazane wy¿ej pe³nomocnictwo stanowi³y czêæ realizowanego przez E.N. (wspólnie z J.K.)
zamiaru przestêpczego, co trafnie wykaza³ organ pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku.
Jak trafnie ustala S¹d Okrêgowy  fakt zapisania w umowie
z dnia 15 czerwca 2009 r. postanowienia o mar¿y i odsetkach za
po¿yczony kapita³, przy jednoczesnym ustaleniu przez s¹d, ¿e
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nale¿noci te nie by³y p³acone, nieznana by³a ich wysokoæ i termin zap³aty (...) wiadczy niezbicie, i¿ ¿aden z oskar¿onych nie
zak³ada³ realnego funkcjonowania zawartej umowy w obrocie
handlowym, traktuj¹c j¹ wy³¹cznie jako pretekst do dzia³añ objêtych zarzutami oskar¿enia.
Jeli za chodzi o zainwestowanie w spó³kê B.B. kwoty
500.000 z³ to trzeba nadmieniæ, ¿e ta inwestycja by³a czêci¹
planu E.N. sprowadzaj¹cego siê do zamiaru wyprowadzenia
z tej spó³ki wszelkich aktywów. Zastrzec przy tym trzeba, ¿e
E.N. zainwestowa³ w tê spó³kê rodki w istocie nie nale¿¹ce do
niego, lecz do spó³ki A.E. Sp. z o.o. Ponadto  jak wynika
z wyjanieñ J.K.  wprowadzenie powy¿szej kwoty do spó³ki
B.B. by³o uwarunkowane udzieleniem E.N. pe³nomocnictwa,
moc¹ którego E.N. w istocie zyskiwa³ mo¿liwoæ jednoosobowego kierowania sprawami spó³ki. Tak wiêc nie ma racji obroñca,
¿e tego rodzaju dzia³anie (zainwestowanie kwoty 500.000 z³)
nie by³o logiczne.
Nie bardzo wiadomo co ma na myli obroñca wskazuj¹c, ¿e
ustalenie wartoci bazy klientów na kwotê 200.000 z³ nie uzyska³o potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Obroñca nie konkretyzuje powy¿szej tezy. Tymczasem skoro
J.K. i E.N. w sposób zgodny i nieskrêpowany tak w³anie oszacowali wartoæ tej bazy to powy¿sze oszacowanie nale¿a³o przyj¹æ jako wi¹¿¹ce. Zasadnie ustala tê okolicznoæ S¹d Okrêgowy.
Skoro oskar¿onemu przypisano przyw³aszczenie wspólnie
i w porozumieniu z J.K. powierzonego mienia na kwotê
422.100 z³ to nale¿y w³anie przyj¹æ, ¿e jest to owa korzyæ
maj¹tkowa, jaka zosta³a uzyskana z pope³nienia przestêpstwa z art.
284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Przypomnieæ nale¿y obroñcy, ¿e zgodnie z art. 115 § 4 k.k. korzyci¹
maj¹tkow¹ (...) jest korzyæ zarówno dla siebie jak i dla kogo
innego.
Teza obroñcy, ¿e E.N. nie musia³ uciekaæ siê do wyprowadzenia okrelonych przedmiotów maj¹tkowych (pojazdów mechanicznych) ze spó³ki B.B., gdy¿ móg³ je za du¿o ni¿sz¹
cenê i w lepszym stanie nabyæ na rynku pozostaje jedynie nieumotywowan¹ supozycj¹.
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Co do zarzutu opisanego w pkt. 2a apelacji stwierdziæ trzeba,
¿e zarówno wyjanienia E.N. jak i wyjanienia J.K. z³o¿one na
rozprawie zosta³y kompleksowo przeanalizowane i ocenione
przez S¹d Okrêgowy, na co zwrócono uwagê ju¿ powy¿ej. Nie
daj¹ one ¿adnych podstaw do przyjêcia, i¿ E.N. nie mia³ wiadomoci, ani wiedzy o zajêciach przedmiotów na rzecz wierzycieli
spó³ki B.-B. i nie zosta³ kompleksowo poinformowany o sytuacji w/w spó³ki przez oskar¿onego J.K.. Tymczasem w szczególnoci z wyjanieñ J.K. z³o¿onych w postêpowaniu przygotowawczym wynika zupe³nie co innego tj. w³anie wiadomoæ
i wiedza E.N. w powy¿szych sferach. To za, ¿e w treci przedmiotowej umowy miêdzy spó³k¹ B.B. i A.E. nie by³o zapisów dotycz¹cych przew³aszczenia na zabezpieczenie (dostrzega
tê okolicznoæ S¹d Okrêgowy) nie podwa¿a ustaleñ poczynionych przez S¹d meriti, ¿e E.N. informacje w tym zakresie posiada³. Jego wiedza w tej materii pochodzi³a od samego J.K. jak te¿
mia³a oparcie w stosownych dokumentach ród³owych podmiotu B.B., z którymi E.N. siê zapozna³.
Tak¿e brak stosownych oznaczeñ na zajêtych czy te¿ przew³aszczonych rzeczach nie mo¿e ekskulpowaæ E.N. skoro od
J.K. jak te¿ z analizowanych dokumentów czerpa³ wiedzê co do
rodzaju rzeczy zajêtych oraz przew³aszczonych.
Nie ma racji obroñca, ¿e brak jest w tej sprawie ustaleñ, na
czym mia³oby polegaæ decydowanie przez E.N. o sprawach B.
B. i w istocie rz¹dzenie t¹ spó³k¹. Z wiarygodnych wyjanieñ
J.K. z³o¿onych w toku postêpowania przygotowawczego wynika jasno, ¿e sk³ada³ codziennie E.N. raporty o stanie firmy, ten
ostatni mia³ wgl¹d do wszystkich dokumentów, E.N. decydowa³
o wszystkich sprawach dotycz¹cych B.B., za J.K. w zwi¹zku
z podpisanym pe³nomocnictwem zosta³ w istocie pozbawiony
wp³ywu na dzia³alnoæ spó³ki.
To, ¿e oskar¿ony E.N. wyjania³, i¿ motywem jego dzia³ania
by³a chêæ sp³aty wierzycieli spó³ki B.B. i umo¿liwienie kontynuowania przez ni¹ dzia³alnoci stanowi jedynie wyraz prezentowanej przez niego linii obrony. S¹d Okrêgowy wykaza³
w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, ¿e w istocie E.N. dzia³a³
w zamiarze przejêcia aktywów spó³ki B.B. i taka by³a jego
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rzeczywista wola. To za, ¿e J.K. na rozprawie stwierdzi³, i¿ E.N.
w istocie pomóg³ jego firmie stanowi wyraz nielogicznej i nieumotywowanej zmiany wyjanieñ J.K. S³usznie zauwa¿y³ S¹d
Okrêgowy, ¿e zupe³nie nie wiadomo, na czym mia³aby polegaæ
owa pomoc E.N. skoro efektem jego dzia³añ by³a faktyczna likwidacja dzia³alnoci gospodarczej spó³ki B.B., wi¹¿¹ca siê
z pozostawieniem jej bez maj¹tku (...) za to z niew¹tpliwymi d³ugami (...).
Koñcowa czêæ wywodu apelacji odnosz¹ca siê do strony prawnej rozstrzygniêcia stanowi jedynie polemikê z ustaleniami poczynionymi w tej materii w uzasadnieniu wyroku s¹du pierwszej
instancji. Nie mo¿e przy tym w ¿aden sposób prowadziæ do podwa¿enia trafnoci tego wyroku. Z ca³¹ moc¹ nale¿y tutaj nadmieniæ, ¿e oskar¿ony E.N. swoim zachowaniem wyczerpa³ zarówno
elementy strony podmiotowej jak i przedmiotowej przypisanych
mu przestêpstw.
W wietle powy¿szego wywodu, przy braku okolicznoci,
które nale¿y braæ pod uwagê z urzêdu (art. 439 k.p.k. i art. 440
k.p.k.), S¹d Apelacyjny zaskar¿ony wyrok jako trafny utrzyma³
w mocy, uznaj¹c apelacjê obroñcy oskar¿onego za oczywicie
bezzasadn¹ (art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 457 § 2 zd. 1 k.p.k.).
S¹d Apelacyjny wymierzy³ oskar¿onemu op³atê za II instancjê
w kwocie 300 z³ kieruj¹c siê wskazaniami art. 2 ust. 1 pkt 4
w zw. z art. 6 ustawy o op³atach w sprawach karnych (tj. Dz.U
z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) i obci¹¿y³ go wydatkami poniesionymi przez Skarb Pañstwa w postêpowaniu odwo³awczym
(art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k.). W ocenie S¹du Apelacyjnego
sytuacja finansowa oskar¿onego w pe³ni umo¿liwia mu poniesienie kosztów s¹dowych za postêpowanie odwo³awcze wywo³anych apelacj¹ wniesion¹ przez jego obroñcê.
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2
WYROK
z dnia 30 listopada 2011 r.
II AKa 349/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Brazewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)
SSA Gra¿yna widerska-Wandor

Teza
Treæ przepisu art. 440 k.p.k. pozwala na stwierdzenie, ¿e
nie odwo³uje siê on jedynie do sprawiedliwoci materialnej, ale
równie¿ do sprawiedliwoci formalnej (proceduralnej). Jest tak
wówczas, gdy orzeczenie ze wzglêdu na swoj¹ materialn¹ zawartoæ nie wymaga oczywistej interwencji s¹du odwo³awczego,
ale wydanie którego poprzedzone by³o ra¿¹cymi uchybieniami
natury procesowej.

Uzasadnienie
Wyrokiem S¹du Okrêgowego we W. z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie II K ( ) A.A. uznany zosta³ za winnego tego, ¿e:
1. pozbawi³ ¿ycia z zamiarem bezporednim R.A. w ten sposób,
¿e w dniu 23 padziernika 2010 r. w miejscowoci D. odda³
strza³ w jej g³owê z broni palnej w postaci rewolweru Bohemia powoduj¹c, i¿ pocisk z tej broni utkwi³ w g³owie pokrzywdzonej, co skutkowa³o doznaniem przez ni¹ obra¿eñ
cia³a w wyniku, których R.A. zmar³a w dniu 26 padziernika
2010r. w Szpitalu Wojewódzkim we W., to jest pope³nienia
przestêpstwa z art. 148 § 1 k.k. i za to na podstawie tego
przepisu skazany zosta³ na karê 25 lat pozbawienia wolnoci;
2. w okresie od bli¿ej nieustalonego dnia listopada 2001 r. do
dnia 23 padziernika 2010r. w miejscowoci D. posiada³ bez
wymaganego zezwolenia broñ paln¹ w postaci rewolweru
Bohemia o nr ( ) oraz amunicjê w postaci 12 naboi, to jest
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pope³nienia przestêpstwa z art. 263 § 2 k.k. i za to na podstawie tego przepisu skazany zosta³ na karê 2 lat pozbawienia
wolnoci.
Na podstawie art. 85 k.k. i art. 88 k.k. S¹d Okrêgowy w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolnoci wymierzy³ oskar¿onemu karê 25 lat pozbawienia wolnoci, na poczet której na
podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczy³ okres jego rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie od dnia 23 padziernika 2010 r.
S¹d I instancji orzek³ o dowodach rzeczowych, rozstrzygn¹³
o nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu i zwolni³
oskar¿onego od uiszczenia kosztów s¹dowych.
Od wymienionego wyroku apelacjê wniós³ obroñca oskar¿onego, który powo³uj¹c jako jej podstawê art. 438 pkt 4 k.p.k.
zarzuci³ mu ra¿¹c¹ niewspó³miernoæ kary wyra¿aj¹c¹ siê w wymierzeniu oskar¿onemu kary ³¹cznej 25 lat pozbawienia wolnoci, podczas gdy w rzeczywistoci nie zas³ugiwa³ na tak surowe
potraktowanie i wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez
z³agodzenie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia
wolnoci.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
W przedmiotowej sprawie S¹d odwo³awczy dostrzeg³  dzia³aj¹c z urzêdu  tego rodzaju uchybienia natury procesowej, które prowadz¹, wrêcz zmuszaj¹, do uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
S¹ to uchybienia, których rozpoznanie w niniejszej sprawie,
z jednej strony przes¹dza o treci orzeczenia, z drugiej za sprawia, i¿ rozpoznawanie zarzutu zawartego w apelacji by³oby przedwczesne.
W konsekwencji  w myl art. 436 k.p.k.  S¹d Apelacyjny
ograniczy³ rozpoznanie rodka odwo³awczego, do fundamentalnego uchybienia zwi¹zanego z naruszeniem art. 6 ust. 3 lit. e
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, art. 72 k.p.k. i art. 6 k.p.k.
Nale¿y stwierdziæ, ze ka¿dy proces karny realizowaæ powinien dwa cele: pierwszy  to uzyskanie stanu tzw. sprawiedli-
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woci materialnoprawnej, co ma miejsce wówczas, gdy dojdzie
do s³usznego zastosowania normy prawa karnego materialnego;
drugi  nie mniej istotny  to osi¹gniêcie stanu tzw. sprawiedliwoci proceduralnej (szerzej S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 21).
W procesie karnym, niezale¿nie od tego jakim ostatecznie
zakoñczy siê rozstrzygniêciem, musz¹ byæ respektowane uprawnienia jego uczestników oraz wszelkie ustawowe standardy procedowania.
S¹d odwo³awczy podziela pogl¹d zaprezentowany w wyroku
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie II AKa 324/07, ¿e S¹d winien uczyniæ wszystko, by prawu
sta³o siê zadoæ, musi postêpowaæ sumiennie, uczciwie, realizuj¹c w ten sposób konstytucyjny, konwencyjny i ustawowy standard rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 ust. 1
EKPCz i PW, art. 2 k.p.k.). Dochodzenie prawdy materialnej, z powodów zupe³nie oczywistych, nie mo¿e odbywaæ siê z jednej
strony per fas et nefas, z drugiej za strony s¹dowi nie wolno
zaniechaæ dokonania ¿adnej czynnoci, która jest niezbêdna
z punktu widzenia zasady prawdy materialnej i prawid³owego
rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu (szerzej S. Artymiak,
Wzorzec nale¿ytego postêpowania dowodowego a gwarancje przestrzegania praw cz³owieka  uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, [w:] Europejskie standardy
ochrony praw cz³owieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów 2005,
s. 215 i n).
W niniejszym procesie z powodów poni¿ej przedstawionych
nie zosta³ zachowany konstytucyjny, konwencyjny i ustawowy
standard rzetelnoci, któremu odpowiadaæ musi ka¿de postêpowanie karne. W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, ¿e nie zrealizowano jednego z dwóch zasadniczych celów procesu karnego.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 440 k.p.k., je¿eli utrzymanie w mocy orzeczenia by³oby ra¿¹ce niesprawiedliwe podlega uchyleniu niezale¿nie od granic zaskar¿enia i podniesionych zarzutów.
Bezspornym jest, ¿e ra¿¹ca niesprawiedliwoæ wyroku nie
jest samodzieln¹ podstaw¹ odwo³awcz¹.
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W lad za S¹dem Najwy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹d odwo³awczy ma prawo i obowi¹zek zbadania sprawy pod wzglêdem merytorycznym i prawnym nie tylko w granicach rodka
odwo³awczego, ale tak¿e z urzêdu niezale¿nie od tych granic 
w celu stwierdzenia czy nie zachodzi oczywista niesprawiedliwoæ wyroku a w szczególnoci czy nie zachodzi potrzeba orzeczenia na korzyæ oskar¿onego (zob. np. wyrok SN z dnia 29
maja 1973 r., V KRN 118/73, OSNKW 1973/12/155; por te¿
glosê Z. Dody do tego wyroku, OSPiKA 1974/11/496).
W orzecznictwie dominuje pogl¹d, ¿e ka¿d¹ podstawê odwo³awcz¹ (art. 438 k.p.k.) s¹d mo¿e uwzglêdniæ z urzêdu, je¿eli
by³a ona przyczyn¹ ra¿¹co niesprawiedliwego orzeczenia (zob.
wyrok SN z dnia 10 marca 1972 r., V KRN 21/72, OSNKW 1972/
9/143, z aprobuj¹cymi uwagami M. Cielaka i Z. Dody, WPP 1973,
nr 3, s. 402).
Sporn¹ pozostaje kwestia czy i pod jakimi warunkami uchybienia procesowe mog¹ kwalifikowaæ ra¿¹c¹ niesprawiedliwoæ
orzeczenia. Prezentowane jest stanowisko zawê¿aj¹ce sposób
wyk³adni stosowania przepisu art. 440 k.p.k., z uwagi na wyj¹tkowy charakter tej normy i tego, ¿e chodzi tu o niesprawiedliwoæ wed³ug dawnego tekstu k.p.k., oczywist¹ a wed³ug tekstu obecnego wrêcz ra¿¹c¹. Tym samym zastosowanie art. 440
k.p.k. wymaga wykazania realnego (a nie jedynie potencjalnego) stwierdzonego uchybienia procesowego na treæ orzeczenia
(szerzej S. Zab³ocki, [w:] Komentarz Kodeks Postêpowania Karnego, pod red. prof. dr hab. Z. Gostyñskiego, Dom Wydawniczy
ABC 1998, s. 483 i n). S¹d Apelacyjny orzekaj¹cy w niniejszej
sprawie, prezentuje stanowisko, ¿e przepis art. 440 k.p.k. bêdzie móg³ a niekiedy musia³  jak w przedmiotowej sprawie 
znajdowaæ zastosowanie w szerszym zakresie. Zdaniem S¹du odwo³awczego treæ wskazanego przepisu pozwala na stwierdzenie, ¿e nie odwo³uje siê on jedynie do sprawiedliwoci materialnej, ale równie¿ do sprawiedliwoci formalnej (proceduralnej)
bez potrzeby wykazywania realnego wp³ywu stwierdzonego
uchybienia na treæ orzeczenia. Jest tak wówczas, gdy orzeczenie ze wzglêdu na swoj¹ materialn¹ zawartoæ nie wymaga oczywistej interwencji s¹du odwo³awczego, ale wydanie którego po-
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przedzone by³o bardzo ra¿¹cymi uchybieniami natury procesowej.
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt rozpoznawanej sprawy
nale¿y przypomnieæ, ¿e A.A. jest Libijczykiem. Urodzi³ siê 7 wrzenia 1967 r. Ma wykszta³cenie wy¿sze techniczne. Jest in¿ynierem klimatyzacji. Do Polski przyjecha³ w 1988 r. w celach turystycznych. W T. pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê. Ponownie przyjecha³ do Polski w 1989 r. i zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Wraz z ¿on¹
zamieszkali w T. Od 1992 r. mieszkali w miejscowoci D., w województwie kujawsko-pomorskim.
Bêd¹c przes³uchiwany w charakterze podejrzanego w dniu 24
padziernika 2010 r. poda³ i¿ w stopniu dobrym rozumiem jêzyk polski. Rozumiem wszystko co siê do mnie mówi, umiem
te¿ czytaæ po Polsku w stopniu rednim. Nie umiem pisaæ po
Polsku. Ponadto wyjaniam, i¿ nie mam k³opotów ze sformu³owaniem zdañ po Polsku i wypowiadaniu swoich myli.
Zacytowana wypowied musia³a byæ rozwa¿ana przez pryzmat treci przepisu art. 72 § 1 k.p.k., zgodnie z którym, oskar¿ony ma prawo do korzystania z bezp³atnej pomocy t³umacza,
je¿eli nie w³ada w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem polskim.
Przes³uchuj¹cy funkcjonariusz Policji pomimo takiego owiadczenia podejrzanego, czynnoæ jego przes³uchania kontynuowa³.
Sk³adaj¹c wyjanienia po przedstawieniu zarzutów owiadczy³:
Ja znam jêzyk polski bardzo dobrze w mowie, a czytaæ to umiem
trochê.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, powi¹zane z sob¹ wy¿ej cytowane wyjanienia, prowadziæ musia³y do wniosku, ¿e A.A., pomimo ponad 20-letniego pobytu w Polsce, nie w³ada  w rozumieniu art. 72 § 1 k.p.k.  w wystarczaj¹cym stopniu jêzykiem
polskim.
Implikacj¹ tego stwierdzenia by³a koniecznoæ wezwania do
czynnoci z jego udzia³em t³umacza.
Owa koniecznoæ by³a tak¿e oczywista w wietle wszechstronnej, jasnej i pe³nej opinii psychologicznej o wymienionym.
Wynika³o z niej, ¿e oskar¿ony dobrze pos³uguje siê jêzykiem
polskim. W rozmowach stwierdzono, ¿e dobrze rozumie s³owa,
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pojêcia i zwroty niezbêdne do poprawnej komunikacji jêzykowej na poziomie co najmniej przeciêtnym. Stwierdzono równie¿,
¿e ma du¿e trudnoci z czytaniem i pisaniem w jêzyku polskim.
To by³ dodatkowy czynnik uniemo¿liwiaj¹cy zastosowanie metod kwestionariuszowych.
T³umacz nie by³ obecny w czasie rozpoznania sprawy przez
S¹d Okrêgowy.
Oskar¿onemu nie dorêczono wraz z t³umaczeniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, aktu oskar¿enia oraz zaskar¿onego wyroku (art. 72 § 3 k.p.k.). Podkrela siê w doktrynie, ¿e
powo³any przepis spe³nia rolê gwarancyjn¹ oraz stanowi realizacjê minimalnych standardów demokratycznego systemu prawnego zapewniaj¹cego osobie nie w³adaj¹cej jêzykiem danego kraju
udostêpnienie jej podstawowych dokumentów procesowych
w znanym jej jêzyku (por. T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania
karnego. Komentarz, Zakamycze 1998, s. 199, P. Hofmañski,
E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Tom I, Komentarz pod red. prof. P. Hofmañskiego, Warszawa 1999, s. 347350).
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia nale¿y przypomnieæ, ¿e
zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. e Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci ka¿dy ma prawo do korzystania
z bezp³atnej pomocy t³umacza, je¿eli nie rozumie lub nie mówi
jêzykiem u¿ywanym w s¹dzie. Nale¿y podzieliæ stanowisko S¹du
Najwy¿szego, ¿e osoba niew³adaj¹ca jêzykiem polskim to nie
tylko osoba, która w ogóle nie zna jêzyka polskiego, ale tak¿e
ta, która nie rozumie w dostatecznym stopniu zadawanych jej
pytañ albo te¿ w wyniku s³abej znajomoci tego jêzyka nie mo¿e
sformu³owaæ swych myli (wyrok SN z dnia 22 kwietnia 1970 r.,
OSNKW 1970/11/150).
Prawo do korzystania z pomocy t³umacza jest uzupe³nieniem
gwarancji procesowych wynikaj¹cych z art. 6 Konwencji. Chodzi
o to, aby oskar¿ony, który nie w³ada jêzykiem urzêdowym nie
znajdowa³ siê w sytuacji oczywicie gorszej od tych, którzy nim
w³adaj¹. Skoro oskar¿ony ma prawo do efektywnego udzia³u
w postêpowaniu karnym a nie tylko do udzia³u w nim, udzia³
t³umacza jest niezbêdny.
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Prawo do pomocy t³umacza jest tak¿e oczywist¹ i prost¹ konsekwencj¹ tego, ¿e oskar¿onemu nie zagwarantowano u¿ywania
zarówno podczas rozprawy, jak i w pismach procesowych jêzyka ojczystego lub innego, którym w³ada.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e z uprawnieñ procesowych przewidzianych w procesie oskar¿ony korzystaæ mo¿e tylko wtedy, gdy
rozumie jêzyk, którym pos³uguj¹ siê funkcjonariusze aparatu cigania i który u¿ywany jest w s¹dzie. Decyduj¹ce znaczenie ma
zatem okolicznoæ, czy rozumie on i w³ada jêzykiem s¹dowym.
Tym samym nie chodzi tu o ka¿d¹ nieznajomoæ jêzyka, ale
o nieznajomoæ w pewnym stopniu kwalifikowan¹. Dla zrozumienia sensu czynnoci procesowych i ich znaczenia dla sytuacji
prawnej oskar¿onego, nie wystarcza potoczna znajomoæ jêzyka
(tak¹ dysponuje A.A.).
Potrzebna jest bowiem tak¿e znajomoæ terminologii u¿ywanej w orzeczeniach, czy pismach procesowych, a z t¹ maj¹ problemy tak¿e osoby, dla których jêzyk urzêdowy jest jêzykiem
ojczystym (por. Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, Tom I. Komentarz do art. 6, prof. dr hab. L.
Garlicki, prof. dr hab. P. Hofmañski, prof. dr hab. A. Wróbel:
Wydawnictwo C.H. Beck 2010, s. 455-461).
W wietle powy¿szych rozwa¿añ i ustaleñ stwierdziæ nale¿y,
¿e przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy przez S¹d meriti
dosz³o do wydania ra¿¹co niesprawiedliwego wyroku z powodu
ra¿¹cych uchybieñ zwi¹zanych z naruszeniem art. 45 Konstytucji, art. 6 ust. 3 lit. e Konwencji, art. 72 k.p.k. a w konsekwencji
naruszenia prawa do obrony (art. 6 k.p.k.).
Z tych przyczyn uchylono zaskar¿ony wyrok i przekazano
sprawê S¹dowi Okrêgowemu we W. do ponownego rozpoznania.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d meriti ma zagwarantowaæ oskar¿onemu rzetelny proces.
Przed jego ponownym rozpoczêciem musi rozwa¿yæ i podj¹æ
decyzjê, w jakim zakresie przet³umaczyæ oskar¿onemu dokumenty
procesowe.
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Jak siê wydaje trzeba przet³umaczyæ akt oskar¿enia wraz z uzasadnieniem a tak¿e uchylony wyrok wraz z jego motywami. T³umaczeniu musi podlegaæ rozprawa g³ówna, przy czym obowi¹zki S¹du I instancji nie mog¹ polegaæ jedynie na prostym zaanga¿owaniu t³umacza lecz aby efektywnie spe³nia³ rolê wyznaczon¹
mu w procesie.
S¹d odwo³awczy uwa¿a, ¿e dla prawid³owego rozstrzygniêcia
sprawy nale¿y przeprowadziæ dowody maj¹ce istotne w tej mierze znaczenie (zwi¹zane wprost z przebiegiem zdarzenia). Tym
samym pozosta³e dowody mog¹ zostaæ ujawnione w trybie art.
442 § 3 k.p.k.

3
POSTANOWIENIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
II AKz 794/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Brazewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Gra¿yna widerska  Wandor
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)

Teza
Sam fakt wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania oznacza, ¿e nie ma potrzeby weryfikowania dowodowej podstawy
postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w kontekcie, o jakim mowa w art. 249 § 1 k.p.k.

Uzasadnienie
Za¿alenie obroñcy ciganego jest bezzasadne.
W ocenie S¹du Apelacyjnego skar¿¹cy, polemizuj¹c z trafnoci¹ wyra¿onego w zaskar¿onym postanowieniu stanowiska, nie
przedstawi³ ¿adnego argumentu, który uzasadnia³by odst¹pienie
od stosowania wzglêdem M.T. tymczasowego aresztowania. W niniejszej sprawie zachodz¹ natomiast, zdaniem instancji odwo³aw-
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czej, przes³anki uzasadniaj¹ce zastosowanie rodka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.
Podkrelenia na wstêpie wymaga, ¿e orzeczenie S¹du Okrêgowego w S. zosta³o wydane w zwi¹zku z wyst¹pieniem pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ciganej, tj. M. T., na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zwa¿yæ w tym kontekcie trzeba, ¿e wydaj¹c Europejski
Nakaz Aresztowania organ s¹dowy pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej wystêpuje o przekazanie osoby ciganej, co obliguje pañstwo wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, w razie spe³nienia warunków okrelonych w decyzji ramowej o Europejskim Nakazie Aresztowania oraz w przepisach prawa krajowego j¹ implementuj¹cych, do podjêcia wszelkich dopuszczalnych prawem dzia³añ, aby dosz³o do przekazania tej osoby pañstwu wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Organy pañstwa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania mog¹ zatem zastosowaæ odpowiednie rodki przymusu, w tym tak¿e polegaj¹ce na pozbawieniu wolnoci, je¿eli jest to konieczne do
spe³nienia wskazanego wy¿ej celu.
Z powy¿szego wynika, ¿e ju¿ sam fakt wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania oznacza, i¿ nie ma potrzeby weryfikowania dowodowej podstawy postanowienia o tymczasowym
aresztowaniu w kontekcie, o jakim mowa w art. 249 § 1 k.p.k.
S¹d odwo³awczy w pe³ni podziela w tym zakresie dominuj¹ce
w orzecznictwie stanowisko, i¿ w ramach procedury wykonania
Europejskiego Nakazu Aresztowania, s¹d polski nie bada, czy
istniej¹ wystarczaj¹ce podstawy do przypuszczenia, ¿e aresztowany dopuci³ siê za granic¹ przestêpstwa (por: postanowienie
SA w Katowicach z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie II AKz 478/
07; postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie II AKz 56/08). Uzasadnieniem tego pogl¹du jest zasada wzajemnego zaufania miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej, do której bezporednio odwo³uje siê art. 1 ust. 2 decyzji
ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 roku
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (2002/548/
WSiSW).
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Prawid³owa wyk³adnia przepisów kodeksu postêpowania karnego, stanowi¹cych implementacjê postanowieñ wskazanej wy¿ej decyzji ramowej, prowadziæ musi zatem do wniosku, ¿e s¹dy
krajowe nie s¹ uprawnione do weryfikowania podstawy dowodowej wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania przez organ
innego pañstwa cz³onkowskiego w ramach postêpowania
w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w pañstwie wykonania tudzie¿ przekazania osoby ciganej (por: uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 20 lipca 2006 r., I KZP 21/06,
OSNKW 2006/9/77).
Zwa¿yæ nadto trzeba, ¿e zgodnie z treci¹ art. 607k § 3 k.p.k.
 samoistn¹ podstaw¹ zastosowania tymczasowego aresztowania
jest istnienie wydanego w innym pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej prawomocnego wyroku skazuj¹cego lub innej decyzji stanowi¹cej podstawê pozbawienia wolnoci osoby ciganej.
Powy¿sze jednoznacznie wskazuje, i¿ wydanie przez S¹d Rejonowy w B. w Szwecji postanowienia o tymczasowym aresztowaniu M.T., a nastêpnie Europejskiego Nakazu Aresztowania czyni
zadoæ przes³ance okrelonej w art. 607k § 3 k.p.k. do zastosowania rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a okolicznoæ, i¿ podejrzanemu zarzucono pope³nienie
czynu zabronionego wspólnie z inn¹ osob¹ stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do uznania, i¿ podejrzany móg³by utrudniaæ realizacjê europejskiego nakazu aresztowania poprzez  chocia¿by
próbê  uzgadniania wspólnej wersji wydarzeñ ze wspó³podejrzanym, a zatem, wbrew twierdzeniom obroñcy ciganego, spe³niona zosta³a przes³anka okrelona w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k.
W rozpoznawanej sprawie spe³niona zosta³a równie¿ niew¹tpliwie przes³anka wskazana w art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k., albowiem
realn¹ obawê, i¿ cigany, przebywaj¹c na wolnoci, móg³by siê
ukrywaæ, b¹d w inny sposób utrudniaæ dalsze prowadzenie postêpowania, uzasadniaj¹ charakter i okolicznoci pope³nienia zarzucanych mu przestêpstw. Nadto spe³niona jest równie¿ przes³anka z art. 258 § 2 k.p.k., gdy¿ ciganemu za czyny objête
Europejskim Nakazem Aresztowania grozi surowa kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci.
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Dodaæ trzeba, ¿e okrelony w postanowieniu S¹du pierwszej
instancji okres trwania tymczasowego aresztowania wynosz¹cy
40 dni, znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy karnej procesowej (art. 607m k.p.k.).
S¹d Apelacyjny, dokonuj¹c kontroli instancyjnej, nie dopatrzy³
siê okolicznoci, które mog³yby skutkowaæ uchyleniem tymczasowego aresztowania wobec ciganego. Pamiêtaæ trzeba, i¿ celem postêpowania w przedmiocie zastosowania wzglêdem podejrzanego tymczasowego aresztowania na podstawie wydanego w innym pañstwie Europejskiego Nakazu Aresztowania jest,
podobnie jak postêpowania ekstradycyjnego, jedynie rozstrzygniêcie o prawnej dopuszczalnoci zastosowania rodka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym, uznaj¹ce za wystarczaj¹ce uprawdopodobnienie zarzutu pope³nienia przestêpstwa,
przyjmowane tylko na podstawie faktu wydania przez inne pañstwo Europejskiego Nakazu Aresztowania.
( )

4
POSTANOWIENIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
II AKzw 2093/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
(przewodnicz¹cy)

Teza
W wypadku odroczenia posiedzenia w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, które odby³o siê w zak³adzie karnym, na którym nie wys³uchano przedstawiciela administracji zak³adu karnego, a musi on byæ  zgodnie z art. 162
§ 1 k.k.w.  wys³uchany, tak¿e wówczas gdy kolejne posiedzenie nie odby³o siê ju¿ na terenie zak³adu karnego.

146

w sprawach karne

Uzasadnienie
Za¿alenie skazanego okaza³o siê o tyle zasadne, ¿e skutkowa³o uchyleniem zaskar¿onego postanowienia i przekazaniem
sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w E.
Zgodnie z treci¹ art. 161 § 1 k.k.w. posiedzenie w przedmiocie warunkowego zwolnienia powinno odbyæ siê w zak³adzie karnym, w którym skazany przebywa. Powinnoæ odbycia
posiedzenia s¹du penitencjarnego w zak³adzie karnym nale¿y
traktowaæ jako obowi¹zek s¹du wówczas, gdy skazany przebywa w tym zak³adzie. Wi¹¿e siê to z przys³uguj¹cym skazanemu
prawem wziêcia udzia³u w posiedzeniu s¹du oraz obowi¹zkiem
wys³uchania przedstawiciela administracji zak³adu karnego (art.
162 § 1 k.k.w.). Od odbycia posiedzenia w zak³adzie karnym
s¹d penitencjarny mo¿e odst¹piæ tylko wyj¹tkowo, w szczególnoci wówczas, je¿eli jest to kolejne posiedzenie s¹du w danej
sprawie, a poprzednie odby³o siê w zak³adzie karnym i wys³uchano na nim zarówno skazanego, jak te¿ przedstawiciela administracji zak³adu karnego, po czym zaistnia³a potrzeba jego odroczenia (por. Z. Ho³da, K. Postulski, Komentarz do art. 161 Kodeksu karnego wykonawczego, Komentarz LEX/Arche 2008).
Na gruncie niniejszej sprawy, wprawdzie posiedzenie w dniu
6 wrzenia 2011 r. odby³o siê w Zak³adzie Karnym w I. i w trakcie jego przebiegu wys³uchano stanowiska skazanego, przedstawiciel administracji Zak³adu Karnego, jak i prokurator wnieli jednak o odroczenie posiedzenia. Kolejne posiedzenie w dniu 28
padziernika 2011 r. nie odby³o siê ju¿ na terenie Zak³adu Karnego. Udzia³ w nim wzi¹³ jedynie prokurator, za skazany o jego
terminie zosta³ tylko zawiadomiony. Natomiast nie wezwano, ani
nie zawiadomiono o jego terminie przedstawiciela administracji
Zak³adu Karnego w I.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e powinnoæ wys³uchania przedstawiciela administracji zak³adu karnego, nale¿y rozumieæ jako obowi¹zek jego wys³uchania. W toku postêpowania w przedmiocie
warunkowego zwolnienia R.£. przedstawiciel administracji Zak³adu Karnego w I. by³ obecny na posiedzeniu w Zak³adzie Karnym w dniu 6 wrzenia 2011 r., podczas którego wniós³ jedynie
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o odroczenie posiedzenia. Wys³uchanie za przedstawiciela administracji zak³adu karnego nie mo¿e mieæ charakteru formalnego. Treæ jego wyjanieñ powinna byæ zaprotoko³owana (art.
143 § 1 pkt 2 k.p.k.), stanowi bowiem dowód w sprawie (por.
Zbigniew Ho³da, Kazimierz Postulski, Komentarz do art. 162 Kodeksu karnego wykonawczego, Komentarz LEX/Arche 2008).
W niniejszej sprawie natomiast przedstawiciel administracji Zak³adu Karnego nie wypowiedzia³ siê w przedmiocie wniosku
R.£. o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Niewys³uchanie przedstawiciela administracji Zak³adu Karnego stanowi³o naruszenie art. 162 § 1 k.k.w. Za konwalidacja
uchybienia S¹du penitencjarnego przez S¹d odwo³awczy, nie jest
dopuszczalna. Narusza³oby to rolê organu odwo³awczego jako
organu sprawuj¹cego jedynie kontrolê w odniesieniu do decyzji
s¹du meriti i nie przeprowadzaj¹cego z zasady w³asnego postêpowania dowodowego. Wobec czego nale¿a³o uchyliæ zaskar¿one postanowienie i przekazaæ sprawê s¹dowi penitencjarnemu
do ponownego rozpoznania. W tej sytuacji bezprzedmiotowe by³o
rozstrzyganie zarzutów skar¿¹cego.
Z powo³anych wzglêdów S¹d Apelacyjny orzek³ jak w czêci
dyspozytywnej postanowienia.
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Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
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99 .................................................. 2
1214 § 2 ........................................ 4
102 ............................................ 2, 6
1215 § 5 ........................................ 4
126 § 3 .......................................... 2
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
231 § 1 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
199 ................................................ 1
250 ................................................ 1
252 ................................................ 1
266 § 1 .......................................... 1
282 § 2 .......................................... 1
383 § 1 ............................................
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm.)

Art.
poz.
1 .................................................... 5
2 .................................................... 5
3 .................................................... 5
4 ust. 10 ........................................ 5
5 ust. 1 .......................................... 5
13 ust. 1 pkt 3 .............................. 5
13ha .............................................. 5

Ustawa
z dnia 27 padziernika 1994 r.
o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571
ze zm.)

Art.
poz.
1 ust. 3 .......................................... 5
1 ust. 4 .......................................... 5
37a ................................................ 5
62 .................................................. 5
63b ................................................ 5
Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zm.)

Art.
poz.
9 pkt 22 ........................................ 5
18 .................................................. 5
18 ust. 1 ........................................ 5
18 ust. 3 ........................................ 5
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach s¹dowych
i egzekucji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376
ze zm.)

Art.
poz.
23 .................................................. 3
Ustawa
z dnia 8 lipca 2005 r.
o Prokuratorii Generalnej
Skarbu Pañstwa
(Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.)

Art.
poz.
4 ust. 1, 2 ...................................... 2

150

skorowidz artyku³owy
8 ust. 1 .......................................... 2
8a .................................................. 2
11 ust. 3 ........................................ 2
15 ust. 1, 2, 3 ................................ 2

76 .................................................. 3
77 .................................................. 3
78 .................................................. 3
79 .................................................. 3

Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 9 marca 1968 r.
w sprawie czynnoci komorników
(Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.)

Rozporz¹dzenie
Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430)

§
poz.
74 .................................................. 3
75 .................................................. 3
75 .................................................. 3

§
poz.
109 ................................................ 5

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

Art.
poz.
1 .................................................... 1
2 .................................................... 1
22 .................................................. 1
45 ust. 1 ........................................ 1

484 § 2 .......................................... 1
485 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
64 § 1, 2 ........................................ 4
65 § 1 ............................................ 4
87 .................................................. 3
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
89 § 1 ............................................ 3
Kodeks cywilny
89 § 2 ............................................ 3
(Dz U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
98 § 1 ........................................ 1, 4
Art.
poz.
98 § 3 ............................................ 4
5 ................................................ 1, 2 99 .................................................. 4
33 .................................................. 4 100 ................................................ 1
37 § 1 ............................................ 4 102 ................................................ 1
481 § 1, 2 ...................................... 1 108 ................................................ 1
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118 ................................................ 3
126 § 1 .......................................... 3
126 § 3 .......................................... 3
130 ................................................ 3
132 § 1 .......................................... 4
133 § 2a ......................................... 3
133 § 3 .......................................... 3
217 § 2 .......................................... 4
232 ................................................ 2
233 ................................................ 1
278 ................................................ 2
286 ................................................ 2
385 ........................................ 1, 2, 4
386 § 1 ...................................... 1, 2
386 § 4 ...................................... 3, 4
397 § 1, 2 ...................................... 3
39820 ................................................................................ 1
460 § 1 .......................................... 4
467 § 1 .......................................... 3
467 § 3 .......................................... 3
468 ................................................ 3
477 ................................................ 4
4772 § 1 ......................................... 1
47710 .............................................. 3
Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 4
3 .................................................... 4
3 1 ................................................... 4
8 .................................................... 1
9 .................................................... 1
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13 .................................................. 1
18 .................................................. 1
45 .................................................. 4
68 § 1 ............................................ 4
300 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.)

Art.
poz.
8 ust. 1 .......................................... 4
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
210 § 1 .......................................... 4
Ustawa
z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854
ze zm.)

Art.
poz.
261 ust. 3 ....................................... 1
Ustawa
z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej
(Dz.U. Nr 9, poz. 43 ze zm.)

Art.
poz.
17 ust. 2 ........................................ 4
19 .................................................. 4
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Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227
ze zm.)

Art.
poz.
6 .................................................... 2
7 .................................................... 2
12 ust. 1 ........................................ 2
12 ust. 2 ........................................ 2
12 ust. 3 ........................................ 2
57 .................................................. 2
58 .................................................. 2

Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych
(Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)

Art.
poz.
113 ................................................ 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
11 ust. 1 pkt 1 .............................. 4

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

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

86 § 1 ............................................ 1
88 .................................................. 2
115 § 4 .......................................... 1
148 § 1 .......................................... 2
263 § 2 .......................................... 2
284 § 2 .......................................... 1
294 § 1 .......................................... 1
300 § 2 .......................................... 1
308 ................................................ 1

Ustawa
Art.
poz.
z dnia 6 czerwca 1997 r.
12 .................................................. 1
Kodeks postêpowania karnego
63 § 1 ............................................ 2
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
69 § 1, 2 ........................................ 1
Art.
poz.
70 § 1 pkt 1 .................................. 1
2 .................................................... 2
72 § 2 ............................................ 1
85 .............................................. 1, 2
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2 § 2 .............................................. 1
4 .................................................... 1
5 § 2 .............................................. 1
6 .................................................... 2
7 .................................................... 1
72 .................................................. 2
143 § 1 pkt 2 ................................ 4
249 § 1 .......................................... 3
258 § 1 pkt 1, 2 ............................ 3
258 § 2 .......................................... 3
410 ................................................ 1
424 § 1, 2 ...................................... 1
427 § 2 .......................................... 1
436 ................................................ 2
437 § 1 .......................................... 1
438 ................................................ 2
438 pkt 2, 3 .................................. 1
438 pkt 4 ...................................... 2
439 ................................................ 1
440 ............................................ 1, 2
442 § 3 .......................................... 2
457 § 2 .......................................... 1
607k § 3 ........................................ 3
607m ............................................. 3
626 § 1 .......................................... 1
627 ................................................ 1
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)

Art.
poz.
161 § 1 .......................................... 4
162 § 1 .......................................... 4
Ustawa
z dnia 23 czerwca 1973 r.
o op³atach w sprawach karnych
(Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223
ze zm.)

Art.
poz.
2 ust. 1 pkt 4 ................................ 1
6 .................................................... 1
Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm.)

Art.
poz.
6 ust. 3 lit. e .................................. 2

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Cena nabycia
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Dopuszczalnoæ skargi o wznowienie postêpowania
 Zob. Wyrok s¹du polubownego ......................................................... 4

Drogi ekspresowe
 Zob. Obowi¹zek finansowania dróg publicznych .............................. 5

Dzia³anie osób prawnych
 Zob. Skarb Pañstwa ............................................................................ 2

Egzekucja z ruchomoci
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Energetyczne prawo
 Zob. Obowi¹zek finansowania dróg publicznych .............................. 5

Jednostka organizacyjna Skarbu Pañstwa
 Zob. Skarb Pañstwa ............................................................................ 2

Komornik S¹dowy
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Koszty procesu
 Przepis art. 98 § 3 k.p.c. nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e s¹d
rozstrzygaj¹c o kosztach procesu strony wygrywaj¹cej mo¿e zas¹dziæ
na jej rzecz nie tylko zwrot kosztów wskazanych w tym przepisie, lecz
tak¿e zwrot innych poniesionych przez tê stronê kosztów, w tym koszty przejazdu do s¹du pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem, je¿eli oka¿¹
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siê one niezbêdne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony
w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. ........................................................... 6

Legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie
niewa¿noci uchwa³y
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 1

Niezbêdne koszty procesu
 Zob. Koszty procesu .......................................................................... 6

Obowi¹zek finansowania dróg publicznych
 Artyku³ 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Prawa energetycznego (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 ze zm.) wy³¹cza obowi¹zek finansowania owietlenia
dróg publicznych znajduj¹cych siê na terenie gminy tylko odnonie
takich dróg ekspresowych, które eksploatowane s¹ jako p³atne na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów wydanego w wykonaniu art. 1
ust. 4 ustawy z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2571 ze zm.) ...................................................................................... 5

Odpowiedzialnoæ za szkodê
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Odroczenie terminu p³atnoci
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Organy Spó³ki
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 1

Postêpowanie egzekucyjne
 Je¿eli w sprzeda¿y egzekucyjnej ruchomoci nie wydaje siê postanowienie o przybiciu komornik nie mo¿e przed³u¿yæ terminu zap³aty ceny
za sprzedane ruchomoci ................................................................... 3
 Komornik, jako organ egzekucyjny, odpowiada za szkodê, któr¹ poniós³ d³u¿nik na skutek wydania nabywcy sprzedanych ruchomoci
pomimo nieuiszczenia ceny nabycia, której p³atnoæ komornik odroczy³ ..................................................................................................... 3

Powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 1
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Powództwo o ustalenie
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 1

Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa
 Zob. Skarb Pañstwa ............................................................................ 2

Przybicie
 Zob. Postêpowanie egzekucyjne ....................................................... 3

Skarb Pañstwa
 Przejêcie zastêpstwa procesowego Skarbu Pañstwa przez Prokuratoriê
Generaln¹ Skarbu Pañstwa wy³¹cza od udzia³y w sprawie dotychczasowego przedstawiciela Skarbu Pañstwa. Przedstawicielem materialnym
Skarbu Pañstwa nadal jednak pozostaje jednostka organizacyjna, z której dzia³alnoci¹ jest zwi¹zane dochodzone roszczenie (art. 67 § 2 zd.
pierwsze k.p.c.) .................................................................................. 2

Skarga o wznowienie postêpowania
 Zob. Wyrok s¹du polubownego ......................................................... 4

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 Regulacja przyjêta w art. 252 § 1 k.s.h. jest szczególn¹ w stosunku do
art. 189 k.p.c. w tym znaczeniu, ¿e ogranicza kr¹g podmiotów uprawnionych do zaskar¿enia sprzecznej z prawem uchwa³y wspólników i wy³¹cza mo¿liwoæ jej zaskar¿enia w trybie art. 189 k.p.c. z powo³aniem
siê na istnienie interesu prawnego w jej zaskar¿eniu ........................ 1

Stwierdzenie wykonalnoci wyroku s¹du polubownego
 Zob. Wyrok s¹du polubownego ......................................................... 4

Wy³¹czenie obowi¹zku finansowania dróg publicznych
 Zob. Obowi¹zek finansowania dróg publicznych .............................. 5

Wyrok s¹du polubownego
 Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postêpowania zakoñczonego postanowieniem o stwierdzenie wykonalnoci wyroku krajowego
s¹du polubownego ............................................................................. 4
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Zadania w³asne gminy w zakresie zaopatrzenia w energiê
eklektyczn¹, ciep³o i paliwa gazowe
 Zob. Obowi¹zek finansowania dróg publicznych .............................. 5

Zasada kosztów niezbêdnych i celowych
Zob. Koszty procesu ................................................................................ 6

Zasada odpowiedzialnoci za wynik procesu
Zob. Koszty procesu ................................................................................ 6

Zasady zwrotu kosztów procesu
Zob. Koszty procesu ................................................................................ 6

Zastêpstwo procesowe
 Zob. Skarb Pañstwa ............................................................................ 2

Zdolnoæ s¹dowa i procesowa
 Zob. Skarb Pañstwa ............................................................................ 2

Zgromadzenie Wspólników
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 1

Zwrot kosztów procesu
Zob. Koszty procesu ................................................................................ 6

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Bieg³y s¹dowy
 Zadaniem bieg³ego jest udzielenie s¹dowi, na podstawie posiadanych
wiadomoci fachowych i dowiadczenia zawodowego, informacji i wiadomoci niezbêdnych do ustalenia i oceny okolicznoci sprawy. Nie
mog¹ byæ uznane za dowód w sprawie wypowiedzi bieg³ego wykraczaj¹ce zarówno poza zakres udzielonego mu przez s¹d zlecenia, jak
i poza ustawowo okrelone jego zadania. S¹d nie jest wiêc zwi¹zany
opini¹ bieg³ego w zakresie jego wypowiedzi odnonie do, zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji s¹du, kwestii ustalenia i oceny faktów
oraz sposobu rozstrzygniêcia sprawy ................................................. 2
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Braki pisma
 Zob. Pismo procesowe ....................................................................... 3

Dopuszczalnoæ stosowania klauzul generalnych
 Zob. Ubezpieczenia spo³eczne .......................................................... 2

Funkcja socjalna i represyjna odszkodowania
 Zob. Odszkodowanie ......................................................................... 1

Klauzule generalne
 Zob. Ubezpieczenia spo³eczne .......................................................... 2

Niezdolnoæ do pracy
 Zob. Renta .......................................................................................... 2

Odszkodowanie
 S¹d odwo³awczy stoi na stanowisku, i¿ odszkodowania w prawie pracy
z uwagi na rycza³towoæ stanowi¹ odszkodowania sui generis, w których wa¿ne s¹ funkcje socjalna i represyjna. Analogiczny charakter ma
odszkodowanie przewidziane w Umowie Spo³ecznej. Wskazane funkcje tego rycza³towego odszkodowania nie oznaczaj¹, ¿e nie mo¿e byæ
ono miarkowane z ró¿nych przyczyn, z uwagi na swe ra¿¹ce wygórowanie .................................................................................................. 1

Opinia bieg³ych
 Zob. Bieg³y s¹dowy ............................................................................ 2

Pe³nomocnictwo
 Zob. Pismo procesowe ....................................................................... 3

Pismo procesowe
 Warunek formalny w postaci za³¹czenia do pisma (odwo³ania) pe³nomocnictwa mo¿e byæ spe³niony tylko w razie za³¹czenia takiego dokumentu, z którego wynika skuteczne umocowanie osoby podaj¹cej siê
za pe³nomocnika do wystêpowania w imieniu mocodawcy w danej
sprawie. Tylko z³o¿enie takiego dokumentu pe³nomocnictwa mo¿e byæ
uczynione jako dochowanie warunku formalnego pozwu z art. 126 § 3
k.p.c. i wyklucza zastosowanie art. 130 § 1 k.p.c. Nie wystarczy natomiast z³o¿enie pe³nomocnictwa np. podpisanego przez inn¹ osobê ni¿
mocodawca, a nieuprawnion¹ do dzia³ania w jego imieniu ............... 3
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Postêpowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 Zob. Wezwanie do udzia³u w sprawie ............................................... 4

Prawo do renty
 Zob. Renta .......................................................................................... 2

Renta
 W sprawach o prawo do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy, ustalenie
tzw. wstecznej niezdolnoci do pracy spowodowanej schorzeniami
o charakterze samoistnym powinno nastêpowaæ na podstawie dokumentacji lekarskiej, pochodz¹cej z okresu, na który ma byæ ustalona
data lub okres powstania tej niezdolnoci, przy czym, im okres ten jest
odleglejszy, tym bardziej dok³adna powinna byæ dokumentacja lekarska ...................................................................................................... 2

Rozwi¹zanie umowy o pracê
 Zob. Odszkodowanie ......................................................................... 1

Rycza³towoæ odszkodowania
 Zob. Odszkodowanie ......................................................................... 1

Treæ pisma procesowego
 Zob. Pismo procesowe ....................................................................... 3

Ubezpieczenia spo³eczne
 W sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych klauzule generalne
np. zasady wspó³¿ycia spo³ecznego mog¹ byæ stosowane tylko w przypadku ich wyranego powo³ania w ustawie 2

Umowa Spo³eczna
 Zob. Odszkodowanie ......................................................................... 1

Ustalenie niezdolnoci do pracy
 Zob. Renta .......................................................................................... 2

Warunki formalne pisma procesowego
 Zob. Pismo procesowe ....................................................................... 3
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Wezwanie do udzia³u w sprawie
 S¹d Pracy nie jest zobowi¹zany do wezwania z urzêdu do udzia³u w sprawie strony pozwanej nawet, je¿eli s¹dowi wiadomo, ¿e jest ona legitymowana w sprawie, je¿eli powód wiedz¹c o tym stanowczo wskazuje
inn¹ stronê pozwan¹ .......................................................................... 4

Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
 Zob. Ubezpieczenia spo³eczne .......................................................... 2

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Europejski Nakaz Aresztowania
 Sam fakt wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania oznacza, ¿e nie
ma potrzeby weryfikowania dowodowej podstawy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w kontekcie, o jakim mowa w art. 249 § 1
k.p.k. ................................................................................................... 3

Obowi¹zek wys³uchania
 W wypadku odroczenia posiedzenia w przedmiocie warunkowego
przedterminowego zwolnienia, które odby³o siê w zak³adzie karnym,
na którym nie wys³uchano przedstawiciela administracji zak³adu karnego, a musi on byæ  zgodnie z art. 162 § 1 k.k.w.  wys³uchany, tak¿e
wówczas gdy kolejne posiedzenie nie odby³o siê ju¿ na terenie zak³adu
karnego .............................................................................................. 4

Odroczenie posiedzenia
 Zob. Obowi¹zek wys³uchania ............................................................ 4

Postêpowanie odwo³awcze
 Zob. Uchylenie lub zmiana orzeczenia .............................................. 2

Przedstawiciel administracji zakalcu karnego
 Zob. Obowi¹zek wys³uchania ............................................................ 4

Ra¿¹ca niesprawiedliwoæ
 Zob. Uchylenie lub zmiana orzeczenia .............................................. 2
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Tymczasowe aresztowanie
 Zob. Europejski Nakaz Aresztowania ................................................. 3

Uchybienia procesowe
 Zob. Uchylenie lub zmiana orzeczenia .............................................. 2

Uchylenie lub zmiana orzeczenia
 Treæ przepisu art. 440 k.p.k. pozwala na stwierdzenie, ¿e nie odwo³uje siê on jedynie do sprawiedliwoci materialnej, ale równie¿ do sprawiedliwoci formalnej (proceduralnej). Jest tak wówczas, gdy orzeczenie ze wzglêdu na swoj¹ materialn¹ zawartoæ nie wymaga oczywistej
interwencji s¹du odwo³awczego, ale wydanie którego poprzedzone by³o
ra¿¹cymi uchybieniami natury procesowej ........................................ 2

Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 Zob. Obowi¹zek wys³uchania ............................................................ 4

Zasada in dubio pro reo
 Nietrafne jest podnoszenie przez obroñcê w apelacji zarzutu naruszenia regu³y dowodowej in dubio pro reo. S¹d pierwszej instancji nie
uzewnêtrzni³ przecie¿ w uzasadnieniu wydanego orzeczenia nie daj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci, co do jakiegokolwiek elementu stanu faktycznego. Co istotne, nie by³o obiektywnych racji, aby tego rodzaju
w¹tpliwoci w tej sprawie prezentowaæ. To za, ¿e w¹tpliwoci co do
rzeczywistego stanu faktycznego zg³asza obroñca oskar¿onego nie mo¿e
jeszcze stanowiæ podstawy konstruowania skutecznego zarzutu z art. 5
§ 2 k.p.k. ............................................................................................. 1

162

wykaz orzeczeñ

Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 700/11
I ACa 730/11
I ACa 1181/11
I Ca 309/115
I ACz 2114/11
VI Gz 98/11

15 listopad 2011 r.
29 wrzesieñ 2011 r.
1 grudzieñ 2011 r.
23 listopad 2011 r.
20 grudzieñ 2011 r.
29 czerwiec 2011 r.

poz.

str.

2
1
3
5
4
6

19
3
29
52
47
62

poz.

str.

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III APa 2/11
III AUa 247/11
III AUz 246/11
IV Pa 69/11,
IV Pz 21/11

6 lipiec 2011 r.
8 lipiec 2011 r.
26 padziernik 2011 r.

1
2
3

67
88
102

27 padziernik 2011 r.

4

109

poz.

str.

1
2
3
4

121
136
143
146

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 207/11
II AKa 349/11
II AKz 794/11
II AKzw 2093/11

7 wrzesieñ 2011 r.
30 listopad 2011 r.
29 listopad 2011 r.
13 grudzieñ 2011 r.
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Spis Treci
ORZECZENIA
Prawo cywilne .............................................................................. 3
Prawo pracy ................................................................................ 67
Prawo karne .............................................................................. 121

Skorowidz artyku³owy
w sprawach cywilnych ............................................................ 149
w sprawach pracy .................................................................... 151
w sprawach karnych ................................................................ 153

Skorowidz przedmiotowy
w sprawach cywilnych ............................................................ 155
w sprawach pracy .................................................................... 158
w sprawach karnych ................................................................ 161

Wykaz orzeczeñ ............................................................... 163
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