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Teza
W³aciciele lokali, tworz¹cy z mocy prawa wspólnotê mieszkaniow¹, s¹ uprawnieni do podejmowania uchwa³ jedynie w zakresie dotycz¹cym nieruchomoci wspólnej. W szczególnoci
w formie uchwa³y wyra¿aj¹ zgodê na podjêcie przez zarz¹d czynnoci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, których przyk³adowy katalog jest wymieniony w art. 22 ust. 3 ustawy o w³asnoci lokali. Wspólnota nie jest jednak uprawniona do podejmowania uchwa³ ingeruj¹cych w sferê wykonywania praw w³acicielskich w odniesieniu do wyodrêbnionego lokalu, w tym nie
mo¿e np. podejmowaæ uchwa³ zakazuj¹cych okrelonego sposobu korzystania z lokalu.

Uzasadnienie
Powódka A.C. wnios³a o uchylenie uchwa³y nr 3/2011 z dnia
21 marca 2011 r., podjêtej przez pozwan¹ Wspólnotê Mieszkaniow¹ w S. w drodze indywidualnego zbierania g³osów. Twierdzi³a, ¿e ta uchwa³a jest niezgodna z przepisami prawa, a mianowicie art. 18 w zw. z art. 22 ustawy o w³asnoci lokali przez jej
podjêcie w materii nieobjêtej kompetencjami wspólnoty oraz art.
31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 140 k.c. przez
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nieuprawnion¹ ingerencjê w sferê prawa w³aciciela do korzystania z rzeczy, a przez to podjêcie tej uchwa³y stanowi jednoczenie naruszenie interesów powódki.
Pozwana wnios³a o oddalenie powództwa jako bezzasadnego, twierdz¹c, ¿e wbrew powódce kwestionowana uchwa³a jest
zgodna z prawem, w tym z powo³anymi przez ni¹ przepisami,
poniewa¿ mia³a ona na celu ochronê nieruchomoci wspólnej,
zagro¿onej degradacj¹ ca³ego budynku wskutek prac remontowych podjêtych przez powódkê po nabyciu swojego lokalu, polegaj¹cych na jego gruntownej przebudowie i zmianie dotychczasowego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeñ, wp³ywaj¹cej na korzystanie ze wspólnych czêci budynku, takich jak:
piony wodno  kanalizacyjne, instalacje elektryczne i gazowe.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 9 maja 2012 r. uchyli³ uchwa³ê
nr 3/2011 z dnia 21 marca 2011 r. pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej i zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz powódki kwotê 560
z³otych tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Z dokonanych w sprawie przez S¹d Okrêgowy ustaleñ faktycznych wynika, ¿e powódka jest w³acicielk¹ lokalu nr 6 w budynku po³o¿onym w S., który naby³a na podstawie umowy sprzeda¿y z dnia 14 grudnia 2006 r. Budynek ten zosta³ wybudowany
w 1923 r. Jest obiektem wolnostoj¹cym, podpiwniczonym, maj¹cym trzy kondygnacje nadziemne i mieszkalne poddasze. W budynku znajduje siê dziewiêæ lokali mieszkalnych.
W 2007 r. powódka podjê³a prace przygotowawcze do przebudowy swojego lokalu. Przebudowa ³¹czy³a siê ze zmian¹ funkcji poszczególnych pomieszczeñ w lokalu. Jej dzia³ania nie uzyska³y aprobaty pozosta³ych mieszkañców. Zarz¹d pozwanej wspólnoty kierowa³ pisma interwencyjne do Urzêdu Miasta w S. Powódka nie ukoñczy³a planowanej przebudowy.
Pozwana podjê³a, w drodze indywidualnego zbierania g³osów,
uchwa³ê o treci: Wspólnota przyjmuje, ¿e wszystkie funkcje
poszczególnych izb i pomieszczeñ sk³adowych lokalu stanowi¹cego przedmiot odrêbnej w³asnoci pozostan¹ niezmienne i tym
samym zachowany zostanie na ka¿dej kondygnacji ci¹g ich funkcjonalnoci. Wszystkie zmiany funkcjonalnoci pomieszczeñ odrêbnych lokali wymagaj¹ zgody wszystkich wspó³w³acicieli.
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Powódka zosta³a zawiadomiona o tej uchwale w dniu 15 grudnia
2011 r.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e okolicznoci istotne dla rozstrzygniêcia sprawy by³y niesporne miêdzy stronami, a zarzuty powódki dotyczy³y podjêcia uchwa³y z naruszeniem prawa.
W zwi¹zku z tym dokonaæ nale¿a³o oceny prawnej tej uchwa³y.
Wobec tego S¹d oddali³ wnioski dowodowe o przes³uchanie wiadków L.K. i J.G., poniewa¿ okolicznoci, które mia³y byæ stwierdzone za pomoc¹ tych dowodów, nie mia³y znaczenia dla oceny
prawid³owoci uchwa³y.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e powódka wnios³a powództwo
w przepisanym terminie, a jej ¿¹danie jest uzasadnione, poniewa¿ kwestionowana uchwa³a jest niezgodna z prawem. W³aciciele lokali, tworz¹cy z mocy prawa wspólnotê mieszkaniow¹,
s¹ uprawnieni do podejmowania uchwa³ jedynie w zakresie dotycz¹cym nieruchomoci wspólnej. W szczególnoci w formie
uchwa³y wyra¿aj¹ zgodê na podjêcie przez zarz¹d czynnoci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, których przyk³adowy katalog jest wymieniony w art. 22 ust. 3 ustawy o w³asnoci lokali.
Wspólnota nie jest jednak uprawniona do podejmowania uchwa³
ingeruj¹cych w sferê wykonywania praw w³acicielskich w odniesieniu do wyodrêbnionego lokalu, w tym nie mo¿e np. podejmowaæ uchwa³ zakazuj¹cych okrelonego sposobu korzystania z lokalu.
Zaskar¿ona uchwa³a wykracza zatem poza kompetencje ogó³u
w³acicieli, tworz¹cych wspólnotê mieszkaniow¹. Wprowadzaj¹c
nakaz zachowania funkcji poszczególnych izb w lokalu stanowi¹cym odrêbn¹ w³asnoæ oraz uzale¿niaj¹c mo¿liwoæ zmiany ich
funkcji, pozwana przyzna³a sobie uprawnienie do decydowania
w kwestii przekraczaj¹cej zakres nadany jej przez ustawê.
S¹d Okrêgowy nie podzieli³ stanowiska pozwanej, ¿e podjêcie spornej uchwa³y by³o usprawiedliwione faktem, i¿ planowana przez powódkê przebudowa spowoduje koniecznoæ ingerencji w instalacje, stanowi¹ce czêci wspólne budynku oraz mo¿e
naruszyæ substancjê samego budynku. Konsekwencje takie maj¹
charakter poredni, a ochrona substancji budynku i zasady dokonywania pod³¹czeñ do wspólnych instalacji s¹ uregulowane od-
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powiednimi przepisami o charakterze administracyjnym. Pozwana nie jest uprawniona do wy³¹czenia uprawnienia w³aciciela
do korzystania z tych instalacji.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e pozwana naruszy³a art. 22 ustawy o w³asnoci lokali, podejmuj¹c uchwa³ê w zakresie niedotycz¹cym nieruchomoci wspólnej i w sprawie nieobjêtej katalogiem okrelonym w art. 22 ust. 3 tej ustawy. S¹d ten podzieli³ ponadto stanowisko powódki, ¿e zaskar¿ona uchwa³a naruszy³a prawo w³asnoci
powódki, gwarantowane art. 140 k.c. i przepisami rangi konstytucyjnej, a mianowicie art. 64 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwana wspólnota nie jest bowiem organem w³adczym uprawnionym do ograniczania prawa w³asnoci lokali w zakresie, w jakim nie dotyczy to nieruchomoci wspólnej.
O kosztach procesu S¹d Okrêgowy orzek³ na podstawie art.
98 § 1 k.p.c. odpowiednio do wyniku sporu.
W apelacji od wyroku pozwana zarzuci³a:
1) naruszenie przepisów prawa materialnego:
a) art. 22 ust. 3 ustawy o w³asnoci lokali przez uznanie, ¿e
wskazany w tym przepisie katalog czynnoci ma charakter
zamkniêty, poza który wspólnota mieszkaniowa nie mo¿e
wykraczaæ w swoich uchwa³ach,
b) art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali przez pominiêcie
faktu, ¿e instalacje i urz¹dzenia doprowadzaj¹ce wodê, cieki, energiê elektryczn¹ i gaz stanowi¹ czêci wspólne i tym
samym mog¹ byæ objête zakresem uchwa³ wspólnoty mieszkaniowej,
c) art. 144 k.c. przez jego pominiêcie i uwzglêdnienie jedynie treci art. 140 k.c., a tak¿e pominiêcie art. 13 ustawy
o w³asnoci lokali,
d) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez jego pominiêcie i wziêcie pod uwagê jedynie art. 64 Konstytucji,
2) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez nieodniesienie siê w uzasadnieniu do kwestii mo¿liwoci objêcia uchwa³ami wspólnoty mieszkaniowej wspólnych instalacji i urz¹dzeñ, na co powo³ywa³a siê ona w odpowiedzi na pozew i w pimie procesowym z dnia 12 kwietnia 2012 r.,
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3) pope³nienie b³êdu w ustaleniach faktycznych, maj¹cego istotny wp³yw na wynik sprawy, przez przyjêcie, ¿e pozwana
usi³owa³a przez treæ uchwa³y wy³¹czyæ prawo w³aciciela do
korzystania ze wspólnych instalacji i ¿e treæ uchwa³y nie dotyczy³a nieruchomoci wspólnej.
Na tych podstawach pozwana domaga³a siê zmiany zaskar¿onego wyroku przez oddalenie powództwa i zas¹dzenie od powódki na jej rzecz zwrotu kosztów procesu za obie instancje
wed³ug norm przepisanych.
Powódka wnios³a o oddalenie apelacji i zas¹dzenie od pozwanej na jej rzecz zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego
w postêpowaniu apelacyjnym w wysokoci poczwórnej stawki
minimalnej.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny przyj¹³ za w³asne ustalenia faktyczne stanowi¹ce podstawê zaskar¿onego wyroku. S¹ one zgodne z treci¹
zebranego materia³u dowodowego i wystarczaj¹ do oceny zasadnoci apelacji. Pozwana podnios³a wprawdzie w apelacji zarzut
pope³nienia przez S¹d pierwszej instancji b³êdu w ustaleniach
faktycznych, ale z treci tego zarzutu i jego uzasadnienia wynika, ¿e dotyczy on w istocie wniosków przyjêtych przez ten S¹d,
a nie samych ustaleñ faktycznych. Chodzi bowiem o prawid³owoæ uznania przez S¹d Okrêgowy, ¿e kwestionowana uchwa³a
mia³a na celu pozbawienie w³aciciela uprawnienia do korzystania ze wspólnych instalacji i nie dotyczy³a nieruchomoci wspólnej. Równie¿ zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie dotyczy
okolicznoci faktycznych, lecz mo¿liwoci objêcia uchwa³ami
wspólnoty mieszkaniowej wspólnych instalacji i urz¹dzeñ. Okolicznoci te wi¹¿¹ siê zatem z ocen¹ prawn¹ dokonanych w sprawie ustaleñ, a nie z treci¹ tych ustaleñ.
Pozwana trafnie twierdzi, ¿e przedmiotem uchwa³y wspólnoty mieszkaniowej mog¹ byæ kwestie zwi¹zane ze wspólnymi
instalacjami i urz¹dzeniami. Pogl¹d taki nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci i nie wymaga w tej sprawie szczegó³owego wywodu.
Nie stanowi to jednak istoty sporu w niniejszej sprawie. Nie cho-
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dzi w niej bowiem o to, ¿e powódka chcia³a korzystaæ, pod³¹czyæ lub zmieniæ przebieg wspólnych instalacji lub urz¹dzeñ,
stanowi¹cych bezsprzecznie czêæ sk³adow¹ nieruchomoci wspólnej, stanowi¹cej przedmiot wspó³w³asnoci wszystkich w³acicieli odrêbnych lokali, a pozwana jej tego zakaza³a lub uniemo¿liwi³a w drodze zaskar¿onej uchwa³y. Nie chodzi te¿ w ogóle
o ingerencjê powódki w jakiekolwiek elementy nieruchomoci
wspólnej. W ka¿dym razie pozwana nie wykaza³a, ¿e w ramach
planowanej przebudowy powódka chcia³a ingerowaæ tak¿e we
wspólne instalacje lub urz¹dzenia albo wspólne czêci budynku.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w sk³ad nieruchomoci wspólnej mog¹
wchodziæ tylko takie elementy instalacji, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli wyodrêbnionych lokali (argument z art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali 
Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm., powo³ywanej w niniejszym uzasadnieniu jako ustawa o w³asnoci lokali). Oznacza to,
¿e w sk³ad nieruchomoci wspólnej nie mog¹ wchodziæ takie
elementy instalacji (np. elektrycznej, gazowej, wodoci¹gowej,
kanalizacyjnej itp.), które znajduj¹ siê wewn¹trz konkretnego lokalu mieszkalnego i s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aciciela tego
lokalu. W przeciwnym razie nale¿a³oby przyjmowaæ, ¿e w sk³ad
nieruchomoci wspólnej wchodz¹ m.in. tak¿e przewody elektryczne lub wodoci¹gowe wewn¹trz lokali, a w³aciciel lokalu
nie mo¿e bez zgody pozosta³ych wspó³w³acicieli (wspólnoty
mieszkaniowej) decydowaæ przyk³adowo o tym, ile i w jakim
miejscu poszczególnych pomieszczeñ zostanie ulokowanych gniazdek elektrycznych, w³¹czników, baterii ³azienkowych lub innych
elementów wyposa¿enia jego lokalu. Nie trzeba bli¿ej argumentowaæ, ¿e wniosek taki by³by absurdalny. Wynika z tego jednoczenie, ¿e chybiony jest podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali.
Rzecz¹ pozwanej by³o zatem wykazanie, ¿e powódka ingeruje w takie czêci instalacji, które nie wchodz¹ w sk³ad jej odrêbnego lokalu. Dowód taki nie zosta³ przez skar¿¹c¹ przeprowadzony. Ograniczy³a siê ona bowiem do ogólnikowego i abstrakcyjnego twierdzenia, ¿e zaskar¿ona uchwa³a dotyczy³a bli¿ej nieokrelonych instalacji i urz¹dzeñ wspólnych. Dodaæ nale¿y, i¿
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równie¿ z treci uchwa³y nie wynika taki wniosek, poniewa¿
jest w niej mowa jedynie o zachowaniu funkcji poszczególnych
pomieszczeñ i koniecznoci uzyskania zgody na zmianê ich funkcji. Nie wskazuje siê w uchwale na to, ¿e jej przedmiotem s¹
czêci sk³adowe nieruchomoci wspólnej, takie jak instalacje lub
urz¹dzenia wspólne.
Dla akceptacji stanowiska pozwanej nie jest wystarczaj¹ca
okolicznoæ, ¿e w ramach wykonywanej przez powódkê przebudowy, zwi¹zanej ze zmian¹ przeznaczenia (funkcji) poszczególnych pomieszczeñ mo¿e okazaæ siê konieczna równie¿ przeróbka dotychczasowych instalacji. Jest to zagadnienie przede
wszystkim techniczne i wewnêtrzne z punktu widzenia powódki jako w³aciciela odrêbnego lokalu. Dopóki nie wi¹¿e siê to ze
zmian¹ czêci wspólnych lub ingerencj¹ w takie czêci instalacji,
które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do jej u¿ytku, dopóty nie mo¿na mówiæ, ¿e podejmuje ona czynnoci dotycz¹ce nieruchomoci wspólnej, które bezspornie mog¹ byæ przedmiotem uchwa³y wspólnoty. Nie ma wiêc ¿adnego znaczenia, czy zmiana dotychczasowego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeñ w odrêbnym lokalu wymaga przebudowy instalacji znajduj¹cych siê wewn¹trz
tego lokalu, poniewa¿ jest to kwestia indywidualnej decyzji w³aciciela lokalu co do technicznej i ekonomicznej celowoci wykonania okrelonych czynnoci lub poniesienia zwi¹zanych z tym
wydatków.
Innym zagadnieniem jest mo¿liwoæ wp³ywu czynnoci podejmowanych przez w³aciciela odrêbnego lokalu na inne lokale
lub na nieruchomoæ wspóln¹, w szczególnoci na ich stan techniczny. Kwestie te nie mog¹ byæ uregulowane w drodze uchwa³y wspólnoty mieszkaniowej, w tym takiej uchwa³y, która niejako ex ante zmierza do unikniêcia przewidywanego przez innych
w³acicieli negatywnego wp³ywu zmiany sposobu korzystania
z danego lokalu na inne lokale lub nieruchomoæ wspóln¹. S¹d
Okrêgowy trafnie wskaza³, ¿e mo¿e to zostaæ osi¹gniête przez
skorzystanie z przewidzianych prawem rodków, zapewniaj¹cych
naprawienie szkody lub ochronê przed szkod¹, która dopiero
zagra¿a. Szczegó³owa analiza takich rodków wykracza poza
przedmiot niniejszej sprawy. Nie mo¿e to natomiast nast¹piæ
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w drodze uchwa³y wspólnoty zakazuj¹cej okrelonego sposobu
korzystania z lokalu stanowi¹cego odrêbny przedmiot w³asnoci.
Na aprobatê zas³uguje wiêc stanowisko S¹du Okrêgowego,
zgodnie z którym zaskar¿ona uchwa³a by³a sprzeczna z art. 22
ustawy o w³asnoci lokali, a tak¿e art. 140 k.c. oraz art. 64 i art.
31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew pozwanej, przedmiotem spornej uchwa³y nie by³o bowiem uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomoci wspólnej, lecz ingerencja, i to w gruncie rzeczy incydentalna bezporednio w zwi¹zku
z przebudow¹ swojego lokalu wykonywan¹ przez powódkê,
w treæ uprawnieñ w³aciciela odrêbnego lokalu mieszkalnego.
Nietrafny i nieistotny jest zarzut naruszenia art. 22 ust. 3 ustawy o w³asnoci lokali. Wbrew skar¿¹cej, S¹d Okrêgowy nie stwierdzi³ w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, ¿e wymieniony w tym
przepisie katalog czynnoci, które mog¹ stanowiæ przedmiot
uchwa³ wspólnoty mieszkaniowej, ma charakter zamkniêty. Wrêcz
przeciwnie, S¹d ten wyranie wskaza³, ¿e powy¿szy katalog ma
charakter przyk³adowy.
Chybiony jest tak¿e zarzut naruszenia art. 144 k.c. Z przepisu
tego wynika, ¿e w³aciciel nieruchomoci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaæ siê od dzia³añ, które by
zak³óca³y korzystanie z nieruchomoci s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³eczno  gospodarczego przeznaczenia nieruchomoci i stosunków miejscowych. Mo¿na zgodziæ siê z pozwan¹, ¿e treæ tego przepisu wyznacza zakres uprawnieñ w³acicielskich, o których mowa w art. 140 k.c. Nie oznacza to jednak, ¿e by³a ona na mocy tego przepisu uprawniona do
podjêcia zaskar¿onej uchwa³y. O ile bowiem powódka korzysta
z przys³uguj¹cego jej prawa odrêbnej w³asnoci lokalu sprzecznie z treci¹ art. 144 k.c., to w³acicielom innych lokali (jako
nieruchomoci s¹siednich) lub wspólnocie mieszkaniowej przys³uguje mo¿liwoæ wyst¹pienia o odpowiedni¹ ochronê na drogê
s¹dow¹. Nie mog¹ natomiast uczyniæ tego przez podjêcie uchwa³y
o kwestionowanej treci, poniewa¿ s³usznie zosta³a ona oceniona przez powódkê i S¹d pierwszej instancji jako próba jednostronnej ingerencji w wykonywanie przys³uguj¹cego jej prawa
w³asnoci. Nie mieci siê ona w zakresie zarz¹du nieruchomo-
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ci¹ wspóln¹ i jako taka trafnie zosta³a uznana za sprzeczn¹ z prawem.
Tak samo oceniæ nale¿y zarzut naruszenia art. 13 ustawy o w³asnoci lokali. Z przepisu tego wynika m.in., ¿e w³aciciel lokalu
jest obowi¹zany utrzymywaæ swój lokal w nale¿ytym stanie, przestrzegaæ porz¹dku domowego oraz korzystaæ z nieruchomoci
wspólnej w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z niej przez innych wspó³w³acicieli oraz wspó³dzia³aæ z nimi w ochronie wspólnego dobra. Naruszenie tych obowi¹zków nie uzasadnia podjêcia uchwa³y o takiej treci, jaka jest przedmiotem niniejszej sprawy. Ogó³ wspó³w³acicieli, tworz¹cych wspólnotê mieszkaniow¹,
nie mo¿e bowiem w drodze uchwa³y okrelaæ sposobu korzystania z przedmiotu odrêbnej w³asnoci. O ile za w³aciciel lokalu
korzysta z niego w sposób naruszaj¹cy uprawnienia innych w³acicieli lub ca³ej wspólnoty, w³aciwym rozwi¹zaniem jest wyst¹pienie przeciwko niemu na drogê s¹dow¹ z ¿¹daniami adekwatnymi do konkretnej sytuacji.
Pozwana nie wykaza³a ponadto, aby planowana przez powódkê przebudowa jej lokalu mog³a skutkowaæ pozbawieniem
wspólnoty uprawnieñ, wynikaj¹cych z art. 13 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali, a mianowicie mo¿liwoci wstêpu do jej lokalu w celu
przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usuniêcia awarii
w nieruchomoci wspólnej, a tak¿e w celu wyposa¿enia budynku, jego czêci lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Skorzystanie z tego uprawnienia nie jest bowiem uzale¿nione bezporednio od przebiegu instalacji wewn¹trz odrêbnego lokalu, lecz
od zachowania w³aciciela. Pozwana nie wyjani³a, w jaki sposób zaskar¿ona uchwa³a mia³aby wp³yn¹æ na zapewnienie jej
tego uprawnienia. Jednoczenie nie dostrzega ona, ¿e eskalacja
konfliktu z powódk¹, do czego przyczyni³o siê tak¿e podjêcie
tej uchwa³y, wprost przeciwnie mo¿e wp³yn¹æ na jej odmown¹
postawê wobec zg³aszanej przez wspólnotê uzasadnionej koniecznoci wejcia do jej lokalu na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali.
Podniesione w apelacji zarzuty i argumenty na ich poparcie
nie uzasadniaj¹ zatem dokonania odmiennej oceny zasadnoci
powództwa. Z tych przyczyn S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na
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mocy art. 385 k.p.c. oraz orzek³ o kosztach postêpowania zgodnie z art. 108 § 1 w zw. z art. 109 i art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Dodaæ
nale¿y, ¿e ani charakter i zawi³oæ sprawy, ani nak³ad pracy pe³nomocnika powódki w instancji odwo³awczej nie uzasadnia³ podwy¿szenia jego wynagrodzenia powy¿ej przewidzianej prawem
stawki minimalnej.

2
WYROK
z dnia 12 padziernika 2012 r.
V ACa 141/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Soko³owska (przewodnicz¹cy)
SSA Irma Kul (sprawozdawca)
SSA Renata Artska

Teza
Zbycie przez d³u¿nika przedmiotu umowy przyrzeczonej przed
wytoczeniem powództwa o wykonanie umowy przedwstêpnej
pozbawia uprawnionego mo¿liwoci przys³uguj¹cego mu w myl
art. 390 k.c. prawa wyboru roszczeñ (wiadczenie czy odszkodowanie).

Uzasadnienie
Powód V. Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w G. domaga³ siê zobowi¹zania P.G. do z³o¿enia owiadczenia woli tej treci, ¿e pozwany P.G. sprzedaje na rzecz V. Spó³ki Akcyjnej z siedzib¹
w G.:
1. sieci telewizji kablowej i wszelkie ich czêci oraz prawa przys³uguj¹ce P.G. do sieci telewizji kablowej lub ich czêci, które to
sieci telewizji kablowej by³y przedmiotem dzier¿awy na mocy
umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca 1998 r. wed³ug opisu
zawartego w § 1 tej umowy i w za³¹czniku nr 1 do tej umowy,
po³o¿one w O. w budynkach i na nieruchomociach zarz¹dzanych lub nale¿¹cych wed³ug stanu z dnia zawarcia tej umowy
dzier¿awy do nastêpuj¹cych w³acicieli lub administratorów tych
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budynków i nieruchomoci: S.M. J. w O., S.M. K. w O., WAM,
S.M. D. w O., S.M. P. w O., S.M. W. w O., S.M. T. w O.,
PKP, P.Z.N., S.M. S. w O., S.B.M. w O., w³acicieli domków
jednorodzinnych na osiedlu K. w O. oraz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. G. 12 w O., których to sieci telewizji
kablowej operatorem by³ pozwany P.G. na dzieñ zawarcia umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca 1998 r.;
2. nak³ady i prawa do nak³adów poczynionych przez pozwanego P.G. na sieæ telewizji kablowej w zasobach S.M. J. w O.
oraz prawa do zwrotu wartoci tych nak³adów;
3. prawa przys³uguj¹ce P.G. na podstawie umowy nr 12/93 zawartej w dniu 16 listopada 1993 r. ze S.M. J. z siedzib¹ w O.,
z uwzglêdnieniem aneksów do niej z dnia 21 lutego 1994 r.
i z dnia 14 lutego 1996 r., pod warunkiem uzyskania przez
powoda V. S.A. z siedzib¹ w G. zgody S.M. J. z siedzib¹
w O. na to przeniesienie; w stanie tych praw i sieci telewizji
kablowej, w jakim znajduj¹ siê one w dniu z³o¿enia powy¿szego owiadczenia oraz w zamian za zap³atê przez V. S.A.
z siedzib¹ w G. ceny sprzeda¿y w kwocie 2.400.000 z³otych
powiêkszonej o nale¿ny podatek od towarów i us³ug w obowi¹zuj¹cej wysokoci, jaki P.G. powinien naliczyæ z tytu³u
przedmiotowej sprzeda¿y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami podatkowymi i p³atnej w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y w taki sposób, ¿e:
a) kwota 2.400.000 z³otych zostaje rozliczona w ten sposób,
¿e V. S.A. z siedzib¹ w G. i P.G. dokonuj¹ wzajemnego
umownego potr¹cenia wzajemnych wierzytelnoci, a to wierzytelnoci V. S.A. do P.G. o zwrot kaucji w wysokoci
2.400,000 z³, jaka zosta³a mu wp³acona na podstawie w/w
umowy dzier¿awy, z wierzytelnoci¹ P.G. do V. S.A. o zap³atê czêci ceny sprzeda¿y w kwocie 2.400.000 z³otych,
b) kwota odpowiadaj¹ca nale¿nemu podatkowi od towarów
i us³ug od w/w sprzeda¿y zostanie zap³acona na rzecz P.G.
przez V. S.A. w dniu zawarcia umowy sprzeda¿y przelewem na rachunek bankowy wskazany przez P.G. i na podstawie prawid³owo wystawionej przez P.G. faktury VAT
obejmuj¹cej przedmiotow¹ sprzeda¿.
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W uzasadnieniu ¿¹dania wskaza³, ¿e P.G. i powód zawarli
w dniu 31 lipca 1998 r. umowê dzier¿awy sieci telewizji kablowej po³o¿onych w budynkach i na nieruchomociach w O. wskazanych w § 1 tej umowy i w za³¹czniku nr 1 do tej umowy.
W dniu 5 sierpnia 1998 r. strony podpisa³y aneks do w/w umowy, w którym miêdzy innymi uzgodni³y, ¿e po zakoñczeniu okresu
dzier¿awy P.G. sprzeda powodowi przedmiot dzier¿awy oraz
prawa z umowy nr 12/93 zawartej ze S.M. J.. Pozwany nie
wykonywa³ ci¹¿¹cego na nim zobowi¹zania.
( )
W uzasadnieniu prawnym powód wyjani³, ¿e § 20 umowy
dzier¿awy zawartej przez strony (w brzmieniu nadanym mu aneksem) inkorporuje przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y rzeczy i praw
wskazanych w § 20 ust. 1 i za³¹czniku nr 1 do umowy dzier¿awy. Powód zarzuci³, ¿e dla rozstrzygniêcia niniejszego sporu nie
ma znaczenia to, czy pozwany jest w³acicielem ca³oci czy czêci sieci telewizji kablowej oraz czy nale¿¹ do niego prawa sk³adaj¹ce siê na przedmiot sprzeda¿y.
Pozwany P.G. wniós³ o oddalenie powództwa. Zarzuci³, ¿e
zawarta przez strony umowa dzier¿awy z dnia 31 lipca 1998 r.
jest niewa¿na, bowiem w jego ocenie przedmiotem umowy by³o
przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., a strony nie zachowa³y zastrze¿onej w art. 751 § 1 k.c. pod rygorem niewa¿noci
formy pisemnej z podpisami notarialnie powiadczonymi. Ponadto
zarzuci³, ¿e nawet gdyby uznaæ, ¿e umowa jest wa¿na  to powództwo powinno zostaæ oddalone, bowiem pozwany nie jest
w³acicielem sieci telewizji kablowej, w³asnoæ tej sieci zosta³a
bowiem przeniesiona na P.P. Spó³ka komandytowo  akcyjna z siedzib¹ w C. na podstawie warunkowej umowy sprzeda¿y z dnia
8 kwietnia 2009 r.
Wyrokiem z dnia 19 maja 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo i zas¹dzi³ od powoda na rzecz pozwanego kwotê 7.217
z³otych tytu³em zwrotu kosztów procesu. Powy¿szy wyrok S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach faktycznych i rozwa¿aniach prawnych:
W dniu 16 listopada 1993 r. pomiêdzy S.M. J. w O. a Z.U.A.
P. P.G. z siedzib¹ w C. zawarta zosta³a umowa nr 12/93, na
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podstawie której S.M. J. w O., jako w³aciciel sieci zleci³a Z.U.A.
P. w C. operatorstwo Sieci T.K., obejmuj¹cej zasoby S. W § 4
umowy Z.U.A. P. zobowi¹za³ siê do stopniowej wymiany antenowej instalacji wewn¹trzbudynkowej oraz modernizacji linii
magistralowych z w³asnych rodków finansowych. Strony ustali³y, ¿e po wykonaniu antenowej instalacji wewn¹trzbudynkowej
spisany zostanie protokó³ odbioru cz¹stkowego, a po up³ywie
15 lat od daty spisania w/w protoko³u instalacja wewnêtrzna
przejdzie na w³asnoæ S.M. J. w O. W przypadku nie przed³u¿enia umowy (o operatorstwo) na okres powy¿ej 7 lat w/w instalacje wewn¹trzbudynkowe pozostan¹ w³asnoci¹ Z.U.A. P.
i do momentu ich sp³aty przez w/w S., Z.U.A. P. bêdzie pobiera³ op³atê dzier¿awn¹ za instalacjê wewn¹trzbudynkow¹. W dniu
5 maja 1997 r. S.M. J. w O. zawar³a z T.K. V. S.A. w E. umowê o wykonanie i eksploatacjê systemu telewizji kablowej, tj.
budowê i eksploatacjê zewnêtrznej sieci telewizji kablowej na
terenach bêd¹cych w posiadaniu spó³dzielni oraz instalacji wewnêtrznej telewizji kablowej w budynkach bêd¹cych w³asnoci¹
spó³dzielni. W dniu 31 lipca 1998 r. Z.U.A. P. w C. i T.K. V.
S.A. w E. zawar³y umowê dzier¿awy nr 1/98. W § 1 tej umowy
P.G. owiadczy³, ¿e jest operatorem sieci telewizji kablowej obejmuj¹cej zasoby mieszkaniowe tej Spó³dzielni oraz w³acicielem
zmodernizowanej instalacji wewn¹trzbudynkowej, któr¹ w³ada na
warunkach okrelonych w umowie z dnia 16 listopada 1993 r.,
a ponadto ¿e jest operatorem i w³acicielem sieci kablowych
obejmuj¹cych zasoby mieszkaniowe s¹siednich spó³dzielni.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 5 umowy stron, na mocy
umowy, wydzier¿awiaj¹cy wydzier¿awi³, a dzier¿awca wzi¹³
w dzier¿awê z prawem czerpania po¿ytków w okresie dzier¿awy  sieci telewizji kablowej okrelone w umowie. § 7 umowy
stron okrela³, ¿e na podstawie niniejszej umowy dzier¿awca
przejmuje od wydzier¿awiaj¹cego wszelkie prawa i obowi¹zki
zwi¹zane z utrzymaniem, eksploatacj¹, modernizacj¹ i rozbudow¹
sieci.
Strony uzgodni³y, ¿e za³¹cznik nr 4 umowy okrela, które
umowy zostan¹ przepisane, wypowiedziane b¹d scedowane
bezporednio na dzier¿awcê.
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W za³¹czniku nr 4 do umowy dzier¿awy w pkt. 1 strony wymieni³y umowy ³¹cz¹ce P.G. z administratorami zasobów. W pkt.
2 za³¹cznika strony wskaza³y, ¿e P.G. ³¹czy w T. w O. umowa
z dnia 1 listopada 1994 r. dzier¿awy kanalizacji teletechnicznej
dla potrzeb telewizji kablowej na terenie O., obowi¹zuj¹ca do
dnia 30 czerwca 1995 r.
W dniu 5 sierpnia 1998 r. strony zawar³y aneks do w/w umowy dzier¿awy, który wprowadzi³ nastêpuj¹cy zapis: § 20. 1. Po
zakoñczeniu umowy dzier¿awca ma prawo pierwokupu sieci telewizji kablowych objêtych umow¹ oraz nak³adów poczynionych
w zasobach S.M. J. w O., a tak¿e praw wydzier¿awiaj¹cego wynikaj¹cych z umowy nr 12/93 z 16 listopada 1993 r., zawartej ze
S.M. J. w O. Strony zgodnie ustalaj¹ cenê transakcji na kwotê:
2.400,000,  z³ + podatek VAT. Cena powy¿sza nie bêdzie podlegaæ waloryzacji.
2. Realizacja prawa pierwokupu sieci nast¹pi po zap³acie pe³nej kwoty czynszu dzier¿awnego lub po zakoñczeniu okresu dzier¿awy. Termin zawarcia umowy uzale¿niony bêdzie od z³o¿enia
przez strony zgodnych owiadczeñ woli, z tym ¿e po zakoñczeniu umowy ¿adna ze stron nie ma prawa odmówiæ zawarcia
umowy kupna sprzeda¿y na ¿¹danie drugiej strony (...)
4. Strony zgodnie ustalaj¹, ¿e w dniu nastêpnym po dniu zap³aty czynszu dzier¿awnego w pe³nej wysokoci nastêpuje automatycznie cesja praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy nr
12/93 ze S.M. J. w O. pod warunkiem uzyskania przez dzier¿awcê akceptacji tej spó³dzielni na cesjê.
( )
Pismem z dnia 31 lipca 2008 r. V. S.A. z siedzib¹ w G., powo³uj¹c siê na § 20 umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca
1998 r. i wskazuj¹c, ¿e jest nastêpc¹ prawnym T.K. V. S.A. z siedzib¹ w E. z³o¿y³a P.G. owiadczenie, ¿e zamierza kupiæ prawa
i rzeczy wskazane w § 20 ust. 1 w/w umowy dzier¿awy, w zwi¹zku z tym wezwa³a P.G. do zawarcia umowy za cenê w kwocie
2.400,000 z³otych netto + podatek od towarów i us³ug, podlegaj¹c¹ potr¹ceniu z kaucj¹, z³o¿on¹ na mocy w/w umowy dzier¿awy, w terminie 14 sierpnia 2008 r. W odpowiedzi na powy¿sze,
wezwanie P.G. wezwa³ do przedstawienia dokumentów, z któ-
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rych wynika nastêpstwo prawne oraz do przedstawienia treci
umowy. Strony od lipca prowadzi³y negocjacje w przedmiocie
treci i warunków umowy. Pismem z dnia 27 listopada 2008 r.,
V. S.A. odmówi³a podpisania umowy sprzeda¿y oraz weksla
i deklaracji wekslowej wed³ug przedstawionego przez pozwanego projektu wskazuj¹c, ¿e przedstawiona jej wersja umowy
zawiera szereg zapisów wychodz¹cych znacznie poza zakres
zobowi¹zania przedwstêpnego. Jednoczenie w pimie zawarte
zosta³o owiadczenie, w którym V. S.A. potwierdzi³a wolê podpisania umowy sprzeda¿y, o której mowa w § 20 umowy dzier¿awy i na warunkach tam wskazanych z uwzglêdnieniem dotychczasowych uzgodnieñ.
W dniu 8 kwietnia 2009 r. przed notariuszem G.R. pomiêdzy
P.G. a P.P. Spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ Spó³ka komandytowo  akcyjna w C. zawarta zosta³a warunkowa umowa
sprzeda¿y wewn¹trzbudynkowej sieci telewizji kablowej wraz
z niezbêdnymi elementami dodatkowej infrastruktury technicznej po³o¿onej w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ S.M. J. z siedzib¹ w O. oraz wszelkie wierzytelnoci i roszczenia o zwrot
nak³adów b¹d ich wartoci lub o wydanie rzeczy.
Pismem z dnia 8 kwietnia 2009 r. P.G. zawiadomi³ powoda
o zawarciu w/w warunkowej umowy sprzeda¿y wewn¹trzbudynkowej sieci kablowej i wezwa³ do z³o¿enia owiadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r.
V. owiadczy³a, ¿e w jej ocenie wezwanie do wykonania prawa
pierwokupu jest bezprzedmiotowe i prawnie nieskuteczne, bowiem umowa dzier¿awy nie przewidywa³a prawa pierwokupu.
Podtrzyma³a dotychczasowe ¿¹danie zawarcia umowy sprzeda¿y
okrelonej w § 20 umowy dzier¿awy oraz zwrotu zgodnie z § 19
umowy dzier¿awy kaucji w kwocie 2.400,000 z³otych.
Pismem z dnia 29 kwietnia 2009 r. V. S.A. z siedzib¹ w G.
wezwa³a P.G. do zawarcia umowy sprzeda¿y zastrzegaj¹c, ¿e
w razie odmowy zawarcia umowy sprzeda¿y niezw³ocznie wyst¹pi z powództwem o zawarcie tej umowy. W dniu 11 maja
2009 r. V. S.A. z siedzib¹ w G. z³o¿y³a przeciwko P.G. i P.P.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ Spó³ce komandytowo
 akcyjnej z siedzib¹ w C. pozew o ustalenie niewa¿noci wa-
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runkowej umowy sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2009 r., ewentualnie na wypadek nie uwzglêdnienia tego ¿¹dania  za bezskuteczn¹ w stosunku do V. S.A. w G. umowy sprzeda¿y zawartej
w dniu 8 kwietnia 2009 r., której to wykonanie czyni niemo¿liwym zadoæuczynieniu roszczeniu strony powodowej V. S.A.
o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzeda¿y tej sieci przez pozwanego P.G.
P.G. nie jest w³acicielem sieci telewizji kablowych znajduj¹cych siê w budynkach nale¿¹cych do zasobów S.M. K. w O.,
WAM, S.M. D. w O., S.M. P. w O., S.M. W. w O., S.M. T.
w O., PKP, P.Z.N., S.M. S. w O., S.B.M. w O., w³acicieli domków jednorodzinnych na osiedlu K. w O. oraz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. G. 12 w O.
( )
S¹d I instancji uzna³, ¿e w jego ocenie umowa dzier¿awy nr
1/98 z dnia 31 lipca 1998 r. nie dotyczy³a przedsiêbiorstwa albowiem przedmiot dzier¿awy nie obejmowa³ sk³adników niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Na drodze umowy dzier¿awy nie dosz³o do przejcia na dzier¿awcê uprawnieñ
wynikaj¹cych z posiadanego przez wydzier¿awiaj¹cego zezwolenia, jak i dojæ nie mog³o. Jakkolwiek ustawodawca w przepisie art. 551 pkt 5 k.c. zaliczy³ do sk³adników przedsiêbiorstwa
koncesje, licencje i zezwolenie, to jednak uwzglêdniæ nale¿y tê
okolicznoæ, i¿ stanowi¹ one pewne uprawnienia publicznoprawne
przyznane do wykonania okrelonej dzia³alnoci gospodarczej
konkretnemu, zindywidualizowanemu podmiotowi spe³niaj¹cemu warunki do jej prowadzenia przewidziane przepisami prawa
administracyjnego.
Uzyskanie tego typu uprawnieñ nastêpuje w trybie administracyjnym, co wyklucza mo¿liwoæ ich przeniesienia na drodze
cywilnoprawnej  w tym konkretnym przypadku w wyniku czynnoci prawnej maj¹cej za przedmiot sk³adniki przedsiêbiorstwa.
S¹ one bowiem aktami cile zwi¹zanymi z w³aciwociami podmiotu, któremu zosta³y udzielone. Jedn¹ z regu³ prawa administracyjnego jest zasada braku sukcesji praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z decyzji administracyjnych. S¹d I instancji wskaza³, ¿e
istniej¹ sytuacje, w których uprawnienia przyznane na drodze
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koncesji czy zezwolenia przechodz¹ na inny podmiot, jak chocia¿by wynikaj¹ce z przepisów art. 38a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, art. 190 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska  jednak¿e i w tych
przypadkach przeniesienie praw i obowi¹zków nastêpuje na drodze stosownych procedur administracyjnych przewidzianych w/w
przepisami i uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnego w tej
materii rozstrzygniêcia w³aciwego organu. Z uwagi na funkcjonalne ujêcie zorganizowanego zespo³u sk³adników znajduj¹ce swój
normatywny wyraz w art. 551 zd. 1 k.c., za istotny (choæ wprost
niewyodrêbniony w zd. 2 tego¿ artyku³u) czynnik niematerialny
determinuj¹cy istnienie przedsiêbiorstwa uznaæ nale¿y posiadanie odbiorców oferowanych us³ug. W niniejszej sprawie sprowadza siê do konstatacji, i¿ nie mo¿na wyobraziæ sobie mo¿liwoci
prowadzenia przez powoda dzia³alnoci bez abonentów. Jak natomiast ustalono, efektem zarówno niedopuszczalnoci przenoszenia praw i obowi¹zków z umów zawieranych z abonentami
bez ich zgody (wobec brzmienia art. 3853 pkt 4 i 5 k.c.), jak
i rozwi¹zañ przyjêtych przez strony w umowie  wiadczenie
przez powoda us³ug na ich rzecz uwarunkowane by³o zawarciem w³asnych (zawieranych we w³asnym imieniu) umów abonenckich. Niemo¿liwoæ sukcesji powy¿szych praw i obowi¹zków przes¹dza o braku kolejnego elementu konstytuuj¹cego byt
prawny przedsiêbiorstwa w ujêciu art. 551 k.c.
Wspomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z zapisem § 17 umowy stron
przez okres 26 miesiêcy od daty wejcia w ¿ycie umowy, stron¹
umów z abonentami pozostaje wydzier¿awiaj¹cy. Taki zapis przes¹dza, zdaniem S¹du Okrêgowego, ¿e umowa stron nie przenosi³a na poprzednika prawnego powoda praw i obowi¹zków
z umów abonenckich. Czynnik niezbêdny dla prowadzenia przez
powoda dzia³alnoci w zakresie wiadczonych przezeñ us³ug stanowi¹ równie¿ uprawnienia do emisji programów znajduj¹ce
swoje ród³o w czynnociach prawnych dokonanych miêdzy operatorem i nadawcami. Te za sk³adniki niematerialne powód naby³
na podstawie umów zawieranych z nadawcami programów we
w³asnym imieniu, a zatem dokonywa³ dodatkowych czynnoci
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organizacyjnych, bez których nie by³o by mo¿liwe prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej przy u¿yciu przedmiotu dzier¿awy. Nie
sposób tak¿e mówiæ o mo¿liwoci korzystania z dzier¿awionej
przez powoda sieci w braku stosownych porozumieñ z podmiotem, któremu przys³uguje prawo w³asnoci kanalizacji teletechnicznej, w której u³o¿one s¹ linie telekomunikacyjne sieci telewizji kablowej. Mo¿liwoæ taka powsta³a na skutek umów dzier¿awy kanalizacji kablowej zawieranych przez powoda z jej w³acicielem, tj. T. S.A. Podkrelenia wymaga fakt, i¿ przepis art.
751 ust. 1 k.c. znajduje swoje stosowanie nie tylko do przypadków wydzier¿awienia ca³ego przedsiêbiorstwa, ale i do wydzier¿awienia jego czêci, która to jednak¿e musi stanowiæ zespó³
sk³adników zorganizowanych w takim stopniu, który umo¿liwia
prowadzenie okrelonej dzia³alnoci gospodarczej  innymi s³owy jest dla prowadzenia tej dzia³alnoci wystarczaj¹cy. W ocenie
S¹du Okrêgowego w rozpoznawanej sprawie, rzeczywisty przedmiot umowy dzier¿awy nie zawiera³ wszystkich sk³adników potrzebnych do prowadzenia przez powoda dzia³alnoci gospodarczej  podjêcie jej w oparciu o sk³adniki dzier¿awione nie by³o
mo¿liwe bez dodatkowych czynnoci organizacyjnych z jego strony. Tym samym dla wa¿noci umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia
31 lipca 1998 r. nie by³a wymagana forma pisemna z podpisami
notarialnie powiadczonymi.
Kolejnym spornym zagadnieniem by³ charakter zapisu § 20
umowy wprowadzony do umowy dzier¿awy aneksem z dnia
5 sierpnia 1998 r. Strona powodowa sta³a na stanowisku, ¿e strony zawar³y umowê przedwstêpn¹, natomiast pozwany  ¿e dla
powoda zosta³o zastrze¿one prawo pierwokupu. W istocie w sporz¹dzonej przez strony umowie znalaz³ siê zapis, ¿e dzier¿awca
ma prawo pierwokupu. W ocenie S¹du Okrêgowego, zapis
ten nie przes¹dza jednak o zasadnoci stanowiska pozwanego.
Zgodnie bowiem z art. 65 § 2 k.c. w umowach nale¿y raczej
badaæ, jaki by³ zgodny zamiar stron i cel umowy, ani¿eli opieraæ
siê na jej dos³ownym brzmieniu.
( )
W § 20 ust. 2 umowy (w brzmieniu nadanym jej aneksem)
strony mimo, ¿e nadal pos³ugiwa³y siê sformu³owaniem prawo
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pierwokupu, to zobowi¹za³y siê do zawarcia okrelonej umowy
w przysz³oci. Nie tylko okreli³y w nim termin zawarcia, ale
zaakcentowa³y, ¿e ¿adna ze stron nie ma prawa odmówiæ zawarcia umowy kupna sprzeda¿y na ¿¹danie drugiej strony. W tej
sytuacji nie sposób uznaæ, ¿e zamiar stron obejmowa³ jedynie
zastrze¿enie powodowi pierwszeñstwa, skoro strony zawar³y
w umowie postanowienia maj¹ce na celu stworzenie stanu pewnoci, ¿e okrelona umowa w przysz³oci zostanie zawarta.
Kolejn¹ okolicznoci¹ przemawiaj¹c¹ za przyjêciem, ¿e wola
stron obejmowa³a zawarcie umowy przedwstêpnej jest fakt, ¿e
w § 20 umowy strony zawar³y okrelenie ceny nabycia i zastrze¿enie, ¿e ustalona cena nie podlega waloryzacji. W ocenie S¹du
Okrêgowego, analiza treci § 20 umowy, z którego pozwany
wywodzi prawo pierwokupu, daje podstawy do ustalenia, ¿e
zamiarem stron by³o zawarcie umowy przedwstêpnej. Równie¿
z zeznañ wiadków I.G.W., M.G., T.W. i G.K. jednoznacznie
wynika, ¿e poprzednik prawny powoda zainteresowany by³ zakupem sieci telewizji kablowej a przyczyn¹, dla której nie zosta³a zawarta definitywna umowa sprzeda¿y by³y zobowi¹zania pozwanego wobec S.M. J. w O. i niejasnoci co do zakresu i rodzaju w³adztwa pozwanego nad sieci¹.
Mimo, ¿e strony zawar³y umowê przedwstêpn¹ ¿¹danie powoda nie mo¿e zostaæ uwzglêdnione. Z zaoferowanego przez
nie materia³u dowodowego wynika bowiem, ¿e w chwili wytoczenia powództwa pozwany nie by³ w³acicielem spornych sieci. S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e podzieli³ pogl¹d prawny wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 listopada 2003 r., sygn. akt V CK 471/02 (niepubl.) oraz w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt III CZP 38/
10 (OSNC/2011/1/3). Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e mimo, ¿e zawarte przez strony i okrelone
w § 20 umowy porozumienie mia³o charakter umowy przedwstêpnej, zawiera³o bowiem wszystkie elementy przyrzeczonej umowy sprzeda¿y, termin zawarcia umowy przyrzeczonej i zachowane by³y wymagania co do formy umowy przyrzeczonej, a
w konsekwencji powodowi przys³ugiwa³o roszczenie o zobowi¹zanie pozwanego do z³o¿enia owiadczenia woli  ¿¹danie po-
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zwu nie mog³o byæ uwzglêdnione, bowiem pozwany nie jest
w³acicielem sieci i nie przys³uguje mu prawo do zwrotu nak³adów.
W³asnoæ sieci i prawo do nak³adów poczynionych na sieæ
znajduj¹c¹ siê w zasobach S.M. J. w O., pozwany sprzeda³
umow¹ z dnia 8 kwietnia 2009 r. (przed wytoczeniem powództwa w sprawie), a pozosta³e sieci nigdy nie by³y i nie sta³y siê
w³asnoci¹ pozwanego  co wynika z jego zeznañ i za³¹cznika
nr 4 (wymieniaj¹cego umowy ³¹cz¹ce pozwanego z w³acicielami zasobów). Wobec powy¿szego, S¹d Okrêgowy na podstawie
art. 390 k.c. oddali³ ¿¹danie powoda zawarte w pkt. I 1) i 2).
Przyczyn¹ oddalenia ¿¹dania zawartego w pkt. I 3) by³o to, ¿e
zawarta przez strony umowa przedwstêpna nie obejmowa³a praw
przys³uguj¹cych pozwanemu z umowy nr 12/93. Analiza treci
§ 20 ust. 4 umowy nie wskazuje, ¿e strony zobowi¹za³y siê do
dokonania przeniesienia praw i obowi¹zków z umowy 12/93
w przysz³oci, lecz ¿e strony z³o¿y³y owiadczenie woli o dokonaniu przelewu praw i obowi¹zków z tym, ¿e zawarty on zosta³
pod warunkiem, ¿e S.M. J. w O. wyrazi na przelew zgodê oraz
z zastrze¿eniem, ¿e skutek rozporz¹dzaj¹cy nast¹pi dopiero po
up³ywie okrelonego przez strony terminu. S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e miêdzy stronami w S¹dzie Okrêgowym w S. toczy siê
spór (sygn. akt I C (...)) o ustalenie, ¿e zawarta przez pozwanego umowa z dnia 8 kwietnia 2009 r. przenosz¹ca w³asnoæ sieci
kablowej wraz z niezbêdnymi elementami dodatkowej infrastruktury technicznej po³o¿onej w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ
S.M. J. z siedzib¹ w O. oraz wszelkie wierzytelnoci i roszczenia o zwrot nak³adów b¹d ich wartoci lub o wydanie rzeczy
jest niewa¿na, ewentualnie o uznanie za bezskuteczn¹ w/w umowy na podstawie art. 59 k.c.
Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2011 r., którym S¹d orzekaj¹cy w sprawie jest zwi¹zany, S¹d Apelacyjny uchyli³ postanowienie o zawieszeniu sprawy do czasu prawomocnego zakoñczenia sprawy I C (...) wskazuj¹c, ¿e sprawa o sygn. akt I C (...)
nie ma charakteru prejudycjalnego. W zaistnia³ych okolicznociach
zarzut niewa¿noci warunkowej umowy sprzeda¿y zawartej w dniu
8 kwietnia 2009 r. móg³by byæ rozpoznany w niniejszym sporze,
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o ile zosta³by podniesiony taki zarzut. Reprezentowany przez
fachowych pe³nomocników powód zarzutu takiego w niniejszym
procesie nie podniós³, a uwzglêdnienie tego zarzutu z urzêdu
przez s¹d stanowi³oby naruszenie zasady kontradyktoryjnoci.
Z urzêdu, maj¹c na wzglêdzie ustalony stan faktyczny S¹d móg³
dokonaæ oceny, czy zawarta przez pozwanego w dniu 8 kwietnia 2009 r. umowa jest wa¿na skoro przedmiot umowy sprzeda¿y jest to¿samy z przedmiotem umowy przyrzeczonej.
Zdaniem S¹du Okrêgowego, w niniejszej sprawie sprzeda¿
przedmiotu umowy przyrzeczonej innej osobie ni¿ strona umowy przedwstêpnej, nie skutkuje niewa¿noci¹ umowy. S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e skoro ¿aden przepis prawa nie zakazuje
zobowi¹zanemu z umowy przedwstêpnej zbycia przedmiotu
umowy przyrzeczonej a ochronê uprawnionego z umowy przyrzeczonej stanowi¹ roszczenia z art. 390 § 1 k.c. i art. 59 k.c., to
w wietle poczynionych wy¿ej uwag, nie mo¿na uznaæ umowy
sprzeda¿y za niewa¿n¹.
( ) S¹d Okrêgowy nie bada³, czy i z jakich przyczyn zawarta
przez pozwanego w dniu 8 kwietnia 2009 r. umowa jest niewa¿na. Uznanie umowy z dnia 8 kwietnia 2009 r. za bezskuteczn¹
mog³o nast¹piæ tylko w odrêbnym procesie. Poniewa¿ w chwili
zamkniêcia rozprawy nie istnia³o prawomocne orzeczenie uznaj¹ce umowê sprzeda¿y za bezskuteczn¹ w stosunku do V. S.A.,
S¹d zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. wzi¹³ pod uwagê stan sprawy
z chwili zamkniêcia rozprawy i ustali³, ¿e pozwany skutecznie
zby³ sieæ telewizji kablowej znajduj¹c¹ siê w zasobach S.M. J.
w O.
( )
Od powy¿szego wyroku apelacjê wniós³ powód domagaj¹c
siê jego zmiany w ten sposób, ¿e powództwo zostanie uwzglêdnione w ca³oci zgodnie z ¿¹daniem pozwu.
( )
Zaskar¿onemu wyrokowi powód zarzuci³:
1) naruszenie prawa materialnego, a to:
a) art. 64, art. 389, art. 390 § 2 i art. 390 § 3 k.c. poprzez
oddalenie roszczenia o zawarcie ¿¹danej umowy sprzeda-
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b)

c)

d)

e)

f)
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¿y na podstawie nieistniej¹cej i nie wyra¿onej w art. 390 §
2 k.p.c. przes³anki materialnej w postaci braku prawa w³asnoci po stronie strony zobowi¹zanej do sprzeda¿y;
art. 59, art. 64, art. 389, art. 390 § 2 i art. 390 § 3 k.c.
poprzez przyjêcie takiego stanowiska i interpretacji przepisów kodeksu cywilnego, i¿ uprawniony z umowy przedwstêpnej mo¿e zostaæ pozbawiony swojego roszczenia o zawarcie umowy sprzeda¿y rzeczy i praw przez to, ¿e zobowi¹zany zbêdzie uprzednio tê rzecz lub prawo, nawet z naruszeniem swojego zobowi¹zania z umowy przedwstêpnej;
art. 64, art. 389, art. 390 § 2 i art. 390 § 3 k.c. poprzez
oddalenie roszczenia powoda o zawarcie ¿¹danej umowy
sprzeda¿y na tej podstawie, ¿e powód w wyniku zawarcia warunkowej umowy sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia
2009 r. pomiêdzy pozwanym a P. Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ Spó³ka komandytowo-akcyjna z siedzib¹ w C. utraci³ przys³uguj¹ce mu roszczenie o zawarcie ¿¹danej umowy sprzeda¿y, choæ taki skutek nie jest
ustanowiony ani w art. 390 § 2 k.c., ani w ¿adnym innym
przepisie prawa, za powodowi zgodnie z art. 390 § 3
k.c. przys³ugiwa³o prawo dochodzenia tego roszczenia
przez rok od jego powstania;
naruszenie art. 64 k.c. w zwi¹zku z art. 169 k.c. poprzez
zupe³ne pominiêcie przepisu art. 169 § 2 k.c. i skutków
z niego wynikaj¹cych przy ocenie rozstrzygniêcia sprawy,
podczas gdy zgodnie z tym przepisem i w wietle ustaleñ
sprawy dotycz¹cych sieci tvk innych ni¿ po³o¿ona w zasobach S.M. J. w O., s¹d powinien co do tych sieci tvk
uwzglêdniæ powództwo;
naruszenie art. 58 § 2, art. 83 § 1, art. 94 i art. 415 k.c.
poprzez przyjêcie, ¿e warunkowa umowa sprzeda¿y z dnia
8 kwietnia 2009 r. pomiêdzy pozwanym a P. SKA by³a wa¿na
i skuteczna;
naruszenie art. 58 § 2, art. 83 § 1, art. 94 i art. 415 i art. 59
k.c. poprzez przyjêcie, ¿e art. 59 k.c. wy³¹cza zastosowanie przepisów statuuj¹cych niewa¿noæ dla oceny skutków
czynnoci prowadz¹cych do naruszenia mo¿liwoci wyko-
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nania umowy sprzeda¿y (wywo³ania skutku rozporz¹dzaj¹cego), do której zawarcia by³ zobowi¹zany podmiot dokonuj¹cy naruszenia, oraz poprzez zaniechanie z tego powodu ustalenia niewa¿noci warunkowej umowy sprzeda¿y
z dnia 8 kwietnia 2009 r. pomiêdzy pozwanym a P. SKA;
g) art. 64, art. 389 i art. 390 § 2 k.c. poprzez przyjêcie, i¿
umowa przedwstêpna sprzeda¿y inkorporowana w § 20
umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca 1998 r. nie obejmowa³a zobowi¹zania do sprzeda¿y praw przys³uguj¹cych
pozwanemu P.G. na podstawie umowy nr 12/93 zawartej
w dniu 16 listopada 1993 r. ze S.M. J. z siedzib¹ w O.,
z uwzglêdnieniem aneksów do dniej z dnia 21 lutego 1994 r.
i z dnia 14 lutego 1996 r.;
2) dopuszczenie siê nastêpuj¹cych naruszeñ przepisów postêpowania, które mia³y istotny wp³yw na wynik postêpowania:
a) naruszenia:
 art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez brak zawieszenia postêpowania w sprawie;
 art. 207 § 3 k.p.c. poprzez wydanie postanowienia z dnia
14 lipca 2009 r. o prekluzji w zakresie niedopuszczalnoci podnoszenia w dalszej czêci postêpowania twierdzeñ o niewa¿noci i bezskutecznoci;
 przepisów art. 386 § 6 w zwi¹zku z art. 397 § 2 k.p.c.
poprzez niezastosowanie siê do oceny prawnej i wskazañ co do dalszego postêpowania, zawartych w postanowieniu S¹du Apelacyjnego z dnia 17 stycznia 2011 r.,
czego konsekwencj¹ by³o oddalenie powództwa w oparciu o przes³ankê wa¿noci i skutecznoci warunkowej
umowy sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2009 r. pomiêdzy
pozwanym a P. SKA, tj. zbycia na jej podstawie przedmiotowych sieci tvk, co z kolei doprowadzi³o do takiej
sytuacji procesowej  wbrew ocenie prawnej S¹du Apelacyjnego  ¿e powód wedle S¹du I instancji nie mo¿e
w niniejszym postêpowaniu kwestionowaæ w/w przes³anki wyrokowania przyjêtej przez S¹d I instancji, za
postêpowanie, w którym mo¿e to czyniæ (postêpowanie prowadzone przez S¹d Okrêgowy w S. pod sygn.
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akt I C (...), jest zawieszone do prawomocnego zakoñczenia niniejszej sprawy;
naruszenie zasad oceny dowodów wynikaj¹cych z art. 233
k.p.c. poprzez to, ¿e na podstawie zebranego materia³u
dowodowego S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿ wa¿na i skuteczna
jest warunkowa umowa sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2009 r.
zawarta pomiêdzy pozwanym a P. SKA pomimo tego, ¿e:
 S¹d I instancji z uwagi na brak relewalentnoci tego zagadnienia dla wyników sprawy w ogóle nie powinien
siê zajmowaæ zagadnieniem wa¿noci w/w umowy;
 zebrany w sprawie materia³ dowodowy prima facie
i w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci prowadzi³ do wniosku, ¿e umowa ta by³a niewa¿na jako zawarta w warunkach niewa¿noci wskazanych w art. 58 § 2, art. 83 § 1,
art. 94 i art. 415 k.c.;
naruszenie zasad oceny dowodów wynikaj¹cych z art. 233
k.p.c. poprzez to, ¿e na podstawie zebranego materia³u
dowodowego S¹d Okrêgowy pomin¹³ fakt, i¿ warunkowa
umowa sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2009 r. zosta³a zawarta pomiêdzy pozwanym a P. SKA pod warunkiem zawieszaj¹cym opisanym w § 2 ust. 1 tej umowy, który to warunek siê nie zici³, a w konsekwencji S¹d b³êdnie przyj¹³, ¿e
umowa ta rodzi³a skutki prawne;
naruszenie zasad oceny dowodów i dokonywania ustaleñ
faktycznych wynikaj¹cych z art. 233 k.p.c. poprzez to, ¿e
na podstawie zebranego materia³u dowodowego S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿ umowa przedwstêpna inkorporowana
w § 20 umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca 1998 r.
nie obejmowa³a zobowi¹zania do sprzeda¿y praw przys³uguj¹cych pozwanemu P.G. na podstawie umowy nr 12/93
zawartej w dniu 16 listopada 1993 r. ze S.M. J. z siedzib¹
w O., z uwzglêdnieniem aneksów do niej z dnia 21 lutego
1994 r. i z dnia 14 lutego 1996 r.;
naruszenie art. 316 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. poprzez
przyjêcie, ¿e powód nie podnosi³ twierdzenia o niewa¿noci warunkowej umowy sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2009 r.
pomiêdzy pozwanym a P. SKA, w zwi¹zku z czym S¹d nie
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zbada³ tej okolicznoci z urzêdu oraz poprzez przyjêcie, ¿e
powód musia³ to twierdzenie ubraæ w formê zarzutu procesowego.
Dzia³aj¹c zgodnie z art. 193 § 1 k.p.c. i art. 383 k.p.c. powód
zmieni³ powództwo w zakresie wskazanym w punkcie I 3)
petitum pozwu w ten sposób, ¿e wnosi³ o zobowi¹zanie
pozwanego do z³o¿enia owiadczenia woli tej treci, ¿e
pozwany P.G. sprzedaje na rzecz V. Spó³ki Akcyjnej z siedzib¹ w G. prawa przys³uguj¹ce pozwanemu P.G. na podstawie umowy nr 12/93 zawartej w dniu 16 listopada 1993 r.
ze S.M. J. z siedzib¹ w O., z uwzglêdnieniem aneksów
do niej z dnia 21 lutego 1994 r. i z dnia 14 lutego 1996 r.,
tj. z pominiêciem warunku uprzednio tam opisanego.
Powód wniós³ tak¿e o przeprowadzenie dowodów wskazanych w treci przedmiotowej apelacji i na okolicznoci tam wskazane.
W odpowiedzi na apelacjê, pozwany wniós³ o jej oddalenie
w ca³oci i o zas¹dzenie na jego rzecz kosztów procesu ( ).
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Odnosz¹c siê w pierwszej kolejnoci do zarzutów naruszenia
prawa procesowego nale¿y powiedzieæ, ¿e S¹d Okrêgowy nie
naruszy³ art. 386 § 5 k.p.c. Wprawdzie S¹d Apelacyjny w swoim
postanowieniu z dnia 17 stycznia 2011 r. uchylaj¹cym postanowienie S¹du Okrêgowego z dnia 7 wrzenia 2010 r. zawieszaj¹ce postêpowanie, w oparciu o art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. (do czasu
prawomocnego zakoñczenia postêpowania z powództwa V. S.A.
w G. przeciwko P.G. i P. spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ spó³ce komandytowo  akcyjnej w C.) wyrazi³ pogl¹d, ¿e
to niniejsza sprawa mo¿e byæ uznana za prejudycjaln¹ wobec
sprawy I C ( ), ale ta ocena prawna nie wi¹za³a S¹du Okrêgowego przy wydawaniu zaskar¿onego wyroku. Wprawdzie przepis art. 386 § 6 k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie do postêpowania za¿aleniowego (art. 397 § 2 k.p.c.) ale jako ograniczaj¹cy
zasadê podleg³oci sêdziego tylko konstytucji i ustawom (art. 178
ust. 1 Konstytucji) musi byæ rozumiany cile. Dotyczy on wiêc
tylko sytuacji, gdy dochodzi do ponownego rozpoznania sprawy
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przez s¹d I instancji na skutek orzeczenia s¹du II instancji uchylaj¹cego uprzednio wydane orzeczenie przez s¹d I instancji i przekazanie sprawy temu s¹dowi do ponownego rozpoznania. Wówczas ocen¹ prawn¹ wyra¿on¹ w uzasadnieniu orzeczenia s¹du II
instancji zwi¹zany jest s¹d, któremu sprawa zosta³a przekazana
do ponownego rozpoznania jak i s¹d drugiej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy (por. uzasadnienie postanowienia
SN z dnia 12 stycznia 2007 r., IV CZ 94/06, Lex nr 1087244).
Z tak¹ sytuacj¹ nie mamy do czynienia w rozpoznawanym
przypadku poniewa¿ S¹d Apelacyjny jedynie uchyli³ postanowienie S¹du Okrêgowego z dnia 7 wrzenia 2010 r. Nie naruszy³
te¿ S¹d Okrêgowy art. 233 § 1 k.p.c. ani te¿ art. 316 k.p.c.
poprzez przyjêcie, ¿e powód nie podnosi³ twierdzenia o niewa¿noci warunkowej umowy sprzeda¿y z dnia 8 kwietnia 2099 r.
zawartej pomiêdzy pozwanym a spó³k¹ P.
Wbrew stanowisku skar¿¹cego, który wskazuje na treæ swego pisma procesowego z dnia 14 lipca 2009 r, w pimie tym
powód nie tylko, ¿e nie domaga³ siê ustalenia przez S¹d w tej
sprawie niewa¿noci czy te¿ bezskutecznoci warunkowej umowy sprzeda¿y ale wrêcz twierdzi³, ¿e dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy oraz oceny istnienia i wymagalnoci dochodzonego
roszczenia nie ma znaczenia to, czy warunkowa umowa sprzeda¿y zostanie oceniona jako niewa¿na czy bezskuteczna. Powód pozostawi³ S¹dowi rozstrzygniêcie kwestii wa¿noci czy
bezskutecznoci warunkowej umowy sprzeda¿y oraz tego, jakie
to mo¿e mieæ znaczenie dla oceny dochodzonego roszczenia.
Nies³usznym jest te¿ zarzut powoda jakoby w pimie procesowym z dnia 14 lipca 2009 r. wnosi³ o przeprowadzenie dowodu z akt sprawy I C ( ) oraz z odpowiedzi na pozew z³o¿onej
w postêpowaniu prowadzonym przez S¹d Rejonowy w G. pod
sygn. VI GC ( ). Wprawdzie w pocz¹tkowej czêci pisma z dnia
14 lipca 2009 r. powód wniós³ o przeprowadzenie nowych dowodów wskazanych w dalszej czêci pisma i na okolicznoci tam
wskazane, ale niestety w dalszej czêci tego pisma jedynie jeszcze raz podkrela³, ¿e kwestia w³asnoci przedmiotowych sieci
po stronie pozwanego i zawarcie warunkowej umowy sprzeda¿y pomiêdzy Pozwanym a P. SKA nie ma dla niniejszej sprawy
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¿adnego znaczenia., bo s¹ to okolicznoci nieistotne i dlatego
powód je pomin¹³. Skoro jednak pozwany uparcie wraca³ do
tych kwestii powód po prostu odes³a³ go do akt innych spraw,
w których obie te kwestie powód gruntownie rozwa¿a oraz opatruje swoimi twierdzeniami i dowodami.
Tego rodzaju stanowisko trudno jest uznaæ za wyst¹pienie
z wnioskiem dowodowym celem wykazania konkretnego faktu
i S¹d Okrêgowy s³usznie je pomin¹³. Pokreliæ bowiem trzeba,
¿e zarówno wniosek dowodowy jak i postanowienie dowodowe
maj¹ istotne znaczenie dla okrelenia kierunku postêpowania
dowodowego. Poniewa¿ w postêpowaniu dowodowym s¹d 
zgodnie z art. 236 k.p.c.  zobowi¹zany jest do oznaczenia faktów podlegaj¹cych stwierdzeniu oraz wskazania rodka dowodowego to z³o¿ony przez stronê wniosek dowodowy powinien
wskazywaæ fakty podlegaj¹ce stwierdzeniu (teza dowodowa) oraz
rodek dowodowy maj¹cy s³u¿yæ wykazaniu tych faktów. Wniosek nie spe³niaj¹cy tych elementów praktycznie uniemo¿liwia
stronie przeciwnej zajêcie stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia zg³oszonych dowodów a s¹dowi uniemo¿liwia wydanie postanowienia dowodowego, które spe³nia³oby wymagania
okrelone w art. 236 k.p.c. Nale¿y te¿ powiedzieæ wyranie, ¿e
w ¿adnym miejscu swojego uzasadniania S¹d Okrêgowy nie
przyj¹³, ¿e warunkowa umowa sprzeda¿y jest wa¿na i skuteczna.
S¹d Okrêgowy jedynie trafnie podkreli³, ¿e sprzeda¿ przedmiotu umowy przyrzeczonej innej osobie ni¿ strona umowy przedwstêpnej nie skutkuje niewa¿noci¹ umowy, bowiem o sprzecznoci czynnoci prawnej z ustaw¹ a przez to niewa¿nej (art. 58 §
1 k.c.) mo¿na mówiæ wtedy gdy czynnoæ ta jest sprzeczna z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych. Skoro ¿aden przepis prawa nie zakazuje zobowi¹zanemu z umowy przedwstêpnej zbycia przedmiotu objêtego umow¹ przyrzeczon¹, a ochronê uprawnionego z umowy przyrzeczonej stanowi¹ roszczenia z art. 390 § 1 k.c. i art. 59
k.c. to S¹d Okrêgowy przyj¹³, ¿e nie mo¿na uznaæ umowy warunkowej sprzeda¿y za niewa¿n¹.
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Wyranie podkreli³, ¿e nie bada³  z racji braku takiego ¿¹dania
ze strony powoda  czy i z jakich innych przyczyn zawarta przez
pozwanego w dniu 8 kwietnia 2009 r. umowa jest niewa¿na.
Równie wyranie  wbrew zarzutom skar¿¹cego  S¹d Okrêgowy wypowiedzia³ siê, ¿e uznanie umowy z dnia 8 kwietnia
2009 r. za bezskuteczn¹ mog³o nast¹piæ tylko w odrêbnym procesie. Poniewa¿ w chwili zamkniêcia rozprawy nie istnia³o prawomocne orzeczenie uznaj¹ce umowê sprzeda¿y za bezskuteczn¹
w stosunku do V., S¹d Okrêgowy kieruj¹c siê art. 316 § 1 k.p.c.
uzna³, ¿e brak jest podstawy do przyjêcia, ¿e pozwany nieskutecznie zby³ sieæ telewizji kablowej.
Wracaj¹c do g³ównego w¹tku nale¿y podzieliæ ustalenia S¹du
Okrêgowego i uznaæ, ¿e porozumienie zawarte w § 20 umowy dzier¿awy z dnia 31 lipca 1998 r. nosi cechy umowy przedwstêpnej.
Przed przyst¹pieniem do rozwa¿añ, czy w sprawie zosta³y
naruszone przepisy prawa materialnego trzeba przedstawiæ
w skrócie prezentowane przez powoda w toku procesu stanowisko. Otó¿ powód maj¹c pe³n¹ wiedzê o tym, ¿e przedmiot
umowy przyrzeczonej zosta³ zbyty przez pozwanego osobie trzeciej przed wytoczeniem procesu wyst¹pi³ z roszczeniem o zawarcie umowy przyrzeczonej powo³uj¹c siê na art. 390 § 2 k.c.
Powód wrêcz twierdzi³, ¿e dla rozstrzygniêcia sprawy nie ma
¿adnego znaczenia, czy pozwany jest w³acicielem przedmiotu
umowy przyrzeczonej i czy nale¿¹ do niego jakiekolwiek prawa
dotycz¹ce przedmiotu sprzeda¿y z umowy przyrzeczonej. Twierdzi³ te¿, ¿e dla rozstrzygniêcia sprawy oraz oceny istnienia i wymagalnoci dochodzonego roszczenia nie ma ¿adnego znaczenia
czy warunkowa umowa sprzeda¿y zawarta przez pozwanego
z osob¹ trzeci¹ zostanie oceniona jako niewa¿na czy bezskuteczna. Twierdzi³ te¿, ¿e wa¿noæ warunkowej umowy sprzeda¿y
nie ma znaczenia dla oceny czy powód dysponuje wymagalnym
roszczeniem z art. 390 § 2 k.c., z którym wyst¹pi³ w tym procesie. S¹d powinien siê wiêc skupiæ g³ównie na zagadnieniu, jaki
charakter ma § 20 umowy dzier¿awy, a kwestia wa¿noci czy
skutecznoci warunkowej umowy sprzeda¿y to kwestia kompetencji S¹du, który samodzielnie dokonuje oceny tych przes³anek.
Inaczej rzecz ujmuj¹c, powód w tym procesie nie widzia³ ko-
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niecznoci przestankowego ustalenia wa¿noci czy skutecznoci
warunkowej umowy sprzeda¿y zawartej przez pozwanego z osob¹
trzeci¹, nie przedstawia³ te¿ na te okolicznoci ¿adnych dowodów poniewa¿ jego zdaniem nie jest rzecz¹ S¹du ocena celowoci powództwa o zawarcie umowy przyrzeczonej i nie do S¹du
nale¿y ocena, czy umowa zawarta w wyniku uwzglêdnienia roszczenia zostanie nale¿ycie wykonana. Dopiero w apelacji szeroko analizuje treæ warunkowej umowy sprzeda¿y w kontekcie
art. 58 § 2 k.c., podnosi zarzut pozornoci tej umowy, powo³uje
siê te¿ na art. 59 k.c., wskazuje dowody.
Powo³uj¹c siê z kolei na art. 193 § 1 k.p.c. i 383 k.p.c. powód
zmienia powództwo w zakresie pkt. I. 3 petitum pozwu w ten
sposób, ¿e wnosi o zobowi¹zane pozwanego do z³o¿enia owiadczenia woli z pominiêciem warunku uprzednio tam opisanego.
S¹d Apelacyjny na rozprawie w dniu 28 wrzenia 2012 r.,
kieruj¹c siê art. 381 k.p.c. oddali³ wnioski dowodowe uznaj¹c, ¿e
powód móg³ je powo³aæ przed S¹dem I instancji. W istocie spór
obecnie sprowadza siê do tego, czy powód zachowa³ prawo
skutecznego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej wiedz¹c, ¿e przedmiot umowy przyrzeczonej zosta³ zbyty przed
wytoczeniem procesu. Art. 390 k.c. normuje skutki uchylania siê
od spe³nienia wiadczenia przez stronê zobowi¹zan¹ do zawarcia umowy przyrzeczonej. W wypadku gdy umowa przedwstêpna czyni zadoæ wymaganiom, od którego zale¿y wa¿noæ umowy przyrzeczonej, uprawniony mo¿e ¿¹daæ zawarcia umowy (art.
390 § 2 k.c.) albo odszkodowania (art. 390 § 1 k.c.). Mo¿liwoæ
wyboru roszczenia jest prawem wierzyciela.
W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z sytuacj¹,
w której dosz³o do zbycia przed procesem przedmiotu umowy
przyrzeczonej. Zbycie to doprowadzi³o do sytuacji, w której powód zosta³ pozbawiony mo¿liwoci przys³uguj¹cego mu prawa
wyboru roszczeñ (wiadczenie czy odszkodowanie). Wprawdzie
wiadczeniem obci¹¿aj¹cym d³u¿nika na podstawie umowy przedwstêpnej jest z³o¿enie owiadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, ale spór nie obejmuje tylko abstrakcyjnie rozumianego prawa ¿¹dania takiego owiadczenia i odpowiadaj¹cego mu
obowi¹zku d³u¿nika, ale rozci¹ga siê tak¿e na treæ sk³adanego
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owiadczenia, w tym na przedmiot, którego dotyczy czynnoæ
prawna. W przypadku umowy sprzeda¿y jako czynnoci o podwójnym skutku zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cym, sporem objête jest wiêc tak¿e prawo w³asnoci rzeczy.
Jeli zatem przedmiot przyrzeczonej umowy sprzeda¿y zosta³
zbyty przed procesem, to wierzyciel zosta³ pozbawiony, z przyczyn le¿¹cych po stronie d³u¿nika, mo¿liwoci skutecznej realizacji wiadczenia z umowy przedwstêpnej o skutku silniejszym.
S³u¿y mu jedynie roszczenie odszkodowawcze.
W sytuacji gdy  tak jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie  spe³nienie wiadczenia sta³o siê niemo¿liwe na skutek
okolicznoci, za które odpowiada d³u¿nik, nale¿y przyj¹æ, ¿e roszczenie odszkodowawcze wierzyciela nie ogranicza siê do ujemnego interesu umownego (art. 390 § 1 k.c.), ale obejmuje wszystkie szkody poniesione wskutek niewykonania zobowi¹zania
z umowy przedwstêpnej, w tym szkody bêd¹cej normalnym nastêpstwem niezawarcia umowy przyrzeczonej, miêdzy innymi
korzyci, które uprawniony uzyska³by wskutek jej wykonania
(tak: M. Krajewski, Umowa przedwstêpna, Warszawa 2002, s. 188,
Komentarz do Kodeksu cywilnego, red. E. Gniewek, wyd. C.H.
Beck Warszawa 2011, s. 655, wyrok SN z dnia 19 listopada 2003
r., V CK 471/02, Lex nr 175973).
Wbrew zarzutom apelacji s³usznie S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo w ca³oci a wiêc równie¿ co do ¿¹dania zawarcia umowy przyrzeczonej w odniesieniu do sieci tvk innych ni¿ po³o¿ona w zasobach S.M. J. w O. i to nie tylko z przyczyn podanych
przez S¹d I instancji w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku (S¹d
I instancji oddali³ w tej czêci powództwo z uwagi na fakt, ¿e
pozwany nigdy nie by³ w³acicielem tych sieci, co zreszt¹ przyznaje sam powód okrelaj¹c pozwanego jedynie operatorem i to
wed³ug stanu sprzed kilkunastu lat bo wed³ug daty zawarcia
umowy dzier¿awy nr 1/98 z dnia 31 lipca 1998 r.).
Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y przypomnieæ, ¿e S¹d II instancji jako s¹d orzekaj¹cy merytorycznie ma obowi¹zek czyniæ
w³asne ustalenia i samodzielnie je oceniaæ z punktu widzenia
przepisów prawa materialnego. Dlatego te¿ S¹d Apelacyjny zwróci³ uwagê na inne przyczyny, dla których powództwo nie mo-
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g³oby byæ uwzglêdnione nawet wtedy, gdyby przeszkody, o których mowa wy¿ej nie istnia³y.
Jak ju¿ podkrelono, porozumienie zawarte w § 20 umowy dzier¿awy z dnia 21 lipca 1998 r. ma cechy umowy przedwstêpnej.
Charakterystyczn¹ cech¹ stosunku prawnego ³¹cz¹cego kontrahentów umowy przedwstêpnej jest to, ¿e istotne postanowienia umowy przyrzeczonej s¹ ustalone w umowie przedwstêpnej. Treæ wiêc
owiadczeñ woli sk³adanych przez strony w zamiarze zawarcia
umowy przyrzeczonej jest z góry okrelona. To samo dotyczy treci
orzeczenia rozstrzygaj¹cego powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu uchwa³y 7 sêdziów (zasada prawna) z dnia 7 stycznia 1967 r. (III CZP 1967, OSNC 1968/
12/199) stwierdzi³, ¿e s¹d orzekaj¹c o zawarciu umowy przyrzeczonej mo¿e powództwo albo oddaliæ, albo w ca³oci uwzglêdniæ.
Nie mo¿e natomiast bez zgody obu stron nadaæ zawartej umowie
treci innej od ustalonej w umowie przedwstêpnej. To stanowisko
zosta³o z czasem z³agodzone i przyjmuje siê obecnie, ¿e jakkolwiek stosunek prawny ³¹cz¹cy kontrahentów umowy przedwstêpnej charakteryzuje siê tym, ¿e postanowienia umowy przyrzeczonej
s¹ ustalone w umowie przedwstêpnej a treæ owiadczeñ woli sk³adanych przez strony w zamiarze zawarcia umowy przyrzeczonej
jest z góry okrelona, to w pewnych sytuacjach orzeczenie zastêpuj¹ce umowê przyrzeczon¹ mo¿e nie pokrywaæ siê cile z treci¹ poszczególnych postanowieñ umowy przedwstêpnej (por.
wyrok SN z dnia 21 stycznia 2009 r., III CSK 268/08, Lex nr 488961
czy wyrok SN z dnia 30 marca 2011 r., III CSK 171/10, Lex nr
1129118).
Wa¿ne jest aby przedmiot przyrzeczonej umowy sprzeda¿y zosta³ okrelony w sposób dostateczny, umo¿liwiaj¹cy jego identyfikacjê. Tymczasem treæ § 20 umowy dzier¿awy w brzmieniu Po
zakoñczeniu niniejszej umowy Dzier¿awca ma prawo pierwokupu
sieci telewizji kablowych objêtych niniejsz¹ umow¹ oraz nak³adów
poczynionych w zasobach S.M. J. w O., a tak¿e praw wydzier¿awiaj¹cego wynikaj¹cych z umowy nr 12/93 z 16.11.1993 zawartej
ze S.M. J. w O. nie pokrywa siê z treci¹ owiadczenia sformu³owanego w pkt. 1.1. pozwu, a przedmiot zarówno umowy przedwstêpnej i przyrzeczonej jest trudno identyfikowalny.
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W § 20 umowy dzier¿awy przedmiot umowy przedwstêpnej
jest okrelony ogólnie poprzez odes³anie zarówno do samej umowy
dzier¿awy jak i do innej umowy tj. nr 12/93 zawartej przez pozwanego ze S.M. J. w dniu 16 listopada 1993 r. Ta ostatnia
umowa by³a kilkakrotnie zmieniana, bo wspó³praca pozwanego
ze S.M. J. mia³a charakter dynamiczny.
Nadto treæ § 20 umowy dzier¿awy odsy³a do § 1 tej umowy
a z kolei § 1 do za³¹cznika nr 1. Za³¹cznik nr 1 wed³ug umowy 
zawiera szczegó³owy wykaz sieci kablowych, co do których pozwany owiadczy³ w umowie dzier¿awy, ¿e jest ich w³acicielem i operatorem. W istocie jest to wykaz w wiêkszoci nieidentyfikowany bo nie wiadomo co to s¹ za podmioty np. WAM, PKP,
SBM B.-N., domki jednorodzinne, G. 12 wspólnota, SM etc. Dopiero w pozwie powód identyfikuje te podmioty w sposób nieco bli¿szy, ale nie do S¹du nale¿y ocena czy chodzi o te same
podmioty co w za³¹czniku do umowy dzier¿awy.
Jednak¿e najwiêcej zastrze¿eñ budzi sposób rozliczenia transakcji okrelony w pozwie (pkt I 3) z przyjêtym przez strony
w § 20 umowy dzier¿awy. W § 20 umowy dzier¿awy strony uzgodni³y cenê transakcji na 2.400.000 z³otych + podatek VAT. Uzgodni³y te¿ strony, ¿e powód wp³aci pozwanemu kaucjê w wysokoci 2.400.000 z³otych. Kaucja ta podlega³a zwrotowi w dniu wyganiêcia umowy dzier¿awy (§ 19 umowy dzier¿awy). W pozwie natomiast powód sformu³owa³ owiadczenie w ten sposób,
¿e strony dokonaj¹ wzajemnego umownego potr¹cenia wzajemnych wierzytelnoci, a pozwany otrzyma jedynie brakuj¹cy podatek VAT. Tego rodzaju zmiana by³aby mo¿liwa tylko za zgod¹
drugiej strony. Druga strona kwestionowa³a powództwo w ca³oci, zarzucaj¹c, ¿e w § 20 umowy dzier¿awy nie zosta³a w ogóle
zawarta umowa przedwstêpna.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e powództwo nie mog³o byæ
uwzglêdnione zarówno z przyczyn wskazanych przez S¹d Okrêgowy jak i dlatego, ¿e S¹d nie mo¿e bez zgody obu stron nadaæ zawartej umowie treci innej od ustalonej w umowie przedwstêpnej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze apelacjê jako nieuzasadnion¹ nale¿a³o oddaliæ (art. 385 k.p.c.).
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O kosztach procesu orzeczono stosownie do wyniku sporu
(art. 98 k.p.c.).

3
WYROK
z dnia 18 padziernika 2012 r.
V ACa 738/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy)
SSA Artur Lesiak (sprawozdawca)
SSO del. Jaros³aw Urban

Teza
Dopóki uchwa³a spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nie
zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, nie jest mo¿liwe
domaganie siê przywrócenia stanu sprzed jej podjêcia. Czynnoæ
prawna dokonana na podstawie takiej uchwa³y jest wa¿na i nie
mo¿e byæ kwestionowana na podstawie art. 189 k.p.c. Powództwo o ustalenie niewa¿noci czynnoci prawnej wytoczone w takim wypadku prowadzi³oby do obejcia przepisów okrelaj¹cych warunki zaskar¿ania uchwa³.

Uzasadnienie
Powód G.M. wniós³ przeciwko pozwanym 1) R. spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ we F. i 2) L. spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ we F. o stwierdzenie niewa¿noci umowy
sprzeda¿y z dnia 9 grudnia 1998 r. pomiêdzy P. spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w G., a pozwan¹ ad. 1 oraz faktur
sprzeda¿y maj¹tku P. sp. z o.o. w G. na rzecz pozwanej ad. 2.
Pozwana R. sp. z o.o. we F. w pierwszej kolejnoci wnios³a o odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., a ewentualnie o oddalenie powództwa w ca³oci oraz o zas¹dzenie od powoda na jej rzecz kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.
Pozwana L. sp. z o.o. we F. tak¿e wnios³a o odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., a ewentualnie o od-
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dalenie powództwa w ca³oci oraz o zas¹dzenie od powoda na
jej rzecz kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych.
Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo. W punkcie 2. wyroku S¹d orzek³, ¿e nie obci¹¿a
powoda kosztami procesu.
Powy¿sze rozstrzygniêcie zapad³o na podstawie nastêpuj¹cych ustaleñ faktycznych:
Umow¹ z dnia 7 maja 1994 r. powód G.M. i W. van G. zawi¹zali spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ pod firm¹ P. sp.
z o.o. z siedzib¹ w G. Powód obj¹³ 51% udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki i zosta³ jej prezesem zarz¹du.
Umow¹ z dnia 6 sierpnia 1998 r. powód zby³ swoje 13466
udzia³ów, stanowi¹cych 51% kapita³u zak³adowego w spó³ce P.
na rzecz I. sp. z o.o. w W. za kwotê 50.000 z³otych. W zwi¹zku
z powy¿sz¹ transakcj¹ powód zosta³ odwo³any z funkcji prezesa
zarz¹du P. sp. z o.o. z dniem 11 sierpnia 1998 r.
Pismem skierowanym do W. van G. z dnia 15 listopada 1998 r.,
powód owiadczy³, ¿e uchyla siê od skutków prawnych owiadczeñ woli z³o¿onych na Zgromadzeniu Wspólników spó³ki P.
w dniu 6 sierpnia 1998 r., które zosta³y przez niego z³o¿one pod
wp³ywem groby.
Umow¹ sprzeda¿y z dnia 9 grudnia 1998 r. pozwana R. sp.
z o.o. w W. naby³a od spó³ki P. niezabudowane nieruchomoci
we F., gmina D., w D. i L., gmina D., dla których S¹d Rejonowy
w . prowadzi ksiêgi wieczyste o numerach KW ( ).
Uchwa³a wspólników spó³ki P. wyra¿aj¹ca zgodê na zbycie wskazanych nieruchomoci zosta³a okazana przy zawarciu umowy.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2001 r. S¹d Okrêgowy w W. ustali³, ¿e umowa sprzeda¿y 13466 udzia³ów w P.
sp. z o.o. zawarta w G. dnia 6 sierpnia 1998 r. pomiêdzy powodem a I. sp. z o.o. w W. jest niewa¿na. Nadto S¹d Okrêgowy
ustali³, ¿e w stosunku do spó³ki P., która zmieni³a nazwê na N.
sp. z o.o. z siedzib¹ w G., zosta³o przeprowadzone postêpowanie likwidacyjne. Zakoñczenie likwidacji nast¹pi³o na podstawie
uchwa³y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spó³ki N.
z dnia 10 grudnia 2004 r. Wpisem z dnia 31 grudnia 2004 r.
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spó³ka ta zosta³a wykrelona z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Pismami z dnia 22 wrzenia 2005 r. powód wezwa³ pozwane
spó³ki do dobrowolnego przyst¹pienia do uniewa¿nienia umów
sprzeda¿y.
Powód wytoczy³ przeciwko pozwanej R. sp. z o.o. powództwo o uzgodnienie ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, po³¹czone ze zobowi¹zaniem do wydania nieruchomoci,
które zosta³o prawomocnie oddalone wyrokiem S¹du Rejonowego w . z dnia 21 czerwca 2007 r.
Powy¿szy stan faktyczny S¹d Okrêgowy w B. ustali³ w oparciu o przedstawione przez strony dokumenty, które zosta³y sporz¹dzone we w³aciwej formie, przewidzianej dla tego typu dokumentów. Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia faktyczne S¹d
Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
W pierwszej kolejnoci S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e pozwane nie maj¹ racji podnosz¹c, ¿e niniejsze powództwo winno zostaæ odrzucone. S¹d ten wskaza³ przy tym, ¿e zakoñczona prawomocnym wyrokiem sprawa o uzgodnienie ksiêgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym, która zosta³a wszczêta przez
powoda przeciwko pozwanej R. sp. z o. o. przed S¹dem Rejonowym w ., nie ma to¿samego charakteru z niniejszym ¿¹daniem
powoda, gdy¿ zosta³a oparta na treci art. 10 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r.
Nr 124, poz 1361 ze zm.). Tym samym nie zachodzi okolicznoæ
przewidziana w art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. uzasadniaj¹ca odrzucenie pozwu. Nadto S¹d I instancji zwa¿y³, ¿e s³usznie wskazuj¹
pozwane, i¿ spó³ka P., która zmieni³a nazwê na N. sp. z o.o.
w G., w konsekwencji przeprowadzenia postêpowania likwidacyjnego zosta³a wykrelona z Krajowego Rejestru S¹dowego. Jednak¿e w ocenie S¹du Okrêgowego okolicznoæ ta nie przes¹dza
o s³usznoci twierdzenia, ¿e z powodu braku uczestnictwa koniecznego tej spó³ki, niniejsze postêpowanie nie mog³o byæ prowadzone, za pozew powinien zostaæ odrzucony. S¹d ten wyjani³ przy tym, ¿e stanowisko to nie przekonuje z tego wzglêdu,
i¿ w sytuacji uznania za niewa¿n¹ umowy zbycia udzia³ów przez
powoda, co ma pewne swoje konsekwencje dla dalszych czynnoci prawnych dokonanych przez spó³kê P., uzasadniony staje

37

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
siê pogl¹d, i¿ po wykreleniu z rejestru tej spó³ki pozosta³ po
niej maj¹tek nieobjêty likwidacj¹. Nieobjêcie czêci maj¹tku spó³ki postêpowaniem likwidacyjnym oznacza, ¿e formalne jego zakoñczenie by³o przedwczesne i wymaga kontynuacji. Uchwa³¹
z dnia 24 stycznia 2007 r. S¹d Najwy¿szy dopuci³ w takim przypadku mo¿liwoæ ustanowienia likwidatora w celu dokoñczenia
likwidacji upatruj¹c podstawê prawn¹ do takiej decyzji s¹du rejestrowego w treci art. 170 k.s.h. stosowanego w drodze analogii
(III CZP 143/06, OSNC 2007/11/166). S¹d Najwy¿szy nie podzieli³ stanowiska, i¿ maj¹tek spó³ki nieobjêty jej likwidacj¹ przechodzi ex lege na wspólników, s³usznie argumentuj¹c, ¿e mog³oby to doprowadziæ do nadu¿yæ przez jego zatajanie w tym postêpowaniu. S¹d I instancji przychyli³ siê do powy¿szego pogl¹du,
nie odmawiaj¹c pewnych racji innemu stanowisku wyra¿onemu
w pimiennictwie, wed³ug którego w takiej sytuacji s¹d rejestrowy na mocy art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze
zm.) powinien z urzêdu dokonaæ wykrelenia wpisu spó³ki z rejestru jako sprzecznego z prawem. Wykrelenie takie o charakterze konstytutywnym by³oby równoznaczne z przywróceniem
otwartego stanu likwidacji bez koniecznoci powo³ywania nowych likwidatorów (A. Wowerka, Glosa do uchwa³y SN z dnia
24 stycznia 2007, III CZP 143/06). Dalej S¹d Okrêgowy zwa¿y³,
¿e niezale¿nie od wyboru koncepcji, odrzucenie pozwu z powodu utraty przez spó³kê bytu prawnego nie znajduje uzasadnienia.
W dalszej czêci uzasadnienia S¹d Okrêgowy wyjani³, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym w 1998 r. art. 221 pkt 4 Rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku  Kodeks handlowy, którego przepisy znajduj¹ zastosowanie w niniejszej sprawie, zbycie nieruchomoci przez spó³kê z o.o. wymaga podjêcia uchwa³y wspólników. S¹d rozpoznaj¹cy sprawê
w I instancji podkreli³, ¿e uchwa³a taka zosta³a podjêta przez
wspólników spó³ki P. przed zawarciem przedmiotowej umowy
sprzeda¿y nieruchomoci z pozwan¹ R. sp. z o.o. Wynika to z treci umowy z dnia 9 grudnia 1998 r., gdzie wyranie podano, ¿e
uchwa³a ta zosta³a przed³o¿ona i okazana stronom umowy. S¹d
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Okrêgowy skonstatowa³, ¿e pomimo nieistnienia spó³ki wskazana uchwa³a nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Dalej S¹d
poda³, ¿e wed³ug art. 240 k.h. uchwa³a wspólników powziêta
wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spó³ki
mo¿e byæ zaskar¿ona w drodze wytoczonego przeciwko spó³ce
powództwa o uniewa¿nienie uchwa³y. Pozew ten nale¿y wnieæ
w ci¹gu miesi¹ca od otrzymania wiadomoci o uchwale, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu roku od daty powziêcia uchwa³y (art.
241 k.h.). Tym samym, aby skutecznie dochodziæ uznania niewa¿noci przedmiotowej umowy sprzeda¿y, powód powinien
najpierw podwa¿yæ wa¿noæ uchwa³y wspólników spó³ki P., która
zezwoli³a na zbycie nieruchomoci. Jednak¿e w tym stanie rzeczy, wytoczenia powództwa z art. 240 k.h. na skutek up³ywu
terminu zawitego okrelonego w art. 241 k.h. nie jest mo¿liwe.
W dalszej czêci uzasadnienia S¹d I instancji wskaza³, ¿e obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2001 r. Kodeks spó³ek handlowych
w art. 252 tak¿e przewiduje mo¿liwoæ wytoczenia przeciwko
spó³ce powództwa o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y wspólników. Prawo do wytoczenia takiego powództwa wygasa z up³ywem szeciu miesiêcy od dnia otrzymania wiadomoci o uchwale, jednak¿e nie póniej ni¿ z up³ywem trzech lat od dnia powziêcia uchwa³y. Zgodnie z art. 619 k.s.h. zastosowanie powinien znaleæ art. 240 i 241 k.h., albowiem do uchwa³ wspólników i uchwa³ organów spó³ek kapita³owych powziêtych przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy (k.s.h.) stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Dalej S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e po uzyskaniu wiadomoci
o podjêciu powy¿szej uchwa³y, powód mia³ mo¿liwoæ wytoczenia powództwa o stwierdzenie jej niewa¿noci, albowiem pismem z dnia 15 listopada 1998 r. uchyli³ siê od skutków prawnych owiadczeñ woli z³o¿onych w dniu 6 sierpnia 1998 r. Wówczas w ramach tego postêpowania na skutek powy¿szego owiadczenia S¹d bada³by, czy umowa sprzeda¿y udzia³ów jest wa¿na.
Uznanie jej za niewa¿n¹ pozwoli³oby na przyjêcie, i¿ powód
zosta³ bezzasadnie niedopuszczony do udzia³u w zgromadzeniu
wspólników (art. 240 § 3 pkt 3 k.h.), za w podjêciu uchwa³y
bra³ udzia³ podmiot nieuprawniony, który nie by³ wspólnikiem
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spó³ki P. Dalej S¹d Okrêgowy wyjani³, ¿e nawet jeli przyj¹æ, i¿
termin okrelony w art. 241 k.h., na mocy art. 619 k.s.h., rozpocz¹³ swój bieg od momentu uprawomocnienia siê wyroku S¹du
Okrêgowego w W. stwierdzaj¹cego niewa¿noæ umowy sprzeda¿y udzia³ów powoda, to i tak obecnie na skutek jego up³ywu,
nie ma mo¿liwoci zainicjowania omawianego postêpowania
w przedmiocie stwierdzenia niewa¿noci przedmiotowej umowy sprzeda¿y nieruchomoci. Wobec tego S¹d zwa¿y³, ¿e z uwagi
na wieloletni¹ biernoæ powoda, wskazane akty pozostaj¹ wa¿ne
i wywo³uj¹ okrelone w nich skutki prawne. Dalej S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e stan zdrowia powoda nie jest okolicznoci¹ usprawiedliwiaj¹c¹ brak podjêcia niezbêdnych kroków prawnych najpóniej po uprawomocnieniu siê wyroku S¹du Okrêgowego w W.
z dnia 13 listopada 2001 r.
Ze wzglêdu na zasadê stabilnoci i pewnoci obrotu gospodarczego nie mo¿na przez nieokrelony czas czekaæ na inicjatywê z jego strony zmierzaj¹c¹ do wyeliminowania uchwa³y, której podjêcie pozwoli³o spó³ce P. na zbycie nieruchomoci. Dlatego te¿ uprawnienie do skutecznego podwa¿enia decyzji wspólników ze wzglêdu na jej niezgodnoæ z prawem zosta³o ograniczone terminem wyra¿onym w obowi¹zuj¹cym wówczas art. 241
k.h., którego up³yw czyni niemo¿liwym wyeliminowanie takiej
uchwa³y z obrotu prawnego. Obecnie termin zawity przewidziany w art. 252 § 3 k.s.h. jest d³u¿szy i przez to korzystniejszy dla
uprawnionego do zaskar¿enia, jednak¿e termin ten tak¿e up³yn¹³.
S¹d Okrêgowy skonstatowa³, ¿e z uwagi na brak uprzedniego
stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y wspólników spó³ki P. zezwalaj¹cej na zbycie pozwanej ad. 1 nieruchomoci we F., D. i L.,
która ze wzglêdu na up³yw terminu zawitego nie mo¿e ju¿ zostaæ skutecznie podwa¿ona, w niniejszym postêpowaniu nie by³o
mo¿liwoci uznania przedmiotowej umowy sprzeda¿y powy¿szych gruntów z dnia 9 grudnia 1998 r. za niewa¿n¹.
Przechodz¹c do drugiego ¿¹dania powoda S¹d Okrêgowy w B.
wywiód³, ¿e powód domaga siê stwierdzenia niewa¿noci umów
sprzeda¿y maj¹tku ruchomego spó³ki P. na rzecz pozwanej ad. 2.
S¹d I instancji w pierwszym rzêdzie wskaza³, ¿e w zakresie tego
roszczenia powód nie sprecyzowa³ konkretnie, jakich umów do-
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tyczy jego ¿¹danie, ani te¿ kiedy zosta³y one zawarte oraz co
by³o ich przedmiotem. S¹d zwa¿y³ przy tym, ¿e powód nie przedstawi³ ¿adnego dowodu opieraj¹c siê jedynie na stwierdzeniu, ¿e
ka¿da kolejna czynnoæ podjêta przez spó³kê P. bez jego udzia³u,
maj¹c na wzglêdzie uznanie umowy zbycia udzia³ów powoda za
niewa¿n¹, by³a tak¿e niewa¿na. S¹d podniós³, ¿e powód nie
sprosta³ w tym przypadku ciê¿arowi dowodu, który na nim spoczywa³ w tym przypadku, a o którym mowa w treci art. 6 k.c.
Nadto S¹d I instancji wyjani³, ¿e zawarcie umów sprzeda¿y urz¹dzeñ i maszyn nie wymaga³o uprzedniej zgody wspólników spó³ki
P.-H. wyra¿onej w formie uchwa³y.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy na podstawie art.
189 k.p.c. a contrario oddali³ powództwo. W punkcie 2. wyroku, S¹d I instancji uznaj¹c, ¿e strona przegrana znajduje siê w trudnej sytuacji maj¹tkowej, na mocy art. 102 k.p.c. odst¹pi³ od zasady odpowiedzialnoci za wynik procesu i nie obci¹¿y³ powoda
kosztami postêpowania.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ powód G.M. formu³uj¹c nastêpuj¹ce zarzuty:
1. naruszenie prawa procesowego, tj.:
 art. 189 Kodeksu postêpowania cywilnego poprzez b³êdne
przyjêcie, ¿e nie zachodzi³y przes³anki ustalenia niewa¿noci umów sprzeda¿y zawartych pomiêdzy P. spó³ka z o.o.,
a pozwanymi, a w konsekwencji oddalenie powództwa;
 art. 233 Kodeksu postêpowania cywilnego poprzez brak
wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego i uznanie, ¿e powód nie wykaza³, ¿e dosz³o do
sprzeda¿y ruchomoci przez P. spó³ka z o.o. na rzecz pozwanej ad.2;
 art. 232 Kodeksu postêpowania cywilnego poprzez pominiêcie przeprowadzenia zawnioskowanego przez stronê dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G.;
 nierozpoznanie wniosków powoda o zawieszenie postêpowania;
2. sprzecznoæ ustaleñ S¹du z zebranym w sprawie materia³em
dowodowym i przyjêcie, ¿e powód nie wykaza³, ¿e dosz³o
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do sprzeda¿y ruchomoci przez P. spó³ka z o.o. na rzecz pozwanej ad.2.
Powód wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i ustalenie niewa¿noci umowy sprzeda¿y nieruchomoci z dnia 9 grudnia
1998 r. pomiêdzy P. spó³k¹ z o.o. z siedzib¹ w G., a R. spó³k¹
z o.o. z siedzib¹ w W. oraz umów sprzeda¿y ruchomoci pomiêdzy P. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w G. a L. spó³ka z o.o. z siedzib¹
we F., a wzglêdnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi I instancji. Ponadto powód wniós³ o zawieszenie postêpowania do
czasu rozstrzygniêcia sprawy z powództwa powoda o ustalenie
nieistnienia uchwa³y zgromadzenia wspólników P. spó³ka z o.o.
Powód wniós³ równie¿ o przeprowadzenie dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G. sygn. akt (..) lub S¹du Okrêgowego
w T., sygn. akt ( ).
Nadto apeluj¹cy wniós³ tak¿e o przedstawienie S¹dowi Najwy¿szemu do rozstrzygniêcia zagadnienia prawnego budz¹cego
powa¿ne w¹tpliwoci tj. czy ustalenie wyrokiem niewa¿noci
umowy sprzeda¿y udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ powoduje z mocy prawa niewa¿noæ uchwa³ podjêtych przez nowych wspólników spó³ki wzglêdnie, czy powinny
byæ one traktowane jako uchwa³y nieistniej¹ce ewentualnie niewa¿ne. Powód w apelacji sformu³owa³ jeszcze wniosek o przyznanie kosztów nieop³aconej pomocy prawnej wiadczonej powodowi z urzêdu w postêpowaniu apelacyjnym wed³ug norm
przepisanych.
W odpowiedzi na apelacjê pozwana R. Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ we F., wnios³a o jej oddalenie.
Nadto wnios³a o oddalenie wniosku powoda o przeprowadzenie
dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G. oraz o oddalenie wniosku powoda o przedstawienie S¹dowi Najwy¿szemu do rozstrzygniêcia zagadnienia prawnego jak i oddalenie wniosku powoda
o zawieszenie postêpowania. Pozwana spó³ka domaga³a siê tak¿e zas¹dzenia od powoda na rzecz pozwanych kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych, w tym kosztów zastêpstwa
procesowego.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, albowiem podniesione w niej zarzuty nie by³y zasadne.
S¹d Apelacyjny podziela dokonane przez S¹d Okrêgowy ustalenia faktyczne i rozwa¿ania w zakresie oceny materia³u dowodowego oraz podstawy prawnej rozstrzygniêcia, przyjmuj¹c je za
podstawê tak¿e w³asnego rozstrzygniêcia i odwo³uje siê do nich
bez potrzeby ich powtarzania.
Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie nie by³ sporny miêdzy stronami procesu. Odmienne by³y natomiast stanowiska stron
co do konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego.
Wywodzi³y one bowiem z niego odmienne wnioski natury prawnej. Zdaniem S¹du Apelacyjnego nie dosz³o w niniejszej sprawie
do naruszenia przez S¹d Okrêgowy przepisu art. 189 k.p.c. Wa¿noæ czynnoci prawnej polegaj¹cej na zbyciu przez P. spó³kê
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w G. nieruchomoci we F., D.
i L. na rzecz R. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ zale¿a³a od wa¿noci uprzednio podjêtej uchwa³y Zgromadzenia Wspólników P. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Je¿eli wa¿noæ czynnoci prawnej jest zale¿na od uchwa³y wspólników,
prawomocny wyrok uchylaj¹cy uchwa³ê b¹d stwierdzaj¹cy jej
niewa¿noæ oznacza koniecznoæ przywrócenia stanu poprzedzaj¹cego podjêcie zaskar¿onej uchwa³y. Dopóki zatem uchwa³a
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, nie jest mo¿liwe domaganie siê przywrócenia stanu sprzed jej podjêcia. Czynnoæ prawna dokonana
na podstawie takiej uchwa³y jest wa¿na i nie mo¿e byæ kwestionowana na podstawie art. 189 k.p.c. Powództwo o ustalenie niewa¿noci czynnoci prawnej wytoczone w oparciu o art. 189 k.p.c.
prowadzi³oby bowiem do obejcia przepisów okrelaj¹cych warunki zaskar¿ania uchwa³. Dotyczy to tak¿e sytuacji, gdy spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ zosta³a wykrelona z rejestru.
Pogl¹d przeciwny godzi³by w pewnoæ obrotu i prowadzi³ do
sytuacji, w której mo¿liwe by³oby podwa¿anie czynnoci prawnych dokonanych przez spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ bez ograniczenia czasowego, a nawet po prawomocnym
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wykreleniu spó³ki z rejestru. Skoro wiêc uchwa³a o wyra¿eniu
zgody na zbycie nieruchomoci nie zosta³a skutecznie zaskar¿ona, a w konsekwencji nie stwierdzono jej ewentualnej niewa¿noci  nadal funkcjonuje w obrocie prawnym, w zwi¹zku z czym
wywo³uje skutki prawne, a wiêc za wa¿ne uznaæ nale¿y tak¿e
czynnoci prawne dokonane na jej podstawie.
Z punktu widzenia niniejszej sprawy nie by³a istotna okolicznoæ, ¿e prawomocnym wyrokiem z dnia 13 listopada 2001 r.
S¹d Okrêgowy w W. ustali³, i¿ umowa sprzeda¿y 13466 udzia³ów w P. sp. z o.o. zawarta w G. dnia 6 sierpnia 1998 r. pomiêdzy powodem a I. sp. z o.o. w W. jest niewa¿na. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cego okolicznoæ ta nie powodowa³a automatycznie tego, ¿e skutkiem takiego wyroku, by³a niewa¿noæ z mocy
prawa wszelkich czynnoci zdzia³anych przez Zgromadzenie
Wspólników P. spó³ka z o.o., a w tym powziêcie uchwa³y zezwalaj¹cej na sprzeda¿ nieruchomoci. rodkiem prowadz¹cym
do podwa¿enia tej¿e uchwa³y by³oby, jak ju¿ wczeniej wskazano, uzyskanie prawomocnego wyroku stwierdzaj¹cego jej niewa¿noæ. To jednak nie mia³o miejsca, wobec czego uchwa³a ta
wywo³uje w dalszym ci¹gu skutki prawne. Wobec braku jakichkolwiek w¹tpliwoci S¹du Apelacyjnego co do tego, ¿e ustalenie
prawomocnym wyrokiem niewa¿noci umowy sprzeda¿y udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nie powoduje
z mocy prawa niewa¿noci uchwa³ podjêtych przez nowych
wspólników spó³ki, ani te¿ co do tego, ¿e uchwa³y te nie powinny byæ traktowane jako nieistniej¹ce czy te¿ niewa¿ne, S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e w niniejszej sprawie nie wystêpuje zagadnienie prawne budz¹ce powa¿ne w¹tpliwoci wymagaj¹ce wyst¹pienia do S¹du Najwy¿szego z pytaniem prawnym.
Odnosz¹c siê do ¿¹dania przez powoda stwierdzenia niewa¿noci umów sprzeda¿y maj¹tku ruchomego spó³ki P. na rzecz
pozwanej spó³ki ad. 2., to w ocenie S¹du Apelacyjnego S¹d I instancji s³usznie zwa¿y³, ¿e w zakresie tego roszczenia powód
nie sprecyzowa³ nawet konkretnie, jakich umów dotyczy jego
¿¹danie, ani te¿ kiedy zosta³y one zawarte oraz co by³o ich przedmiotem. Nie udowodni³ on zatem zasadnoci swojego roszczenia
(art. 6 k.c.). Nie jest trafne stanowisko skar¿¹cego, ¿e wobec
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stwierdzenia niewa¿noci umowy zbycia udzia³ów, ka¿da kolejna czynnoæ podjêta przez spó³kê P. bez jego udzia³u, by³a tak¿e
niewa¿na. Brak jest podstaw prawnych do przyjêcie takiego automatycznego skutku. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e zbycie ruchomoci
nie wymaga uchwa³y wspólników, a czynnoæ ta dokonywana
jest przez zarz¹d zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami reprezentacji. Stwierdzenie prawomocnym wyrokiem niewa¿noci umowy sprzeda¿y udzia³ów nie poci¹ga za sob¹ skutku w postaci
wyganiêcia mandatów cz³onków zarz¹du, nawet je¿eli powo³ani zostali oni przez dotychczasowych wspólników. Uznaæ zatem
nale¿a³o, ¿e cz³onkowie zarz¹du P. sp. z o.o. byli uprawnieni do
dokonywania za spó³kê czynnoci prawnych, w tym zbycia nale¿¹cych do niej ruchomoci.
W apelacji powód przyzna³, ¿e nie wykaza³, co do których
umów sprzeda¿y domaga³ siê stwierdzenia niewa¿noci, potwierdzaj¹c tym samym, ¿e nie sprosta³ ciê¿arowi dowodu, który na
nim spoczywa³, zgodnie z treci¹ art. 6 k.c. Apeluj¹cy wskaza³
jednak przy tym, ¿e z³o¿y³ wniosek dowodowy w postaci przeprowadzenia dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G. sygn.
akt ( ), albowiem w aktach tych mia³y prawdopodobnie znajdowaæ siê faktury dokumentuj¹ce sprzeda¿ ruchomoci do firmy
L., a przede wszystkim opinia bieg³ego. Zauwa¿yæ wypada, ¿e
powód nawet nie twierdzi³, ¿e przedmiotowe faktury tam siê
znajduj¹. By³o to w ocenie powoda jedynie prawdopodobne.
W przedmiotowej sprawie ustalenie tej okolicznoci by³o jednak
w istocie bez znaczenia, albowiem skar¿¹cy nie wykaza³ uprzednio przes³anek, które mog³yby ewentualnie skutkowaæ stwierdzeniem niewa¿noci umowy sprzeda¿y, wobec czego dalsze
ustalenia by³yby bezprzedmiotowe.
Zauwa¿yæ w tym miejscu tak¿e trzeba, ¿e jakkolwiek wymienione w kodeksie postêpowania cywilnego rodki dowodowe
nie stanowi¹ zamkniêtego katalogu, to nie zwalnia to strony z obowi¹zku prawid³owego sformu³owania wniosku dowodowego. Strona bowiem powinna wyranie wskazaæ fakty podlegaj¹ce stwierdzeniu oraz rodek dowodowy maj¹cy s³u¿yæ wykazaniu tych
faktów. Wniosek o dopuszczenie dowodu z akt nie spe³nia
powy¿szych wymogów i praktycznie uniemo¿liwia stronie prze-
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ciwnej zajêcia stanowiska co do potrzeby przeprowadzenia takiego dowodu, a s¹dowi uniemo¿liwia wydanie postanowienia
dowodowego, które spe³nia³oby wymagania okrelone w art. 236
k.p.c. Kwestia ewentualnej odpowiedzialnoci karnej W. von G.
nie jest relewantna w okolicznociach niniejszej sprawy. Skar¿¹cy w apelacji wskaza³, ¿e W. von G. jest oskar¿ony o przestêpstwa z art. 586 k.s.h. i art. 296 k.s.h. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e
nawet wydanie wyroku skazuj¹cego za te przestêpstwa nie bêdzie prowadzi³o automatycznie do niewa¿noci czynnoci prawnych dokonanych przez P. spó³kê z o.o.
Maj¹c powy¿sze na uwadze stwierdziæ nale¿a³o, ¿e nie zosta³
naruszony przez S¹d Okrêgowy w B. przepis art. 232 k.p.c., tj.
poprzez pominiêcie przeprowadzenia zawnioskowanego przez
stronê dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G. Nie zas³ugiwa³
tak¿e na uwzglêdnienie wniosek zawarty w apelacji o przeprowadzenie dowodu z akt Prokuratury Rejonowej w G. sygn. akt
( ) lub S¹du Okrêgowego w T. sygn. akt ( ).
W wietle powy¿szych rozwa¿añ uznaæ nale¿a³o, ¿e niezasadny by³ tak¿e zarzut, sprzecznoci ustaleñ S¹du I instancji z zebranym w sprawie materia³em dowodowym i przyjêcie, ¿e powód nie wykaza³, ¿e dosz³o do sprzeda¿y ruchomoci przez
P. spó³ka z o.o. na rzecz pozwanej ad. 2.
Z tak sformu³owanym zarzutem, ³¹czy³ siê tak¿e kolejny, tj.
wskazuj¹cy na naruszenie przez S¹d Okrêgowy przepisu art.
233 k.p.c., poprzez brak wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego i uznanie, ¿e powód nie wykaza³, ¿e
dosz³o do sprzeda¿y ruchomoci przez P. spó³ka z o.o. na rzecz
pozwanej ad. 2. Wypada tu jedynie zaznaczyæ, ¿e brak by³o
w sprawie dowodów, na podstawie których S¹d Okrêgowy móg³by ustaliæ, ¿e w istocie do takiej sprzeda¿y dosz³o. Podkrelenia
przy tym wymaga fakt, ¿e ciê¿ar dowodu spoczywa³ w tym zakresie na powodzie, który chc¹c zasadnie dochodziæ swoich roszczeñ, powinien je udowodniæ (art. 6 k.c.). Powód nie sprosta³
jednak temu obowi¹zkowi, wobec czego powództwo w tym zakresie nale¿a³o oddaliæ, jako nieudowodnione. Nadmieniæ tu jeszcze trzeba, ¿e dla skutecznoci zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. nie wystarcza stwierdzenie o wadliwoci dokonanych ustaleñ
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faktycznych, odwo³uj¹ce siê do stanu faktycznego, który w przekonaniu skar¿¹cego odpowiada rzeczywistoci. Konieczne jest tu
wskazanie przyczyn dyskwalifikuj¹cych postêpowanie S¹du w tym
zakresie. W szczególnoci skar¿¹cy powinien wskazaæ, jakie kryteria oceny naruszy³  jego zdaniem  S¹d przy ocenie konkretnych dowodów, uznaj¹c brak ich wiarygodnoci i mocy dowodowej lub nies³usznie im je przyznaj¹c (por. wyrok SA w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 r., I ACa 180/08, OSA 2009/6/55).
Co wiêcej, skuteczne postawienie takiego zarzutu wymaga wykazania przez apeluj¹cego, ¿e S¹d uchybi³ zasadom logicznego rozumowania lub dowiadczenia ¿yciowego, to bowiem jedynie mo¿e byæ przeciwstawione uprawnieniu S¹du do dokonywania swobodnej oceny dowodów (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia
21 maja 2008 r., I ACa 953/07, niepubl.). W ocenie S¹du Apelacyjnego powód w ¿adnej mierze nie wykaza³ wadliwoci postêpowania S¹du Okrêgowego w rozumieniu, o którym by³a mowa
powy¿ej. Zarzut ten okaza³ siê zatem nietrafny.
Wniosek powoda o zawieszenie postêpowania do czasu rozstrzygniêcia sprawy z jego powództwa o ustalenie nieistnienia
uchwa³y Zgromadzenia Wspólników P. spó³ka z o.o. zosta³ oddalony przez S¹d Apelacyjny w G., a to z uwagi na fakt, ¿e powód
nie wykaza³, aby w istocie takie postêpowanie w ogóle siê toczy³o, a wiêc ¿e pozew zosta³ skutecznie z³o¿ony. Dowodem na
tocz¹ce siê postêpowanie nie jest kserokopia pozwu, który
wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego w G. w dniu 22 grudnia 2011 r.,
skierowanego przeciwko W. van G. (zamieszka³emu w H.). Po
pierwsze nie sposób na tej podstawie ustaliæ, czy pozew zosta³
z³o¿ony skutecznie, a nadto jako strona pozwana wskazana zosta³a osoba fizyczna, a nie spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Nie by³o w zwi¹zku z tym ¿adnych podstaw do zawieszenia postêpowania (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.).
W tym stanie rzeczy nie podzielaj¹c wskazanych wy¿ej zarzutów apelacji ani argumentacji zg³oszonej na jej poparcie, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelacjê.
W punkcie II. wyroku S¹d Apelacyjny w Gdañsku orzek³, ¿e
nie obci¹¿a powoda kosztami postêpowania apelacyjnego nale¿nymi stronie pozwanej. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e:
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trudna sytuacja ¿yciowa, maj¹tkowa, zdrowotna, osobista, która
uniemo¿liwia pokrycie przez stronê kosztów procesu nale¿nych
przeciwnikowi, nale¿y do okolicznoci uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zasady wyra¿onej w art. 98 § 1 k.p.c. Dokonuj¹c tej
oceny s¹d orzekaj¹cy powinien kierowaæ siê w³asnym poczuciem sprawiedliwoci, a podwa¿enie oceny tego s¹du wymaga
wykazania, ¿e jest ona wadliwa (por. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 22 lutego 2011 r., II PZ 1/11, niepubl.). Rozstrzygaj¹c jak w punkcie II. wyroku S¹d Apelacyjny uzna³ w³anie, maj¹c na uwadze okolicznoci przedmiotowej sprawy, ¿e
powód znajduje siê w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej,
a w tym finansowej, wobec czego niezasadnym by³oby obci¹¿anie go kosztami postêpowania apelacyjnego nale¿nymi stronie
pozwanej. Na powy¿sze mia³o równie¿ wp³yw to, ¿e powód
dzia³a³ w subiektywnym przekonaniu o s³usznoci swoich racji.
Kierowa³ siê bowiem treci¹ prawomocnego wyroku z dnia 13
listopada 2001 r., którym S¹d Okrêgowy w W. ustali³, ¿e umowa
sprzeda¿y 13466 udzia³ów w P. sp. z o.o. zawarta w G. dnia
6 sierpnia 1998 r. pomiêdzy powodem a I. sp. z o.o. w W. jest
niewa¿na. Powód wywodzi³ bowiem z tego faktu wnioski natury
prawnej, które okaza³y siê jednak niezasadne.
( )

4
WYROK
z dnia 23 padziernika 2012 r.
V ACa 812/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Irma Kul
SSA Maryla Domel-Jasiñska

Teza
Stwierdzenie, ¿e przejêta przez Skarb Pañstwa nieruchomoæ
jest wy³¹czona spod dzia³ania art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN
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z dnia 6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U.
z 1945 r. Nr 3, poz. 13) mo¿e nast¹piæ jedynie w postêpowaniu
administracyjnym na podstawie § 5 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 4 lutego 2011 r. oddali³ powództwo A.K. przeciwko P.B., ANR i Skarbowi Pañstwa  Ministrowi Skarbu Pañstwa o ustalenie niewa¿noci umowy dzier¿awy, o ustalenie prawa w³asnoci nieruchomoci i o wydanie nieruchomoci oraz odrzuci³ pozew w pozosta³ym zakresie i odst¹pi³ od obci¹¿ania powódki kosztami procesu.
Zasadnicze motywy wyroku s¹ nastêpuj¹ce:
Powódka domaga³a siê ustalenia niewa¿noci lub bezskutecznoci wzglêdnej zawartej w dniu 10 wrzenia 2007 r. miêdzy
pozwan¹ ANR i pozwanym P.B. umowy dzier¿awy dzia³ki o pow.
82,9 ha w D. w Gminie R. Twierdzi³a, ¿e umowa jest sprzeczna
z prawem, z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i ma na celu obejcie ustawy. Domaga³a siê te¿ stwierdzenia bezskutecznoci wobec niej aneksu do umowy, na mocy którego dzier¿awa zosta³a
przed³u¿ona do 2022 r. Zarzuci³a, ¿e:
1. umowa zosta³a zawarta bez przetargu po uprzednim uniewa¿nieniu przetargu wygranego przez grupê 24 rolników i po
cofniêciu owiadczenia o uniewa¿nieniu przetargu,
2. umowa dzier¿awy jest sprzeczna z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomociami,
3. pozwany P.B. by³ jednym z grupy rolników bior¹cych udzia³
w przetargu i ich pe³nomocnikiem, wiêc zawarcie z nim umowy stanowi obejcie przepisów ustawy,
4. skoro powódka jest jednym ze spadkobierców H.M., bêd¹cej
prawowit¹ w³acicielk¹ maj¹tku w D., w sk³ad którego wchodzi ta dzia³ka, bezprawnie pozbawionej maj¹tku, to zawarcie
kwestionowanej umowy dzier¿awy narusza zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, gdy¿ zmierza do pozbawienia praw do dzia³ki
nale¿nych jej i innym spadkobiercom H.M.
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Pozwana ANR wnios³a o oddalenie powództwa. Twierdzi³a,
¿e powódka nie ma interesu prawnego w wytoczeniu powództwa. Nie zgodzi³a siê te¿ z zarzutami powódki, twierdzi³a ¿e grupa rolników, która wygra³a przetarg zrzek³a siê swoich praw na
rzecz pozwanego P.B., wiêc z nim zosta³a zawarta umowa dzier¿awy.
Pozwany P.B. tak¿e wnosi³ o oddalenie powództwa, wskazuj¹c na brak interesu prawnego powódki.
W kolejnych pismach procesowych powódka dokona³a podmiotowego i przedmiotowego rozszerzenia powództwa, ¿¹daj¹c
przypozwania Skarbu Pañstwa  Ministra Skarbu Pañstwa oraz
ustalenia, ¿e spadkobiercy H.M. zostali bezprawnie pozbawieni
maj¹tku w postaci nieruchomoci ziemskiej D. o pow. 333,5068
ha i ¿e decyzja o wykreleniu H.M. z ksiêgi wieczystej by³a niewa¿na. Domaga³a siê te¿ ustalenia, ¿e pozwanym nie przys³uguje prawo do w³adania nieruchomoci¹, Skarbowi Pañstwa nie
przys³uguje prawo w³asnoci, wnosi³a o nakazanie im wydania
nieruchomoci na rzecz spadkobierców oraz o zakazanie pozwanym rozporz¹dzania nieruchomoci¹ i zakazania zawierania umów
dzier¿awy do czasu zakoñczenia postêpowania w tej sprawie.
Potem wnosi³a równie¿ o ustalenie, ¿e Skarbowi Pañstwa nie
przys³uguje prawo w³asnoci nieruchomoci, bo zosta³a przejêta
bezprawnie.
Pozwani ANR i Skarb Pañstwa wnosili o odrzucenie pozwu
w rozszerzonej czêci, jako nie mieszcz¹cej siê w granicach sprawy
cywilnej. Nadto pozwany Skarb Pañstwa argumentowa³, ¿e zachodzi niedopuszczalnoæ drogi s¹dowej w odniesieniu do rozszerzonego ¿¹dania, bo rozstrzygniêcie, czy dana nieruchomoæ
podpada pod dzia³anie dekretu PKWN o reformie rolnej nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej. Podniós³ te¿ zarzut braku
legitymacji procesowej po stronie powódki.
S¹d Okrêgowy poczyni³ nastêpuj¹ce ustalenia:
Powódka jest jednym ze spadkobierców H.M., by³ej w³acicielki nieruchomoci ziemskiej o pow. 333,5068 ha po³o¿onej
w D. zmar³ej w 1944 r. w W. Ta nieruchomoæ ziemska zosta³a
przejêta na rzecz Skarbu Pañstwa w dniu 12 sierpnia 1946 r.
i obecnie wchodzi w sk³ad zasobu w³asnoci rolnej Skarbu Pañ-

50

w sprawach cywilnych
stwa, a jego prawa do niej wykonuje pozwana ANR. Powódka
od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ub. wieku podejmowa³a czynnoci zmierzaj¹ce do odzyskania utraconego maj¹tku, w 2004 r.
wezwa³a ANR do oddania go w posiadanie, a ta wezwa³a j¹ do
udokumentowania swoich roszczeñ. W dniu 30 stycznia 2006 r.
ANR og³osi³a ustny przetarg na dzier¿awê nieruchomoci, a po
wp³aceniu wadium przez powódkê go odwo³a³a. W dniu 27 marca
2006 r. og³osi³a kolejny przetarg na dzier¿awê dzia³ek, w którym
powódka ze wzglêdu na warunki przetargu nie wziê³a udzia³u.
Do przetargu przyst¹pi³ m.in. pozwany P.B. wraz z grup¹ 24
rolników, których reprezentowa³. Rolnicy ci zostali wytypowani
na dzier¿awców w wyniku licytacji, ale podpisanie umowy zosta³o wstrzymane z uwagi na postêpowanie wyjaniaj¹ce dotycz¹ce przebiegu przetargu i jego wyniku. Rolnicy ci rozpoczêli
uprawê tych gruntów. W dniu 9 czerwca 2006 r. Prezes ANR
uniewa¿ni³ przetarg z uwagi na naruszenie przepisów ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego (niespe³nianie warunków przez
grupê 24 rolników). W dniu 27 sierpnia 2007 r. 23 rolników
zrzek³o siê praw do dzier¿awy, w dniu 31 sierpnia 2007 r. Wiceprezes ANR cofn¹³ decyzjê o uniewa¿nieniu przetargu, wskazuj¹c na brak przeszkód do zawarcia umowy dzier¿awy z pozwanym P.B. ANR zawar³a z nim w dniu 10 wrzenia 2007 r. na
8 lat umowê dzier¿awy nieruchomoci o pow. oko³o 82 ha,
zmienion¹ aneksem z dnia 7 kwietnia 2008 r., przed³u¿aj¹c dzier¿awê do 2022 r.
S¹d Okrêgowy pomin¹³ dowody z przes³uchania wiadków
i powódki, bo nie maj¹ znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy
z uwagi na czêciow¹ niedopuszczalnoæ drogi s¹dowej, brak
legitymacji czynnej i interesu prawnego powódki w pozosta³ym
zakresie ¿¹dania. S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e powódka nie ma
interesu prawnego w ¿¹daniu ustalenia niewa¿noci umowy dzier¿awy (art. 189 k.p.c.), bo zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (zwanej dalej: u.g.n.) przys³uguje jej jedynie prawo pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoci, gdyby ANR postanowi³a j¹ sprzedaæ, tymczasem procedura sprzeda¿y nie zosta³a rozpoczêta. Nietrafny jest
pogl¹d powódki, i¿ ¿¹danie ustalenia niewa¿noci umowy dzier-
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¿awy jest konieczne dla dochodzenia praw zwi¹zanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomoci. Ustalenie wa¿noci czy niewa¿noci umowy dzier¿awy nie wp³ywa na jej ewentualne prawo w³asnoci. Dlatego S¹d nie przychyli³ siê równie¿ do ¿¹dania przez powódkê uznania za bezskuteczny (...) aneksu do (...)
umowy dzier¿awy, powo³uj¹c siê na brak przes³anek do zastosowania art. 59 k.c. Jeli chodzi o powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa, to powinno byæ skierowane przeciwko podmiotowi, z którym strona powodowa pozostaje w stosunku prawnym, z którego wywodzi uprawnienie. Powódka nie mo¿e
¿¹daæ od ANR wszczêcia procedury sprzeda¿y nieruchomoci,
wiêc nie ma interesu prawnego w zg³oszeniu ¿¹dania ustalenia
prawa.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e brak po stronie powódki interesu prawnego w ¿¹daniu ustalenia niewa¿noci umowy dzier¿awy i aneksu czyni³o niecelowym ustalanie, czy w toku przetargu
na dzier¿awê nieruchomoci dosz³o do jakichkolwiek nieprawid³owoci, obejcia czy naruszenia prawa lub naruszenia zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego. Dlatego te¿ S¹d pomin¹³ wniosek powódki o wydanie opinii w zakresie stanu przedmiotu dzier¿awy. S¹d uzna³, i¿ powództwo o ustalenie, ¿e pozwanemu Skarbowi Pañstwa nie przys³uguje prawo w³asnoci nieruchomoci
oraz o wydanie nieruchomoci nale¿a³o rozpatrzyæ w wietle art.
2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, wed³ug którego na w³asnoæ Skarbu
Pañstwa przechodzi³y z mocy prawa wymienione w nim nieruchomoci bez odszkodowania, a wpis Skarbu Pañstwa do ksiêgi
wieczystej nastêpowa³ na podstawie zawiadczenia wojewódzkiego urzêdu ziemskiego stwierdzaj¹cego, ¿e nieruchomoæ jest
przeznaczona na cele reformy rolnej, co wynika z art. 1 ust. 1
dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych prawa w³asnoci nieruchomoci przejêtych na cele
reformy rolnej. S¹d ustali³, ¿e w ksiêdze wieczystej zosta³ dokonany wpis Skarbu Pañstwa, jako w³aciciela przejêtej nieruchomoci, na podstawie stosownego zawiadczenia. Przejêcie nieruchomoci rolnych o obszarze przekraczaj¹cym wskazane w dekrecie powierzchnie nastêpowa³o z mocy samego prawa, czyli
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dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, a wpis Skarbu Pañstwa do ksiêgi wieczystej nastêpowa³ na podstawie zawiadczenia urzêdu ziemskiego, które nie mia³o charakteru decyzji administracyjnej.
S¹d Okrêgowy  powo³uj¹c siê na orzeczenia S¹du Najwy¿szego  uzna³, ¿e w przedmiocie rozstrzygniêcia, czy dana nieruchomoæ podpada pod dzia³anie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu
o reformie rolnej powinien wypowiedzieæ siê organ administracyjny, wiêc s¹d powszechny nie jest uprawniony do orzekania
w tej kwestii. To stanowisko w judykaturze jest utrwalone. Tak¿e NSA w uchwale z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie I OPS
3/10 uzna³  powo³uj¹c siê na § 5 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej  ¿e przepis ten mo¿e stanowiæ podstawê
prawn¹ do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym,
czy dana nieruchomoæ lub jej czêæ wchodzi w sk³ad nieruchomoci ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dekret o przeprowadzeniu
reformy rolnej, skoro nie zosta³ uchylony, w dalszym ci¹gu stanowi element prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. To samo
dotyczy powy¿szego rozporz¹dzenia z dnia 1 marca 1945 r. (i jego
§ 5). Obecnie obowi¹zuj¹ca Konstytucja nie zdyskwalifikowa³a
tych aktów prawnych. Obecnie nie jest mo¿liwe jedynie wydawanie aktów wykonawczych na podstawie tego dekretu.
Z tych przyczyn S¹d odrzuci³ pozew o ustalenie, ¿e Skarbowi
Pañstwa nie przys³uguje prawo w³asnoci nieruchomoci przejêtych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
i ¿¹danie ustalenia, ¿e powódce przys³uguje prawo w³asnoci
nieruchomoci (art. 199 k.p.c.) i oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie na podstawie art. 189 k.p.c. O kosztach procesu
orzek³ na podstawie art. 102 k.p.c.
Powódka z³o¿y³a apelacjê. Zaskar¿y³a wyrok orzekaj¹cy co
do istoty sprawy w ca³oci.
Zarzuci³a:
1. naruszenie art. 2 i 177 Konstytucji RP;
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2. nie rozpoznanie istoty sprawy tytu³u w³asnoci D. i faktu dyskryminacji spadkobierców przez organy pañstwa przez b³êdn¹
wyk³adniê art. 2 k.p.c. i art. 178 ust. 1 Konstytucji;
3. naruszenie prawa materialnego:
a) przez zastosowanie art. 2 ust. 1 lit. b, c, d, e dekretu PKWN
z dnia 6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej jako obowi¹zuj¹cej podstawy prawnej wyroku z naruszeniem art. 7 i 77 Konstytucji RP;
b) przez niew³aciw¹ wyk³adniê art. 39 ust. 1 w zw. z art. 39
ust. 3b ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz art. 5 i 6 ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego przez uznanie skutecznoci cofniêcia przez
ANR owiadczenia o uniewa¿nieniu przetargu;
c) art. 140 k.c. przez stwierdzenie, ¿e wydzier¿awienie maj¹tku przeznaczonego do sprzeda¿y na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami
rolnymi Skarbu Pañstwa nie narusza praw przysz³ego w³aciciela;
4. niewyjanienie okolicznoci faktycznych istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy, tj. ustalenie, ¿e nieruchomoæ bêd¹ca przedmiotem sprawy zosta³a przejêta przez Skarb Pañstwa w dniu
12 sierpnia 1946 r. na podstawie art. 2 ust. 1 b, c, d, e dekretu
PKWN; nie ustosunkowanie siê do prawdziwoci faktów, na
które powo³uje siê Zawiadczenie Wojewódzkiego Urzêdu
Ziemskiego z dnia 12 sierpnia 1946 roku; niewyjanienie,
czy warunki sprzeda¿y nieruchomoci przedstawione przez
ANR spadkobiercom by³y zgodne z przepisami i cenami obowi¹zuj¹cymi na rynku; nie ustalenie dlaczego ANR wydzier¿awi³a maj¹tek, który przygotowywa³a do sprzeda¿y spadkobiercom, dlaczego przygotowywanie do sprzeda¿y trwa³o 5 lat,
dlaczego ANR nie chcia³a sprzedaæ maj¹tku spadkobiercom,
im wydzier¿awiæ ani oddaæ w zarz¹d, niewyjanienie, w jaki
sposób grupa rolników zrzek³a siê praw, których nie posiada³a i dlaczego ANR tolerowa³a i akceptowa³a zagarniêcie powierzonego jej mienia przez protestuj¹cych rolników;
5. sprzecznoæ istotnych ustaleñ z treci¹ zebranych dowodów
przez pominiêcie wniosków dowodowych powódki i Nie-
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uwzglêdnienie faktu, ¿e w³acicielka D. nie mog³a byæ skazana z tytu³u art. 2 ust. 1 lit. c i lit. d, poniewa¿ od 5 sierpnia
1944 r. nie ¿y³a, przez pominiêcie dowodów przytoczonych
w pimie z 25 grudnia 2010 r. dotycz¹cych uznania przez ANR
roszczeñ spadkobierców o zwrot maj¹tku, w tym w og³oszeniach o przetargu, w broszurze z 2003 r. o sprzeda¿y nieruchomoci i w umowie dzier¿awy nieruchomoci, w której
wydzier¿awiaj¹cy nie owiadcza, ¿e jest w³acicielem nieruchomoci, jak te¿ pominiêcie dowodu z przes³uchania stron
i pominiêcie wniosków dowodowych dotycz¹cych ustawienia przetargu przez ANR w porozumieniu z rolnikami w sposób sprzeczny z prawem.
Wskazuj¹c na te zarzuty, powódka wnios³a o zmianê wyroku
przez uwzglêdnienie powództwa z uwzglêdnieniem wniosków
dowodowych zg³oszonych przez powoda w sprawie I C (...).
Powódka twierdzi³a, ¿e dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest nielegalnym aktem prawnym, wiêc pozbawienie spadkobierców H.M. w³asnoci nieruchomoci by³o bezprawne,
a gdyby nawet by³ aktem legalnym, to niedopuszczalne jest, by
wydane na jego podstawie zawiadczenie mog³o stanowiæ podstawê wpisu Skarbu Pañstwa do ksiêgi wieczystej, jako w³aciciela nieruchomoci. W jej ocenie b³êdne jest stwierdzenie S¹du
Okrêgowego, ¿e niedopuszczalna jest droga s¹dowa pozwalaj¹ca na odmowê zastosowania przepisów dekretu PKWN z dnia
6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Proces ten
ma charakter polityczny, bo roszczenie powsta³o ze wzglêdów
politycznych. Jej zdaniem, gdyby S¹d ustali³, ¿e nieruchomoæ
zosta³a skutecznie przejêta na w³asnoæ Skarbu Pañstwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e tego dekretu, to wyjanienia wymaga,
czy zniesienie maksymalnych norm obszarowych w 1990 r., likwidacja PGR-ów i zaniechanie uchwalenia nowej reformy rolnej w 1991 r. s¹ podstaw¹ do domagania siê przez spadkobierców zwrotu nieruchomoci w naturze. Jej zdaniem najpowa¿niejszym dowodem na to, ¿e Skarb Pañstwa nie jest w³acicielem
D. jest sposób zawierania umów dzier¿awy, sporz¹dzanie protokó³ów zdawczo-odbiorczych i stan D. (bo ¿aden w³aciciel
tak by nie administrowa³ tak znacznym maj¹tkiem).
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W ocenie skar¿¹cej konieczne jest wyjanienie, kto mia³ byæ
w³acicielem nieruchomoci podpadaj¹cej pod dzia³anie art. 2 ust.
1 lit. b, c, d, e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Pozwany Skarb Pañstwa, zast¹piony przez Prokuratoriê Generaln¹ Skarbu Pañstwa, wniós³ o odrzucenie apelacji, a w razie
nieuwzglêdnienia tego wniosku o oddalenie apelacji i o zas¹dzenie kosztów procesu. Podkreli³, ¿e nie ma legitymacji biernej w zakresie, w jakim roszczenie powódki dotyczy ustalenia
niewa¿noci umowy dzier¿awy i aneksu oraz, ¿e istniej¹ca umowa dzier¿awy nie wp³ywa na przys³uguj¹ce spadkobiercom H.M.
prawo pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoci od ANR. Wnosi³
o prawid³owe oznaczenie w³aciwego w tej sprawie organu Skarbu
Pañstwa, wskazuj¹c ¿e jest nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
którego reprezentuj¹ Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa.
S¹d Apelacyjny postanowieniem z dnia 27 wrzenia 2011 r.
okreli³, ¿e w³aciwym w tej sprawie organem Skarbu Pañstwa
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nastêpnie odrzuci³ apelacjê, uznaj¹c ¿e S¹d Okrêgowy bezpodstawnie przywróci³ termin do jej wniesienia. Na skutek za¿alenia powódki S¹d Najwy¿szy uchyli³ to postanowienie o odrzuceniu apelacji. Powódka
kwestionowa³a potem zasadnoæ wskazania powy¿szym postanowieniem, ¿e w³aciwym organem reprezentuj¹cym pozwany
Skarb Pañstwa jest ów Minister, uznaj¹c ¿e powinien byæ to Minister Skarbu Pañstwa.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezpodstawna. Podniesione w niej zarzuty odnosz¹ce siê do zaskar¿onego wyroku s¹ nietrafne, gdy¿ nie by³o
podstaw do uwzglêdnienia powództwa. Niektóre zarzuty nie maj¹
znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy.
Oceniaj¹c zarzuty apelacji, zaskar¿one rozstrzygniêcie sprawy i jego motywy, S¹d Apelacyjny kieruje siê obowi¹zuj¹cymi
przepisami i zasadami prawa, treci¹ ¿¹dañ powódki i ustaleniami faktycznymi, które maj¹ istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia
sprawy oraz stwierdza, ¿e nie wszystkie ¿¹dane przez powódkê
ustalenia s¹ konieczne i mo¿liwe dla rozstrzygniêcia sprawy.
W szczególnoci S¹d nie traktuje tej sprawy jako procesu poli-
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tycznego, tylko jako sprawê podlegaj¹c¹ rozstrzygniêciu zgodnie
z jego rzeczow¹ w³aciwoci¹ i w takim tylko zakresie siê wypowiada.
Wskazany przez powódkê art. 2 Konstytucji RP, jako naruszony zaskar¿onym wyrokiem, stanowi i¿ Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoci spo³ecznej. Z uzasadnienia apelacji wynika, i¿ zdaniem powódki zaskar¿ony wyrok jest niezgodny z t¹
zasad¹, jak te¿ z art. 7 Konstytucji, w myl którego organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Przepisy te maj¹ istotne znaczenie dla wyk³adni pozakonstytucyjnych
norm prawnych oraz dla oceny decyzji w³adczych podejmowanych przez organy w³adzy publicznej. Odnosz¹ siê one wiêc te¿
do dzia³alnoci orzeczniczej s¹dów. W dzia³alnoci orzeczniczej
s¹dów istotne znaczenie ma te¿ art. 173 Konstytucji, wed³ug którego s¹dy i trybuna³y s¹ w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹ od innych
w³adz, art. 177 w myl którego s¹dy powszechne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoci we wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem spraw
ustawowo zastrze¿onych dla w³aciwoci innych s¹dów, oraz art.
178 ust. 1 Konstytucji, tak¿e wskazany przez powódkê jako naruszony zaskar¿onym wyrokiem. Przepis ten stanowi, ¿e sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili i podlegaj¹
tylko Konstytucji oraz ustawom. Wyra¿a on zasadê niezawis³oci
sêdziowskiej.
W ocenie S¹du Apelacyjnego S¹d pierwszej instancji, rozstrzygaj¹c spór, kierowa³ siê powy¿szymi przepisami i zasadami, wiêc
nietrafne s¹ zarzuty ich naruszenia. S¹d powszechny nie mo¿e
odmówiæ zastosowania przepisów ustawy, bo jest nimi zwi¹zany. W tej sprawie nie by³o jednak podstaw do tego. Dekrety
wydane na podstawie wczeniej obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹
rangê ustawow¹, wiêc przepisami dekretów s¹dy powszechne
tak¿e s¹ zwi¹zane. Oznacza to, ¿e w tej sprawie S¹d Okrêgowy
nie móg³ odmówiæ oceny ustalonego stanu faktycznego na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 wrzenia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. S¹dy powszechne nie mog¹ wypowiadaæ
siê w sprawach nie nale¿¹cych do ich kompetencji, m.in. oceniaæ, czy PKWN uprawniony by³ do wydania tego dekretu.
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Organem w³aciwym do orzekania w sprawie zgodnoci ustaw
z Konstytucj¹ jest Trybuna³ Konstytucyjny (art. 188 pkt 1 Konstytucji). W kwestii dopuszczalnoci stwierdzenia przez s¹dy niezgodnoci przepisu prawa z Konstytucj¹ Trybuna³ Konstytucyjny
jednoznacznie wypowiedzia³ siê przeciwko takiej mo¿liwoci (por.
miêdzy innymi wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99,
OTK 2001/1/5, oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00,
OTK 2001/8/256). S¹d Apelacyjny w obecnym sk³adzie podziela to stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego.
Tak¿e S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d (choæ orzeczenia nie s¹
jednolite), ¿e s¹d nie ma kompetencji do uznania bezprawnoci,
jako niezgodnych z Konstytucj¹, przepisów dekretu o reformie
rolnej (zob. wyrok z dnia 26 marca 2004 r., IV CK 188/03, LEX
nr 182072). W kwestii wa¿noci dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê m.in.
w uchwa³ach z 19 wrzenia 1990 r. w sprawie W. 3/89, OTK/
1990/26 i z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie W. 15/95, OTK
ZU/3/1996/13, a pod rz¹dem obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji
w postanowieniu z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie SK 5/01
(OTK 2001/8/266).
W obu uchwa³ach Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ sw¹ w³aciwoæ do ustalania powszechnie obowi¹zuj¹cej wyk³adni dekretu
z moc¹ ustawy. W pierwszej z nich stwierdzi³, wobec obowi¹zywania dekretów ustanowionych wczeniej przez kompetentne
organy, które na mocy wówczas obowi¹zuj¹cego prawa okrelane by³y jako dekrety z moc¹ ustawy (...) wszystkie te dekrety
podlegaj¹ wyk³adni Trybuna³u Konstytucyjnego na mocy art. 33a
ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W drugiej z tych uchwa³ Trybuna³ Konstytucyjny dokonywa³ wyk³adni art. 2 ust. 1 lit. e dekretu i uzna³, ¿e przepis ten
wyczerpa³ swoj¹ moc prawn¹ wraz z przejêciem okrelonych
w nim nieruchomoci rolnych przez Skarb Pañstwa i nie móg³
byæ póniej stosowany. Trybuna³ nie stwierdzi³ jednak, ¿e dekret
jest niewa¿ny. Podobnie wypowiedzia³ siê w uzasadnieniu wskazanego wy¿ej postanowienia z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie SK 5/01.
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Z powy¿szych orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, którymi
s¹dy powszechne s¹ zwi¹zane, wynika ¿e powo³any przez S¹d
Okrêgowy art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, jako jedna z podstaw rozstrzygniêcia sprawy, nadal musi
byæ stosowany przy ocenie m.in. roszczenia o zwrot nieruchomoci rolnych przejêtych na jego podstawie przez Skarb Pañstwa. Odnosi siê to równie¿ do dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r.
o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych (gruntowych) prawa
w³asnoci nieruchomoci przejêtych na cele reformy rolnej (Dz.U.
Nr 39, poz. 233) i innych aktów normatywnych reguluj¹cych
sporn¹ problematykê.
Mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej by³ aktem normatywnym suwerennej w³adzy ustawodawczej oraz czy posiada³ dostateczne umocowanie prawne,
to jednak niezale¿nie od negatywnej nawet oceny samej legitymizacji organu i prawa przez niego stanowionego, nie mo¿na ju¿
obecnie kwestionowaæ skutków, jakie akt ten wywo³a³, a które
by³y akceptowane wyranie lub w sposób dorozumiany przez
póniejszego ustawodawcê i doprowadzi³y do powstania nowych,
trwa³ych stosunków prawnych. Z³o¿onoæ problemów prawnych
zwi¹zanych ze stanem faktycznym ukszta³towanym przez dekret
uniemo¿liwia, bez pozytywnej ingerencji obecnego ustawodawcy, zmianê lub odwrócenie skutków dekretu, które siêgaj¹ bardzo g³êboko w sferê dzisiejszych stosunków w³asnociowych
i praw nabytych na jego podstawie.
W myl art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej, na cele reformy rolnej przeznaczone zosta³y wszystkie
nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ albo wspó³w³asnoæ osób
fizycznych lub prawnych, je¿eli ich rozmiar ³¹czny przekracza
b¹d 100 ha powierzchni ogólnej, b¹d 50 ha u¿ytków rolnych,
a na terenie województw poznañskiego, pomorskiego i l¹skiego, je¿eli ich rozmiar ³¹czny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezale¿nie od wielkoci u¿ytków rolnych tej powierzchni;
wszystkie te nieruchomoci przechodz¹ bezzw³ocznie, bez ¿adnego wynagrodzenia, w ca³oci, na w³asnoæ Skarbu Pañstwa
z przeznaczeniem na cele reformy.
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Niesporne jest, ¿e przejêta nieruchomoæ rolna podpada³a pod
przepis art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy
rolnej. S¹d Okrêgowy wskaza³ ten przepis, jako podstawê przejêcia przez Skarb Pañstwa nieruchomoci rolnych nale¿¹cych do
H.M., od której powódka wywodzi uprawnienia swoje i innych
spadkobierców. Oczywicie bezzasadny jest zarzut naruszenia
art. 2 ust. 1 lit. a, b, c, d tego dekretu, bo S¹d Okrêgowy ani nie
przyj¹³ tych przepisów za podstawê orzeczenia, ani nie stwierdzi³, ¿e stanowi³y one podstawê przejêcia przez Skarb Pañstwa
spornych nieruchomoci rolnych, ani te¿ nie stwierdzi³, ¿e mog³y
tak¹ podstawê stanowiæ. W uzasadnieniu wyroku nie wypowiedzia³ siê ani bezporednio, ani porednio o jakichkolwiek innych
podstawach pozbawienia H.M. w³asnoci nieruchomoci, nie naruszy³ jej dobrego imienia. Powo³a³ siê tylko na to, ¿e podstaw¹
wpisu Skarbu Pañstwa do ksiêgi wieczystej by³o zawiadczenie
Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego Pomorskiego w B., ¿e nieruchomoæ ziemska przeznaczona jest na cele reformy rolnej (co
wynika z zawiadczenia S¹du Rejonowego w I. z dnia 24 lipca
2002 r.).
Podniesiony w apelacji zarzut, ¿e S¹d Okrêgowy nie wyjani³
kto mia³ byæ w³acicielem nieruchomoci podpadaj¹cej pod dzia³anie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
(w zwi¹zku z tym, ¿e H.M. zmar³a 5 sierpnia 1944 r, tj. przed
wejciem w ¿ycie tego dekretu) nie ma istotnego znaczenia dla
rozstrzygniêcia sprawy, skoro nieruchomoæ okrelana przez powódkê jako D. przesz³a na w³asnoæ Skarbu Pañstwa z mocy
tego dekretu, a S¹d Okrêgowy  powo³uj¹c siê na zawiadczenie poda³, ¿e do ksiêgi wieczystej jako w³acicielka wpisana
by³a H.M. Oczywiste jest, ¿e gdyby Skarb Pañstwa nie przej¹³
nieruchomoci na w³asnoæ, jej w³acicielami byliby jej spadkobiercy.
S¹d Apelacyjny podkrela, ¿e podstaw¹ wpisu (tytu³em wpisu) Skarbu Pañstwa do ksiêgi wieczystej jako w³aciciela przejêtej nieruchomoci jest art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r.
o wpisywaniu w ksiêgach hipotecznych (gruntowych) prawa
w³asnoci nieruchomoci przejêtych na cele reformy rolnej (Dz.U.
Nr 39, poz. 233). Podstawê tê wskazuje wiêc akt prawny zrów-
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nany z ustaw¹. Powódka nie wykaza³a braku formalnoprawnej
podstawy wpisu Skarbu Pañstwa ani wynikaj¹cego z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361) domniemania wiarygodnoci
tego wpisu. Wpisanie do ksiêgi wieczystej Skarbu Pañstwa, jako
w³aciciela nieruchomoci, wi¹za³o siê jednoczenie z wykreleniem dotychczasowego w³aciciela.
Okolicznoci te wskazuj¹, ¿e powódka (ani inni wskazani przez
ni¹ spadkobiercy po H.M.) nie jest w³acicielk¹ spornej nieruchomoci, trafnie wiêc S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e nie ma podstawy do uwzglêdnienia jej roszczenia o wydanie nieruchomoci.
Wyrok w tej czêci jest zgodny z art. 222 § 1 k.c. Nie ma te¿
podstawy do ustalenia, ¿e wykrelenie H.M. z ksiêgi wieczystej
nast¹pi³o niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami, które pod rz¹dem obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji nie zosta³y
uznane za niewa¿ne.
Wskazane przez powódkê ¿¹danie ustalenia, ¿e pozwanemu
Skarbowi Pañstwa nie przys³uguje prawo do w³adania nieruchomoci¹ mieci siê w ¿¹daniu nakazania wydania jej spornej nieruchomoci. Ustalenie takie jest przes³ank¹ rozstrzygniêcia ¿¹dania wydania nieruchomoci, jako dalej id¹cego, powódka nie ma
wiêc interesu prawnego w osobnym zg³oszeniu ¿¹dania tego ustalenia (art. 189 k.p.c.). Z uwagi na niewykazanie, ¿e jest w³acicielk¹ lub wspó³w³acicielk¹ nieruchomoci okrelanej jako D.
nie ma te¿ interesu prawnego w ¿¹daniu ustalenia, ¿e prawo
w³adania nieruchomoci¹ nie przys³uguje te¿ ANR czy pozwanemu P.B. jako dzier¿awcy czêci nieruchomoci. S¹d Okrêgowy
mia³ wiêc podstawy do nieuwzglêdnienia tych roszczeñ.
Nie ma podstaw faktycznych i prawnych do orzekania w tej
sprawie, czy zniesienie maksymalnych norm obszarowych
w 1990 r., likwidacja PGR-ów i zaniechanie uchwalenia nowej
reformy rolnej w 1991 r. s¹ podstaw¹ do domagania siê przez
spadkobierców zwrotu nieruchomoci w naturze, w razie gdyby
S¹d ustali³, ¿e nieruchomoæ zosta³a skutecznie przejêta na w³asnoæ Skarbu Pañstwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu
PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, czego domaga³a siê
powódka, gdy¿ nie ma obecnie w naszym systemie prawnym
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normy nakazuj¹cej pozwanemu Skarbowi Pañstwa czy pozwanej
ANR zwrot nieruchomoci przejêtej na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Przepisy prawne nie wskazuj¹, by
powy¿sze podniesione przez powódkê okolicznoci mia³y znaczenie dla rozstrzygniêcia sporu w tej sprawie.
Osobnym zagadnieniem jest weryfikacja, czy przejêta przez
Skarb Pañstwa nieruchomoæ podpada pod dzia³anie art. 2 ust. 1
lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, co w konsekwencji odnosi siê do ¿¹danego przez powódkê ustalenia, ¿e
Skarbowi Pañstwa nie przys³uguje prawo w³asnoci przejêtej nieruchomoci. Trafnie S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e weryfikacja podstawy przejêcia nieruchomoci mo¿e nast¹piæ w postêpowaniu
administracyjnym, wiêc droga procesu s¹dowego w postêpowaniu cywilnym jest niedopuszczalna, zasadnie wiêc odrzuci³ pozew w czêci zawieraj¹cej ¿¹danie ustalenia przez s¹d cywilny,
¿e nie by³o podstawy do przejêcia nieruchomoci przez Skarb
Pañstwa. Problematykê tê reguluje nadal obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r.
w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 wrzenia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51 ze zm.).
Przewiduje on drogê postêpowania administracyjnego a nie s¹dowego w tej kwestii, stanowi¹c w § 5, ¿e orzekanie w sprawach, czy dana nieruchomoæ podpada pod dzia³anie przepisów
art. 2 ust. 1 pkt e (okrelanego wy¿ej jako art. 2 ust. 1 lit. e)
nale¿y w pierwszej instancji do kompetencji wojewódzkich urzêdów ziemskich (ust. 1) oraz ¿e od decyzji wojewódzkiego urzêdu ziemskiego s³u¿y stronom prawo do odwo³ania za porednictwem tego¿ urzêdu w ci¹gu 7 dni, licz¹c od dnia nastêpnego po
dorêczeniu decyzji, do Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. Kompetencje by³ych urzêdów ziemskich przejêli wojewodowie, nadal jednak zachowana jest droga administracyjna w tego rodzaju
sprawach. Trafnie wiêc S¹d Okrêgowy odrzuci³ pozew w tej
czêci na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.
S¹d Apelacyjny stwierdza w tym miejscu, ¿e bezpodstawny
jest podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 77 Konstytucji.
Przepis ten reguluje dwie odrêbne kwestie, tj. przyznaje prawo
do wynagrodzenia szkody, jaka zosta³a wyrz¹dzona przez nie-
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zgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej oraz wskazuje, ¿e ustawa nie mo¿e nikomu zamykaæ drogi s¹dowej dochodzenia naruszonych wolnoci lub praw. Z uzasadnienia apelacji
wynika, ¿e chodzi o tê drug¹ kwestiê, gdy¿ powódka nie wystêpowa³a w tej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym. Powódka
nie ma racji, czyni¹c ten zarzut, gdy¿ wy³¹czenie drogi s¹dowej
w postêpowaniu cywilnym w sprawie uznania, ¿e dana nieruchomoæ jest wy³¹czona spod dzia³ania postanowieñ zawartych
w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
nie oznacza zamkniêcia drogi s¹dowej, albowiem obowi¹zuj¹ce
przepisy prawne przewiduj¹ mo¿liwoæ zaskar¿enia decyzji administracyjnych do s¹du administracyjnego. W kwestii wy³¹czenia drogi postêpowania cywilnego w tego rodzaju sprawach
wyk³adnia przepisów prawnych i orzecznictwo s¹dowe s¹ jednolite, czego przyk³adem jest wskazana przez S¹d Okrêgowy
uchwa³a NSA z 10 stycznia 2011 r. w sprawie I OPS 3/10.
Chybione s¹ wszystkie zarzuty skar¿¹cej dotycz¹ce braku ustaleñ i b³êdnych ustaleñ odnosz¹cych siê do sprzeda¿y nieruchomoci na rzecz spadkobierców H.M., gdy¿ powódka nie mo¿e
wymusiæ na ANR sprzeda¿y nieruchomoci, skutkiem czego S¹d
Okrêgowy s³usznie nie bada³ tych okolicznoci sprawy.
Bezpodstawne s¹ te¿ zarzuty odnosz¹ce siê do oddalenia powództwa o ustalenie niewa¿noci umowy dzier¿awy zawartej
przez ANR z P.B. Skoro powódka nie wykaza³a, ¿e przys³uguje
jej prawo w³asnoci nieruchomoci lub s³u¿y roszczenie o sprzedanie jej spornej nieruchomoci i nie by³a uczestniczk¹ postêpowania przetargowego na dzier¿awê, to nie ma interesu prawnego w zg³oszeniu tego roszczenia (art. 189 k.p.c.). Nie zachodzi³a
wiêc potrzeba przeprowadzania wskazanych przez powódkê
dowodów dotycz¹cych postêpowania przetargowego.
S¹d Apelacyjny uzna³ za bezpodstawny wniosek powódki
o uchylenie postanowienia z dnia 27 wrzenia 2011 r. okrelaj¹cego, ¿e w³aciwym organem Skarbu Pañstwa w tej sprawie jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (a nie Minister Skarbu Pañstwa, jak wskazywa³a powódka), gdy¿ problematyka bêd¹ca
przedmiotem sporu mieci siê w kompetencjach tego ministra.
S¹d oddali³ ten wniosek postanowieniem z dnia 22 padziernika
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2012 r. Postanowieniem tym S¹d oddali³ te¿ wniosek powódki
o otwarcie rozprawy na nowo, gdy¿ powódka wypowiedzia³a
siê na rozprawie apelacyjnej o podstawie swych roszczeñ, wypowiada³a siê wczeniej obszernie w pismach procesowych i nie
zachodzi³a potrzeba wyjanienia okolicznoci maj¹cych istotne
znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.
Maj¹c powy¿sze argumenty na uwadze, S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c. Bior¹c pod uwagê charakter sprawy, kontrowersje wobec podstaw przejêcia na w³asnoæ pañstwa nieruchomoci rolnej, S¹d na podstawie art. 102
k.p.c. nie obci¹¿y³ powódki kosztami procesu za drug¹ instancjê.

5
WYROK
z dnia 18 lipca 2012 r.
I ACa 153/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw O¿óg (przewodnicz¹cy)
SSA Zbigniew Merchel (sprawozdawca)
SSA Andrzej Lewandowski

Teza
Pe³nomocnictwo procesowe nie daje pe³nomocnikowi umocowania do ingerencji w materialnoprawne stosunki, w jakich
pozostaje mocodawca.

Uzasadnienie
Powód P.S. domaga³ siê zas¹dzenia od J.M. kwoty 263.628,71
z³otych z ustawowymi odsetkami:
 od kwoty 241.981,77 z³otych od dnia 15 lipca 2003 r. do dnia
zap³aty,
 od kwoty 10.639,80 z³otych od dnia 30 wrzenia 2003 r. do
dnia zap³aty,
 od kwoty 12 z³otych od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia zap³aty,
 od kwoty 4.995,14 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r. do
dnia zap³aty,
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 od kwoty 6.000 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r. do dnia
zap³aty wraz z kosztami procesu wed³ug norm przepisanych.
W uzasadnieniu wskaza³, ¿e egzekucja nale¿noci przeciw
d³u¿nikowi U. spó³ce z o.o. w G. okaza³a siê bezskuteczna, wobec czego za te zobowi¹zania odpowiedzialnoæ w trybie art.
299 k.s.h. ponosi pozwany, cz³onek jej zarz¹du.
W odpowiedzi na pozew pozwany wniós³ o oddalenie powództwa oraz o zas¹dzenie od powoda na jego rzecz kosztów
postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego, wed³ug
norm przepisanych.
Pozwany broni³ siê zarzutem przedawnienia roszczenia powoda. Wskaza³, ¿e pocz¹tek biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia rozpocz¹³ siê w marcu 2008 r. i zakoñczy³ przed
wniesieniem powództwa. Zdaniem pozwanego powód jeszcze
przed dat¹ wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia
postêpowania egzekucyjnego, mia³ wiadomoæ braku mo¿liwoci zaspokojenia jego wierzytelnoci z maj¹tku U. spó³ki z o.o.
Nadto wskazywa³ te¿, ¿e powód nie poniós³ szkody w zwi¹zku
z brakiem wniosku o og³oszenie upad³oci U. spó³ki z o.o., albowiem ta spó³ka ta by³a wy³¹cznie spó³k¹ celow¹ i odpowiada³a
wobec powoda z tytu³u porêczenia cywilnego, poniewa¿ U. sp.
z o.o. faktycznie nie prowadzi³a jakiejkolwiek dzia³alnoci gospodarczej.
Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2011 r. S¹d Okrêgowy uwzglêdni³ w czêci roszczenia powoda zas¹dzaj¹c od pozwanego na
rzecz powoda kwotê 241.981,77 z³otych z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 15 lipca 2003 r. do dnia 7 kwietnia 2011 r.
oraz kwotê 21.646,94 z³otych z ustawowymi odsetkami od dnia
11 kwietnia 2011 r. do dnia zap³aty, oddalaj¹c powództwo w pozosta³ym zakresie oraz rozstrzygn¹³ o kosztach postêpowania.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e powód, prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹  agencjê reklamow¹, zawar³ z M. S.A. umowê o wykonanie us³ug reklamowych. Umowa ta zosta³a zabezpieczona
wekslami wystawionymi przez M. S.A., porêczonymi przez U.
spó³kê z o.o. w G.
W lipcu 2003 r. powód wniós³ do S¹du Okrêgowego w W.
pozew w postêpowaniu nakazowym, domagaj¹c siê zap³aty kwo-
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ty 241.981,77 z³otych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lipca
2003 r. do dnia zap³aty wraz z kosztami procesu w wysokoci
10.639,80 z³otych. Nakazem zap³aty w postêpowaniu nakazowym z dnia 15 wrzenia 2003 r. S¹d Okrêgowy w W. w sprawie
z powództwa P.S. przeciwko M. S.A. w G. i U. spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w G. nakaza³ pozwanym,
aby zap³acili solidarnie na rzecz powoda kwotê 241.981,77 z³otych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lipca 2003 r. do dnia
zap³aty wraz z kosztami procesu w wysokoci 10.639,80 z³otych. Postanowieniem z 9 lutego 2004 r. S¹d Okrêgowy w W.
nada³ nakazowi zap³aty z 15 wrzenia 2003 r. klauzulê wykonalnoci w stosunku do U. spó³ki z o.o.
Tak¿e w lipcu 2003 r. powód z³o¿y³ do S¹du Rejonowego
w G. wniosek o og³oszenie upad³oci spó³ki dzia³aj¹cej pod firm¹
U. spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w G..
Powód cofn¹³ nastêpnie wniosek w sprawie, a S¹d Rejonowy
w G. postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2003 r. umorzy³ postêpowania w sprawie. Na podstawie zaopatrzonego w klauzulê
wykonalnoci nakazu zap³aty powód z³o¿y³ do Komornika S¹dowego w dniu 19 lutego 2004 r. wniosek o wszczêcie egzekucji
przeciwko U. spó³ce z o.o. Postanowieniem z dnia 17 marca
2004 r. Komornik S¹dowy przekaza³ wniosek egzekucyjny wierzyciela Komornikowi S¹dowemu w S. Komornik ten wszcz¹³
i prowadzi³ z wniosku powoda egzekucjê przeciwko U. sp. z o.o.
z siedzib¹ w G. pod sygn. KM ( ). W toku egzekucji zajêto wierzytelnoci i prawa przys³uguj¹ce d³u¿nikowi od: E. spó³ka z o.o.,
M. S.A., Pierwszego Urzêdu Skarbowego w G., M. PL spó³ka
z o.o. i F. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S. W dniu 4 maja 2004 r.
Komornik S¹dowy w S. zawiadomi³ o wszczêciu egzekucji z nieruchomoci po³o¿onej w S. przy ul. £. 17/19. W toku egzekucji
okaza³o siê, ¿e powy¿sza nieruchomoæ zosta³a przez d³u¿nika
zbyta w dniu 5 kwietnia 2004 r. na rzecz F. spó³ka z o.o. Powód
wytoczy³ przeciwko tej spó³ce przed S¹dem Okrêgowym w G.
powództwo o uznanie czynnoci prawnej  umowy z dnia 5
kwietnia 2004 r. przeniesienia prawa u¿ytkowania wieczystego
i prawa w³asnoci budynków nieruchomoci po³o¿onej w S. przy
ul. £. 17/19, KW ( ), zawartej pomiêdzy U. spó³ka z o.o. i F.
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spó³ka z o.o. za bezskuteczn¹ w stosunku do powoda. Powództwo w sprawie IX GC ( ) zosta³o prawomocnie oddalone w ca³oci wyrokiem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 28 lipca 2005 r.
W dniu 14 czerwca 2004 r. Komornik wys³ucha³ wierzyciela przed
zawieszeniem lub umorzeniem postêpowania. W dniu 25 czerwca
2004 r. wierzyciel z³o¿y³ wniosek o podjêcie dalszych czynnoci
egzekucyjnych, m.in. zajêcie wierzytelnoci U. spó³ce z o.o. w stosunku do M. S.A. w wysokoci 9.855.270,91 z³otych, wskazanej
na licie wierzytelnoci, zwrócenie siê do Urzêdu Skarbowego
o wskazanie numerów rachunków bankowych d³u¿nika, zajêcie
wierzytelnoci z tytu³u nadp³at podatku. Komornik wykona³
¿¹dane przez wierzyciela czynnoci. Pismem z dnia 3 listopada
2004 r. wierzyciel wniós³ o przeprowadzenie egzekucji z 8001
udzia³ów U. sp. z o.o. w M. PL spó³ce z o.o., na skutek którego
to wniosku Komornik dokona³ zajêcia prawa. Postanowieniem
z dnia 11 marca 2005 r. S¹d Rejonowy w S. nakaza³ sprzeda¿
tych udzia³ów. Pismem z dnia 22 lutego 2005 r. wierzyciel wniós³
o przeprowadzenie egzekucji z 2.000 udzia³ów U. spó³ki z o.o.
w F. spó³ce z o.o. z siedzib¹ w S. o nominalnej wartoci 1.000.000
z³otych. W dniu 6 wrzenia 2005 r. pe³nomocnik wierzyciela adw.
M.. poinformowa³ Komornika o wyganiêciu pe³nomocnictwa
udzielonego przez powoda. W dniu 19 lutego 2007 r. jako pe³nomocnik wierzyciela zg³osi³ siê adw. Z.B., przedk³adaj¹c pe³nomocnictwo do prowadzenia sprawy w postêpowaniu egzekucyjnym, udzielone przez powoda.
W dniu 7 lutego 2007 r. Komornik ponownie wys³ucha³ wierzyciela przed zawieszeniem lub umorzeniem postêpowania.
Wierzyciel wniós³ w dniu 19 lutego 2007 r. o przeprowadzenie
sprzeda¿y nale¿¹cych do d³u¿nika udzia³ów w F. spó³ce z o.o.
oraz M. PL spó³ce z o.o.
W dniu 2 listopada 2007 r. Komornik powo³a³ bieg³ego do
wyceny udzia³ów d³u¿nika w M. PL spó³ce z o.o. Bieg³y z³o¿y³
w dniu 31 stycznia 2008 r. opiniê stwierdzaj¹c¹ niemo¿noæ dokonania wyceny z uwagi na brak informacji o maj¹tku M. PL.
Dnia 5 marca 2008 r. Komornik po raz kolejny wys³ucha³ wierzyciela przed zawieszeniem lub umorzeniem postêpowania.
Komornik poinformowa³, ¿e postêpowanie zostanie umorzone,
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poniewa¿ wierzyciel nie wskaza³ mienia, z którego mo¿e byæ
prowadzona egzekucja lub wskazane mienie nie przedstawia
wartoci handlowej. Zawiadomi³, i¿ je¿eli w terminie 7 dni od
daty pisma nie otrzyma informacji o maj¹tku d³u¿nika, postêpowanie zostanie umorzone. Do pisma do³¹czono opiniê bieg³ego
w sprawie wyceny wartoci udzia³ów d³u¿nika w M. PL spó³ce
z o.o. Pismo powy¿sze zosta³o wys³ane do pe³nomocnika wierzyciela  adw. Z.B. Zwrotne potwierdzenie dorêczenia pe³nomocnikowi wierzyciela pisma z dnia 5 marca 2008 r. w przedmiocie wys³uchania przed umorzeniem wp³ynê³o do kancelarii
Komornika S¹dowego w dniu 31 marca 2008 r. Postêpowanie
egzekucyjne z wniosku powoda przeciwko U. spó³ce z o.o. zosta³o umorzone wobec stwierdzenia bezskutecznoci egzekucji
postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2008 r.
Odpis tego postanowienia zosta³ pe³nomocnikowi wierzyciela dorêczony dnia 25 kwietnia 2008 r. Komornik S¹dowy ustali³
i przyzna³ powodowi koszty postêpowania egzekucyjnego w kwocie 4.995,14 z³otych oraz koszty zastêpstwa adwokackiego w postêpowaniu egzekucyjnym w wysokoci 6.000 z³otych, którymi
w ca³oci obci¹¿y³ d³u¿nika.
Z ustaleñ s¹du I instancji wynika³o te¿, ¿e powód dowiedzia³
siê o tym, i¿ egzekucja okaza³a siê bezskuteczna po umorzeniu
postêpowania egzekucyjnego.
Z dalszych ustaleñ s¹du I instancji wynika³o, ¿e w dniu 7 grudnia 2006 r. powód wniós³ do S¹du Rejonowego w G. akt oskar¿enia przeciwko pozwanemu J.M. uzasadniony tym, ¿e w dniu
5 marca 2004 r. w G. pozwany jako prezes zarz¹du U. sp. z o.o.
w celu udaremnienia wykonania prawomocnego nakazu zap³aty
wydanego przez S¹d Okrêgowy w W. udaremni³ zaspokojenie
wierzyciela przez to, ¿e zby³ maj¹tek spó³ki oraz utworzy³ now¹
jednostkê gospodarcz¹ i przeniós³ na ni¹ sk³adniki maj¹tku spó³ki U. sp. z o.o. Wyrokiem z dnia 26 wrzenia 2008 r. S¹d Rejonowy w G. w sprawie II K ( ) uniewinni³ J.M. od pope³nienia
zarzucanych mu czynów. Wyrok s¹du pierwszej instancji zosta³
w ca³oci utrzymany w mocy przez S¹d Okrêgowy w G.
Pozwany J.M. nieprzerwanie pe³ni funkcjê Prezesa jednoosobowego zarz¹du spó³ki dzia³aj¹cej pod firm¹ U. spó³ka z o.o.
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z siedzib¹ w G. od momentu zarejestrowania spó³ki w rejestrze
przedsiêbiorców w 1989 r. Przeciwko U. spó³ce z o.o. w G. nie
toczy³o siê inne postêpowanie upad³ociowe, za wyj¹tkiem umorzonego postêpowania w sprawie XX U ( ).
Pismem z dnia 3 kwietnia 2011 r. powód wezwa³ pozwanego
do zap³aty ³¹cznej kwoty 263.628,71 z³otych z ustawowymi odsetkami. Do dnia wniesienia powództwa pozwany nie zap³aci³
na rzecz powoda ¿¹danej kwoty.
Rozwa¿aj¹c zasadnoæ powództwa s¹d I instancji przedstawi³
analizê art. 299 § 1 k.s.h.  przes³anek odpowiedzialnoci cz³onków zarz¹du spó³ki za jej zobowi¹zania oraz wynikaj¹cy z tego
przepisu rozk³ad ciê¿aru dowodu w procesie przeciwko cz³onkom zarz¹du.
W jego ocenie, powód udowodni³ okolicznoci uzasadniaj¹ce
odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ pozwanego, a mianowicie
wykaza³ istnienie zobowi¹zania U. spó³ki z o.o., stwierdzonego
prawomocnym nakazem zap³aty S¹du Okrêgowego w W., sygn.
akt XVI GNc ( ), jak te¿ bezskutecznoæ egzekucji.
Odnosz¹c siê do zarzutów pozwanego s¹d I instancji uzna³ za
niezasadny zarzut, ¿e spó³ka mia³a charakter spó³ki celowej dla
nabycia nieruchomoci po³o¿onej w S. i nigdy nie prowadzi³a
faktycznie dzia³alnoci gospodarczej. W tym zakresie wskaza³,
¿e pozwany tego swego twierdzenia nie wykaza³. Nadto wskaza³, ¿e z akt egzekucyjnych wynika³y okolicznoci przeciwne
tym twierdzeniom (np. umowa dzier¿awy z dnia 28 lutego 2001 r.
zawarta przez U. spó³kê z o.o., co potwierdza, ¿e spó³ka ta prowadzi³a dzia³alnoæ gospodarcz¹, a naturalnym nastêpstwem takiego stanu rzeczy jest istnienie zobowi¹zañ i wierzytelnoci z ró¿nych tytu³ów).
Dalej wskaza³, ¿e bezskutecznoæ egzekucji przeciwko spó³ce jest warunkiem poniesienia odpowiedzialnoci przez cz³onków zarz¹du. W rozpoznawanej sprawie niew¹tpliwie powód
wykaza³, ¿e egzekucja wobec spó³ki okaza³a siê bezskuteczna.
Powód do³¹czy³ bowiem do pozwu odpis postanowienia w przedmiocie umorzenia postêpowania egzekucyjnego Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w S.
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Odnosz¹c siê do zarzutu przedawnienia zg³oszonego przez
pozwanego, S¹d Okrêgowy odwo³a³ siê do ugruntowanych pogl¹dów orzecznictwa, ¿e odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du
wzglêdem wierzycieli spó³ki ma charakter odszkodowawczy, a do
roszczeñ wierzycieli spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
przeciwko cz³onkom jej zarz¹du (art. 299 k.s.h.) maj¹ zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeñ o naprawienie szkody
wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym, a wiêc do obliczania biegu terminu przedawnienia zastosowanie znajduje art. 4421 § 1
k.c., zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z up³ywem
lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia, jednak¿e termin
ten nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat od dnia, w którym
nast¹pi³o zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê. Przewidziany w art. 4421
§ 1 k.c. trzyletni termin przedawnienia biegnie w przypadku roszczenia wywodzonego z art. 299 § 1 k.s.h. na ogó³ od dnia bezskutecznoci egzekucji wierzytelnoci objêtej tytu³em egzekucyjnym wystawionym przeciwko spó³ce. Z regu³y ju¿ w chwili, gdy
egzekucja tej wierzytelnoci okazuje siê bezskuteczna, wierzyciele spó³ki dowiaduj¹ siê o szkodzie i osobie obowi¹zanej do jej
naprawienia. Przed dniem bezskutecznoci egzekucji tej wierzytelnoci bieg przedawnienia roszczenia wobec cz³onków zarz¹du nie mo¿e siê rozpocz¹æ, poniewa¿ dopiero w tym dniu powstaj¹ przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej przewidzianej w art. 299 k.s.h.
W rozpoznawanej sprawie powsta³o zagadnienie, kiedy powód dowiedzia³ siê o szkodzie, czyli o bezskutecznoci egzekucji kierowanej do maj¹tku U. spó³ki z o.o.
Pozwany wskaza³, ¿e jakkolwiek najpóniejsz¹ dat¹ powziêcia wiedzy o szkodzie jest data umorzenia postêpowania egzekucyjnego, to w orzecznictwie wskazuje siê, ¿e powziêcie wiedzy o szkodzie mo¿e nast¹piæ wczeniej, w szczególnoci w momencie dorêczenia pisma komornika o wys³uchaniu wierzyciela
przed umorzeniem egzekucji. Przyjmuj¹c przy tym, ¿e w okolicznociach sprawy dorêczenie tego pisma pe³nomocnikowi reprezentuj¹cemu powoda nast¹pi³o przed 31 marca 2008 r., rosz-

70

w sprawach cywilnych
czenie w dniu wniesienia pozwu (tj. 8 kwietnia 2011 r.) by³o
przedawnione.
Analizuj¹c tê kwestiê S¹d podzieli³ pogl¹dy wyra¿one w powo³anych przez pozwanego orzeczeniach, i¿ nie jest wykluczone, ¿e o szkodzie, uwarunkowanej bezskutecznoci¹ egzekucji,
wierzyciel mo¿e dowiedzieæ siê wczeniej, ani¿eli w dacie umorzenia, a w zasadzie dorêczenia postanowienia o umorzeniu egzekucji, a w niniejszej sprawie pe³nomocnik wierzyciela otrzyma³ odpis tego postanowienia w dniu 25 kwietnia 2008 r. Nie
ulega³o te¿ dla S¹du Okrêgowego w¹tpliwoci, ¿e moment powziêcia wiedzy o szkodzie mo¿e byæ zwi¹zany z otrzymaniem
informacji komornika o zamiarze umorzenia egzekucji. W ocenie
s¹du I instancji w okolicznociach tej sprawy, daty tej nie mo¿na
jednak uznaæ za pocz¹tek biegu przedawnienia.
Po pierwsze, przepis art. 4421 § 1 k.c. odnosi siê do wiedzy
poszkodowanego o szkodzie. O wiedzy w rozumieniu tego przepisu mo¿e byæ mowa wówczas, gdy fakt szkody (bezskutecznoæ egzekucji) mo¿na uznaæ w praktyce za pewnik. Nie bez
znaczenia jest treæ informacji komornika, ale równie¿ przebieg
postêpowania egzekucyjnego. Zawiadomienie komornika o bezskutecznoci egzekucji skierowane do wierzyciela przed jego
wys³uchaniem, mo¿e stanowiæ dostateczne ród³o wiedzy wierzyciela o bezskutecznoci egzekucji. W konkretnej sprawie ocena
ta by³a uzale¿niona od treci pisma Komornika w S. z dnia 5 marca
2008 r. Do pisma do³¹czono tak¿e opiniê bieg³ego w sprawie
wyceny wartoci udzia³ów d³u¿nika w M. PL spó³ce z o.o. W ocenie S¹du Okrêgowego z treci tej informacji, w szczególnoci
w powi¹zaniu z przebiegiem egzekucji, nie mo¿na by³o, w szczególnoci ju¿ w dacie otrzymania pisma, ustaliæ w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci, ¿e egzekucja bêdzie bezskuteczna. Dopiero
wraz z pismem Komornika pe³nomocnik wierzyciela otrzyma³
odpis opinii bieg³ego w sprawie wyceny wartoci udzia³ów d³u¿nika w M. PL spó³ce z o.o., w praktyce nie przeprowadzonej
w sposób merytoryczny z powodu braku dokumentów ród³owych. W ocenie S¹du by³a to nowa okolicznoæ, o której dowiadywa³ siê wierzyciel, który w zwi¹zku z tym potrzebowa³ czasu
dla stwierdzenia, czy nie istniej¹ mo¿liwoci zweryfikowania tej
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opinii b¹d odszukania innego maj¹tku d³u¿nika. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e pismo z dnia 5 marca 2008 r. by³o trzeci¹ ju¿
z kolei informacj¹ Komornika o zamiarze umorzenia postêpowania egzekucyjnego; w poprzednich wypadkach wierzyciel sk³ada³ dodatkowe wnioski egzekucyjne. Treæ informacji Komornika, ogólnikowa, w rozpoznawanej sprawie nie dawa³a podstaw
by ustaliæ w sposób wystarczaj¹cy, tzn. jednoznaczny, pewny
i wiarygodny, ¿e egzekucja nie odniesie skutku, w szczególnoci, i¿ istnia³ jeszcze potencjalny maj¹tek d³u¿nika (udzia³y w innej spó³ce  F. spó³ce z o.o.), z którego egzekucja nie by³a prowadzona.
W ocenie S¹du Okrêgowego data 31 marca 2008 r. nie mog³a
zostaæ przyjêta jako pocz¹tek biegu przedawnienia roszczenia
powoda równie¿ z tego wzglêdu, i¿ jest to data, w której z pismem Komornika przed umorzeniem postêpowania zapozna³ siê
nie powód, lecz pe³nomocnik reprezentuj¹cy go w postêpowaniu egzekucyjnym. S¹d I instancji przywo³a³ w tym wzglêdzie
pogl¹dy orzecznictwa na tle skargi o wznowienie postêpowania.
Ostatecznie wskaza³, ¿e na mocy art. 91 pkt 1 k.p.c., wiedza
(wiadomoæ) pe³nomocnika procesowego o czynnoci procesowej nie determinuje pocz¹tku biegu terminu dla strony, albowiem nie mo¿e byæ przenoszona na grunt prawa materialnego.
W okolicznociach sprawy nie mo¿na by³o wi¹zaæ pocz¹tku biegu terminu roszczenia powoda z dat¹ zapoznania siê przez pe³nomocnika powoda w postêpowaniu egzekucyjnym z pismem
Komornika z dnia 5 marca 2008 r. Z wy¿ej wskazanych wzglêdów S¹d uzna³, ¿e pocz¹tek biegu terminu roszczenia powoda
przeciwko pozwanemu przypad³ na datê, w której powód dowiedzia³ siê o umorzeniu postêpowania egzekucyjnego, co nie
nast¹pi³o przed 25 kwietnia 2008 r., jako ¿e powód informacjê tê
uzyska³ od pe³nomocnika, któremu odpis postanowienia zosta³
dorêczony w dacie 25 kwietnia 2008 r. Tym samym, roszczenia
w dacie wniesienia pozwu nie by³o przedawnione, a pozwanemu nie przys³uguje prawo uchylenia siê od jego zaspokojenia.
Uznaj¹c, i¿ powództwo zas³uguje na uwzglêdnienie co do zasady, S¹d zwa¿y³, i¿ powód obj¹³ pozwem nastêpuj¹ce, nie wyegzekwowane od U. spó³ki z o.o. nale¿noci:
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 kwotê 241.981,77 z³otych, tj. wynikaj¹c¹ z nakazu zap³aty nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami od dnia 15 lipca 2003 r. do
dnia zap³aty,
 kwotê 10.639,80 z³otych, tj. wynikaj¹ce z nakazu zap³aty koszty
procesu wraz z odsetkami od dnia 30 wrzenia 2003 r. do
dnia zap³aty,
 kwotê 12 z³otych, tj. koszt klauzuli wykonalnoci wraz z odsetkami od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia zap³aty,
 kwotê 4.995,14 z³otych, tj. koszty postêpowania egzekucyjnego
z odsetkami od dnia 26 kwietnia 2008 r. do dnia zap³aty,
 kwotê 6.000 z³otych, tj. koszty zastêpstwa procesowego w postêpowaniu egzekucyjnym wraz z odsetkami od dnia 26 kwietnia 2008 r. do dnia zap³aty.
Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza cz³onków zarz¹du obejmuje
(prócz, co oczywiste, nale¿noci g³ównej) zas¹dzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spó³ce, koszty procesu, koszty
postêpowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskutecznoci egzekucji i odsetki ustawowe od nale¿noci g³ównej. Przywo³uj¹c pogl¹d z wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 21 lutego 2002 r.
w sprawie IV CKN 793/00, uzna³ ¿e suma nale¿noci g³ównej i niewyegzekwowanych odsetek za zw³okê wyznacza wysokoæ szkody podlegaj¹cej naprawieniu na podstawie art. 299 k.s.h. Tak ustalon¹ szkodê powinno siê zsumowaæ i w zasadzie wyraziæ kwotowo
w pozwie przeciwko cz³onkom zarz¹du. Powód tego nie uczyni³,
tzn. nie doliczy³ odsetek do nale¿noci g³ównej. W ocenie S¹du nie
by³o jednak przeszkód, by pomimo tego zas¹dziæ odsetki wchodz¹ce w sk³ad szkody, za okrelony okres. Okres ten musi jednak ulec
zamkniêciu wraz z dat¹ wniesienia pozwu, w którym utrwalona
zostaæ musi ca³kowita wysokoæ roszczenia odszkodowawczego.
Z tego wzglêdu ¿¹danie powoda, który domaga³ siê w pozwie odsetek od nale¿noci g³ównej do dnia jej zap³aty przez pozwanego,
nie mog³o zostaæ uwzglêdnione. Analogicznie, nie mog³o zostaæ
uwzglêdnione ¿¹danie powoda zas¹dzenia od pozwanego odsetek
od innych nie wyegzekwowanych nale¿noci od dat wskazanych
w pozwie, zwi¹zanych z datami przyznania (ustalenia) tych nale¿noci.
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Mo¿liwoæ domagania siê takich odsetek nie wynika z norm
prawa materialnego. Przeciwnie, zasad¹ jest, ¿e wierzycielowi
nale¿¹ siê odsetki od daty wezwania do zap³aty (art. 455 § 1 k.c.)
i na zasadzie tego przepisu S¹d uwzglêdni³ ¿¹danie odsetek od
daty wyznaczonej wezwaniem powoda z dnia 3 kwietnia 2011 r.
( )
Apelacjê od tego wyroku wywiod³y obie strony.
Pozwany J.M. zaskar¿a³ wyrok S¹du Okrêgowego w G. w ca³oci.
Zarzuca³ temu orzeczeniu:
1. naruszenie prawa materialnego  art. 4421 k.c. poprzez jego
b³êdn¹ wyk³adniê skutkuj¹c¹ uznaniem, i¿ powziêcie przez
powoda (wierzyciela) wiadomoci o wyst¹pieniu szkody oraz
osobie obowi¹zanej do jej naprawienia nast¹pi³o dopiero po
dorêczeniu pe³nomocnikowi powoda (wierzyciela) postanowienia w przedmiocie umorzenia egzekucji s¹dowej,
2. naruszenie prawa materialnego  art. 95 § 2 k.c. w zw. z art.
86 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie skutkuj¹ce uznaniem,
i¿ dorêczenie pe³nomocnikowi wierzyciela pisma z dnia 5 marca 2008 r.  wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem postêpowania nie wywo³a³o bezporedniego skutku dla strony.
3. b³¹d w ustaleniach faktycznych skutkuj¹cy kategorycznym
uznaniem, i¿ skutek dorêczenia pisma z dnia 5 marca 2008 r.
 wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem postêpowania
nast¹pi³ dnia 31 marca 2008 r., w sytuacji gdy w dacie tej do
organu egzekucyjnego wp³ynê³o ju¿ zwrotne potwierdzenie
odbioru przesy³ki, w zwi¹zku z czym do faktycznego dorêczenia dosz³o przed wskazan¹ dat¹.
Pozwany wnosi³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie
powództwa oraz zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego
zwrotu kosztów postêpowania przed s¹dami I i II instancji.
Powód w swej apelacji zaskar¿a³ wyrok S¹du Okrêgowego
w G. w czêci, tj. co do punktów II i III.
Zaskar¿onemu wyrokowi zarzuca³:
1. naruszenie prawa materialnego w postaci art. 299 § 1 k.s.h.
oraz art. 359 § 1 i § 2 k.c. poprzez oddalenie powództwa
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w zakresie ¿¹dania powoda zas¹dzenia odsetek ustawowych
za opónienie,
2. naruszenie przepisów postêpowania, które posiada³o wp³yw
na jego treæ, w postaci:
a) art. 230 k.p.c. poprzez uznanie za przyznane przez powoda twierdzenia pozwanego o dorêczeniu pe³nomocnikowi
powoda przed dniem 31 marca 2008 r. wys³uchania wierzyciela przed umorzeniem postêpowania egzekucyjnego,
b) art. 745 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie rozstrzygniêcia
o kosztach postêpowania zabezpieczaj¹cego.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty wnosi³ o zmianê zaskar¿onego orzeczenia
a) w punkcie II poprzez uzupe³niaj¹ce zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda ustawowych odsetek:
 od kwoty 241.981,77 z³otych od dnia 8 kwietnia 2011 r.
do dnia zap³aty,
 od kwoty 10.639,80 z³otych od dnia 30 wrzenia 2003 r.
do dnia 10 kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 12 z³otych od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia
10 kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 4.995,14 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r.
do dnia 10 kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 6.000 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r. do
dnia 10 kwietnia 2011 r.
b) w punkcie III poprzez zas¹dzenie od pozwanego na rzecz
powoda kwoty 23.229 z³otych tytu³em zwrotu kosztów procesu, a tak¿e zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda
kosztów procesu w postêpowaniu apelacyjnym.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³ co nastêpuje :
Apelacja pozwanego by³a niezasadna w ca³oci, natomiast
apelacja powoda w czêci zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
( )
W pierwszej kolejnoci analizie nale¿y poddaæ apelacjê pozwanego, jako ¿e kwestionowa³a ona rozstrzygniêcie s¹du I instancji w ca³oci.
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S¹d II instancji nie zgadza siê ze skar¿¹cym, ¿e s¹d I instancji
dopuci³ siê b³êdu w ustaleniach faktycznych skutkuj¹cego kategorycznym uznaniem, i¿ skutek dorêczenia pisma z dnia 5 marca
2008 r.  wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem postêpowania  nast¹pi³o dnia 31 marca 2008 r., w sytuacji, gdy w dacie
tej do organu egzekucyjnego wp³ynê³o ju¿ zwrotne potwierdzenie odbioru przesy³ki, w zwi¹zku z czym do faktycznego dorêczenia dosz³o przed wskazana dat¹. Z ustaleñ s¹du I instancji
wynika, ¿e w dacie 31 marca 2008 r. do komornika wp³ynê³o
zwrotne powiadczenie odbioru przesy³ki zawieraj¹cej tzw. wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem postêpowania skierowane do jego pe³nomocnika. Jednak¿e na podstawie tego ustalenia s¹d wyprowadzi³ dalszy wniosek, ¿e pe³nomocnik powoda
otrzyma³ odpis pisma stanowi¹cego wys³uchanie przed umorzeniem postêpowania przed dniem 31 marca 2008 r.. A wiêc s¹d
I instancji dokona³ ustaleñ, takich jakie chcia³ apeluj¹cy w apelacji, a nie takich jakie wskazywa³, ¿e s¹d ten dokona³.
Odnosz¹c siê do kolejnego zarzutu  naruszenia prawa materialnego  art. 95 § 2 k.c. w zw. z art. 86 k.p.c. poprzez ich
niezastosowanie skutkuj¹ce uznaniem, i¿ dorêczenie pe³nomocnikowi wierzyciela pisma z dnia 5 marca 2008 r.  wys³uchanie
wierzyciela przed umorzeniem postêpowania  nie wywo³a³o
bezporedniego skutku dla strony, to stwierdziæ nale¿y, ¿e by³
on decyduj¹cy w sprawie, albowiem przes¹dza³ o tym czy od tej
daty dla strony powodowej bieg³ termin przedawnienia roszczenia.
Odnosz¹c siê do tego zarzutu na wstêpie nale¿y wskazaæ, i¿
by³o poza sporem, ¿e w sprawie egzekucyjnej KM (...) wierzyciel, a powód, by³ reprezentowany przez zawodowego pe³nomocnika, który dzia³a³ w tej sprawie na podstawie pe³nomocnictwa z dnia 28 grudnia 2006 r. By³o to pe³nomocnictwo procesowe i rodzajowe, a wiêc uprawniaj¹ce jedynie do dzia³añ w tej
okrelonej sprawie egzekucyjnej. Z pewnoci¹ nie by³o to pe³nomocnictwo materialnoprawne w rozumieniu art. 95 k.c., jak
chcia³ tego apeluj¹cy.
Zakres przedmiotowy pe³nomocnictwa procesowego wyznacza treæ art. 91 k.p.c., je¿eli z samego pe³nomocnictwa nie wy-
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nika co innego. Pe³nomocnictwo procesowe mo¿na kszta³towaæ
w granicach szerszych, ni¿ okrelone w art. 91 k.p.c., np. poprzez umocowanie pe³nomocnika dodatkowo do zawarcia okrelonych umów procesowych, m.in. zapisu na s¹d polubowny,
albo do odbioru od przeciwnika przedmiotu wiadczenia. Pe³nomocnictwo procesowe mo¿e zostaæ tak¿e rozszerzone w stosunku do treci art. 91 k.p.c. o prawo pe³nomocnika do z³o¿enia
materialnoprawnego owiadczenia (wyrok SN z dnia 20 padziernika 2004 r., I CK 204/04, OSNC 2005/10/176, wyrok SA w Katowicach z dnia 29 listopada 2006 r., I ACa 1678/06, Lex nr
307225). Granice pe³nomocnictwa procesowego mo¿na te¿ zawêziæ w stosunku do treci art. 91 k.p.c. W szczególnoci 
w oparciu o pkt 4 tego przepisu  mo¿na wy³¹czyæ prawo pe³nomocnika do zawarcia ugody, zrzeczenia siê roszczenia albo
uznania powództwa. Dopuszczalne jest tak¿e ograniczenie czasowe obowi¹zywania pe³nomocnictwa procesowego, np. do konkretnej daty, albo ograniczenie pe³nomocnictwa tylko do wystêpowania przed s¹dami jednej instancji.
W niniejszej sprawie z treci pe³nomocnictwa nie wynika³o
nic, co by wskazywa³o, ¿e jego zakres przedmiotowy by³ inny
ni¿ to okrela art. 91 k.p.c. Nale¿y podkreliæ, ¿e tylko czynnoci
procesowe objête zakresem przedmiotowym pe³nomocnictwa
procesowego, dokonane przez pe³nomocnika, wywo³uj¹ bezporedni skutek prawny w sferze prawnej mocodawcy bez wzglêdu na to, czy skutek ten jest korzystny dla mocodawcy. Pe³nomocnictwo procesowe zawiera tylko upowa¿nienie do podejmowania decyzji i czynnoci o charakterze procesowym. Nie daje
ono natomiast pe³nomocnikowi umocowania do ingerowania
w materialnoprawne stosunki, w jakich pozostaje mocodawca,
w szczególnoci nie upowa¿nia do przyjêcia, ¿e od daty dorêczenia pe³nomocnikowi decyzji procesowej (wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem postêpowania) dochodzi do ukszta³towania sytuacji prawnej strony, niezwi¹zanej z tym postêpowaniem, tj. rozpoczêcia biegu terminu przedawnienia. Nale¿y te¿
zauwa¿yæ, ¿e bieg terminu przedawnienia w tego rodzaju sprawach jak rozpoznawana, nastêpuje dopiero z chwil¹ dowiedzenia siê przez poszkodowanego (tu powoda) o szkodzie i o oso-
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bie zobowi¹zanej do jej naprawienia (art. 4421 § 1 k.c.). Treæ art.
91 k.p.c. nie daje podstaw do przypisania pe³nomocnikowi procesowemu prawa przyjmowania i sk³adania w imieniu mocodawcy
materialnoprawnych owiadczeñ kszta³tuj¹cych oraz wywo³uj¹cych takie skutki zwi¹zane z dorêczeniem pe³nomocnikowi strony okrelonych decyzji procesowych. W tym wypadku wyk³adnia celowociowa ustawowego zakresu pe³nomocnictwa procesowego sprzeciwia siê przypisaniu mu rozszerzonych skutków.
Pe³nomocnik procesowy nie jest wiêc pe³nomocnikiem, jaki po
myli art. 95 k.c. móg³by zast¹piæ powoda w skutecznym zapoznaniu siê z owiadczeniem, czy zdarzeniem (dowiedzeniem siê
o szkodzie) chocia¿by mia³o wynikaæ z czynnoci procesowej
(wys³uchania wierzyciela przed umorzeniem postêpowania, czy
wydaniem postanowienia o umorzeniu postêpowania), co mia³o
wp³yw na rozpoczêcie biegu terminu przedawnienia.
Na marginesie nale¿y wskazaæ, ¿e inaczej sytuacja by siê przedstawia³a, gdyby w sprawie egzekucyjnej wierzyciel (powód) dzia³a³ osobicie, albowiem wtedy nie by³oby przeszkód do przyjêcia, ¿e od daty dorêczenia okrelonych decyzji procesowych
powsta³y dla wierzyciela, jako poszkodowanego, tak¿e skutki
w zakresie prawa materialnego, np. co do pocz¹tku biegu terminu przedawnienia.
Reasumuj¹c, wadliwy by³ zarzut apelacji powoda o naruszeniu prawa materialnego  art. 95 § 2 k.c. w zw. z art. 86 k.p.c.
poprzez ich niezastosowanie, albowiem do ocenianego pe³nomocnictwa powoda w sprawie KM ( ) nie mia³ zastosowania
art. 95 § 2 k.c., który to przepis mo¿e odnosiæ siê do pe³nomocnictw materialnoprawnych, a nie procesowych, a z takim mielimy do czynienia w sprawie KM ( ).
Ostatni zarzut apelacji pozwanego dotyczy³ naruszenia prawa
materialnego  art. 4421 k.c. poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê
skutkuj¹c¹ uznaniem, i¿ powziêcie przez powoda (wierzyciela)
wiadomoci o wyst¹pieniu szkody oraz osobie obowi¹zanej do
jej naprawienia nast¹pi³o dopiero po dorêczeniu pe³nomocnikowi powoda (wierzyciela) postanowienia w przedmiocie umorzenia egzekucji s¹dowej.
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Prawid³owo przyj¹³ S¹d Okrêgowy, ¿e dochodzone roszczenie mia³o odszkodowawczy charakter oraz ¿e w zwi¹zku z tym
przy ocenie zarzutu przedawnienia co do odpowiedzialnoci
cz³onka zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ zastosowanie ma art. 4421 § 1 k.c. (przedawnienie nastêpuje z up³ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê
o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia (termin
a tempore scientiae), jednak¿e termin ten nie mo¿e byæ d³u¿szy
ni¿ 10 lat od dnia, w którym nast¹pi³o zdarzenie wywo³uj¹ce
szkodê (termin a tempore facti). W sprawie chodzi³o o przedawnienie a tempore scientiae. Ustalaj¹c pocz¹tek biegu przedawnienia roszczenia wierzyciela przeciwko cz³onkowi zarz¹du spó³ki
z o.o. nale¿a³o ustaliæ, kiedy poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i osobie obowi¹zanej do jej naprawienia (ta ostatnia kwestia
nie by³a w sprawie podnoszona, a wiêc nale¿a³o przyj¹æ, ¿e by³a
znana powodowi od samego pocz¹tku biegu terminu przedawnienia). Ustaleñ tych nale¿a³o dokonaæ w oparciu o obiektywne
sprawdzalne okolicznociach (por. wyrok SN z dnia 8 grudnia
2004 r., I CK 166/04, LEX nr 277853). Zdaniem S¹du Apelacyjnego w rozpoznawanej sprawie trzeba by³o to uczyniæ w odniesieniu do przebiegu postêpowania egzekucyjnego w sprawie KM
( ) przeciwko U. sp. z o.o. W postêpowaniu tym powód wykazywa³ aktywnoæ i broni³ siê przed jego umorzeniem wskazuj¹c
ró¿ne sk³adniki maj¹tku, które mog³y doprowadziæ do jego zaspokojenia, co skutkowa³o podjêciem dalszych czynnoci egzekucyjnych. Dopiero w roku 2008 nie podj¹³ on na skutek dorêczenia pisma komornika z dnia 5 marca 2008 r. ¿adnych czynnoci, w szczególnoci za nie wskaza³ innych sposobów egzekucji, ani nie wskaza³ innych sk³adników mienia d³u¿nika, z którego mo¿na by kontynuowaæ egzekucjê, co w konsekwencji po
up³ywie wyznaczonych mu przez komornika terminów na podjêcie takich dzia³añ, doprowadzi³o do umorzenia egzekucji.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, brak dzia³añ wierzyciela (powoda) w zakrelonym mu przez komornika terminie, nie stanowi³o
jeszcze o tym, ¿e z dat¹ dorêczenia tego pisma, czy z up³ywem
zakrelonego terminu, nastêpowa³o umorzenie postêpowania.
Zawiadomienie komornika obligowa³o wierzyciela do wykaza-
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nia siê aktywnoci¹. Dopiero brak takich dzia³añ z jego strony
dawa³ podstawê komornikowi do oceny co do zasadnoci dalszego prowadzenia egzekucji. Ustalenie, ¿e wobec braku mienia
nadaj¹cego siê do egzekucji, egzekucja bêdzie bezskuteczna, pozwala³o komornikowi na umorzenie prowadzonego postêpowania. Taka decyzja komornika jest zaskar¿alna. A wiêc jeszcze
w terminie do jej zaskar¿enia wierzyciel móg³ j¹ kwestionowaæ
oraz zg³aszaæ dalsze wnioski, które sprzeciwia³yby siê umorzeniu. Dopiero jej niezakwestionowanie (co mia³o miejsce w tej
sprawie) w zasadzie z dniem dowiedzenia siê o takim postanowieniu o umorzeniu pozwala³o przyj¹æ, ¿e wierzyciel zgodzi³ siê
z wydanym postanowieniem, tj. uzna³ ¿e egzekucja okaza³a siê
bezskuteczna wobec U. sp. z o.o., a to nast¹pi³o niew¹tpliwie
po dniu 8 kwietnia 2008 r., a wiêc przed up³ywem terminu, jaki
dla przedawnienia wyznacza³a data 8 kwietnia 2011 r. Od chwili
dowiedzenia siê powoda o decyzji procesowej mo¿na mówiæ,
¿e dowiedzia³ siê o szkodzie, i to by³ pocz¹tek biegu terminu
przedawnienia w rozumieniu art. 4421 § 1 k.c.
Maj¹c na uwadze powy¿sze s¹d II instancji apelacjê pozwanego uzna³ za niezasadn¹ i na podstawie art. 385 k.p.c. oddali³
(pkt II wyroku).
Co do apelacji powoda to w czêci by³a ona zasadna. Zasadny
by³ zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci art. 299 § 1
k.s.h. oraz art. 359 § 1 i § 2 k.c. poprzez oddalenie powództwa
w zakresie ¿¹dania powoda zas¹dzenia odsetek ustawowych za
opónienie (co do zasady choæ nie w pe³nym zakresie) oraz art.
745 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie rozstrzygniêcia o kosztach
postêpowania zabezpieczaj¹cego. Natomiast za niezasadny uzna³
s¹d II instancji zarzut naruszenia art. 230 k.p.c. poprzez uznanie
za przyznane przez powoda twierdzenia pozwanego o dorêczeniu pe³nomocnikowi powoda przed dniem 31 marca 2008 r. wys³uchania wierzyciela przed umorzeniem postêpowania egzekucyjnego. Jak ju¿ wskazano to przy omawianiu apelacji pozwanego, co do zarzutu b³êdu w ustaleniach faktycznych skutkuj¹cego
kategorycznym uznaniem, i¿ skutek dorêczenia pisma z dnia
5 marca 2008 r.  wys³uchanie wierzyciela przed umorzeniem
postêpowania nast¹pi³o dnia 31 marca 2008 r. w sytuacji, gdy
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w dacie tej do organu egzekucyjnego wp³ynê³o ju¿ zwrotne potwierdzenie odbioru przesy³ki, w zwi¹zku z czym do faktycznego dorêczenia dosz³o przed wskazana dat¹, s¹d I instancji doszed³ do takiego wniosku. Nie ma racji powód twierdz¹c, ¿e by³a
to okolicznoæ przyznana, albowiem takiego ustalenia s¹d I instancji nie dokona³. Jak wynika z uzasadnienia s¹du I instancji
ustalenia takiego s¹d dokona³ na podstawie materia³u dowodowego w sprawie. Ustalenie to s¹d II instancji podziela.
Co do zarzutu oddalenia powództwa w zakresie ¿¹dania powoda zas¹dzenia odsetek ustawowych za opónienie, to wskazaæ trzeba, ¿e odsetki za opónienie w spe³nieniu wiadczenia
pieniê¿nego (art. 481 k.c.) maj¹ równie¿ odszkodowawczy charakter. Stanowi¹ wiadczenie uboczne obok wiadczenia g³ównego, maj¹ wiêc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie okrelone w art. 299 k.s.h. powstaje w zasadzie w chwili
bezskutecznoci egzekucji wierzytelnoci objêtej prawomocnym
tytu³em egzekucyjnym wystawionym przeciwko spó³ce, z regu³y bowiem ju¿ wtedy, gdy egzekucja oka¿e siê bezskuteczna,
wierzyciele spó³ki dowiaduj¹ siê o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Termin spe³nienia takiego wiadczenia odszkodowawczego nie jest jednak oznaczony, ani nie wynika z w³aciwoci zobowi¹zania. Wymagalnoæ roszczenia nale¿y
wiêc okreliæ zgodnie z art. 455 k.c., a zatem niezw³ocznie po
wezwaniu d³u¿nika do wykonania i dopiero od dnia wymagalnoci wiadczenia wierzyciel mo¿e, zgodnie z art. 481 k.c., ¿¹daæ
odsetek za opónienie w jego spe³nieniu.
W niniejszej sprawie powód wystosowa³ wezwanie do zap³aty (pismo z dnia 3 kwietnia 2011 r.), gdzie wskaza³ d³u¿nikowi
termin spe³nienia wiadczenia na 11 kwietnia 2011 r., a wiêc od
tej daty d³u¿nik by³ w zw³oce i powodowi od dochodzonych nale¿noci nale¿a³y siê odsetki.
S¹d I instancji zgodnie z powy¿szymi zasadami zas¹dzi³ odsetki od tej daty od kwoty 24.981,77 z³otych (tj. kosztów procesu, klauzuli wykonalnoci i kosztów postêpowania egzekucyjnego). W tym zakresie ¿¹danie zmiany wyroku s¹du I instancji,
jakie zg³osi³ powód w apelacji, domagaj¹c siê zas¹dzenia odsetek w ten sposób by zas¹dziæ je:
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 od kwoty 10.639,80 z³otych od dnia 30 wrzenia 2003 r. do
dnia 10 kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 12 z³otych od dnia 3 grudnia 2003 r. do dnia 10
kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 4.995,14 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r. do
dnia 10 kwietnia 2011 r.,
 od kwoty 6.000 z³otych od dnia 26 kwietnia 2008 r. do dnia
10 kwietnia 2011 r.,
by³o niezasadne i w tym zakresie apelacja powoda zosta³a
oddalona na mocy art. 385 k.p.c. (pkt I c). Natomiast zgodnie
z tym co wskazano wy¿ej, zasadna by³a apelacja powoda co do
¿¹dania odsetek od kwoty 241.981,77 z³otych od dnia 11 kwietnia 2011 r. (odsetki od tej kwoty za okres od 15 lipca 2003 r. do
dnia 7 kwietnia 2011 r. s¹d I instancji potraktowa³ jako szkodê
i je zas¹dzi³ w pkt. I, natomiast dalszych odsetek od tak zas¹dzonych odsetek powód nie dochodzi³ w apelacji  brak ¿¹dania
zmiany wyroku s¹du I instancji w tym zakresie  vide wniosek
apelacyjny, pkt 1). St¹d na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 481 k.c. S¹d Apelacyjny zmieni³ zaskar¿ony wyrok w pkt. Ia.
Zasadna by³a te¿ apelacja powoda co do naruszenia przez s¹d
I instancji art. 745 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie rozstrzygniêcia
o kosztach postêpowania zabezpieczaj¹cego.
Zgodnie z art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postêpowania zabezpieczaj¹cego s¹d rozstrzyga w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie w sprawie. W postanowieniu z dnia 26 lipca 2011 r. S¹d
Apelacyjny pozostawi³ S¹dowi I instancji rozstrzygniêcie o kosztach postêpowania za¿aleniowego. W wyroku z dnia 28 grudnia
2011 r. S¹d Okrêgowy w G. te koszty pomin¹³, ograniczaj¹c siê
do op³aty od pozwu i kosztów zastêpstwa procesowego. Zgodnie z § 4 ust. 1, § 6, § 11 ust. 1 pkt 7 i § 13 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu powodowi przys³uguje zwrot kosztów za postêpowanie zabezpieczaj¹ce w kwocie 2.700 z³otych (1.800 z³otych w postêpowaniu przed S¹dem Okrêgowym w G. i 900 z³otych w postêpowaniu za¿aleniowym przed S¹dem Apelacyjnym). Ponadto
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powodowi przys³uguje zwrot kwoty 130 z³otych op³aty s¹dowej
od wniosku o udzielenie zabezpieczenia i od za¿alenia.
Maj¹c to na uwadze, oraz kieruj¹c siê zasad¹ odpowiedzialnoci za wynik postêpowania (art. 98 § 1 k.p.c.) s¹d II instancji
uzna³, ¿e skoro powód wygra³ proces w I instancji tak co do
zasady jak i w zasadzie w ca³oci co do wysokoci, pozwany
winien mu zwróciæ te¿ ca³oæ poniesionych przez niego kosztów
postêpowania zabezpieczaj¹cego, tj. kwotê 2.830 z³otych i dlatego na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zwi¹zku z cytowanymi wy¿ej
przepisami zmieni³ pkt III zaskar¿onego wyroku i ustali³ ³¹czn¹
kwotê kosztów, jakie winien zwróciæ pozwany powodowi za
I instancjê na kwotê 23.229 z³otych (pkt Ib).
O kosztach postêpowania apelacyjnego s¹d II instancji orzek³
kieruj¹c siê zasad¹ za wynik postêpowania (art. 98 § 1 k.p.c.).
Przyj¹³, ¿e powód wygra³ swoj¹ apelacjê w 3/4, a wobec tego
pozwany winien mu zwróciæ tak¹ czeæ poniesionych przez niego kosztów na które sk³ada³y siê: op³ata od apelacji 2.044 z³otych i koszty zastêpstwa procesowego 1.800 z³otych na podstawie § 4 ust. 1, § 6 pkt 5, § 13 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za
czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu (Dz.U.
Nr 163, poz. 1348 ze zm.), ³¹cznie 2.883 z³otych.
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6
WYROK
z dnia 9 padziernika 2012 r.
V ACa 704/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy)
SSA Irma Kul (sprawozdawca)
SSA Maryla Domel-Jasiñska

Teza
Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 5 k.c.) pozwala
badaæ wszelkie relacje miêdzyludzkie na tle reakcji spo³ecznych
i odwo³ywaæ siê do tych relacji. W sytuacji istnienia konfliktu
wartoci w zasadzie równorzêdnych rzecz¹ s¹du jest wyjanienie, którym wartociom i ze wzglêdu na jakie okolicznoci przyzna³ pierwszeñstwo.

Uzasadnienie
Powódka ARiMR wnios³a o orzeczenie nakazem zap³aty w postêpowaniu nakazowym, aby pozwany A.W. zap³aci³ powodowi
ARiMR kwotê 83.634,25 z³otych wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia 7 lipca 2011 r. do dnia zap³aty, oraz zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego, a w przypadku wniesienia przez
pozwanego w terminie zarzutów, o utrzymanie nakazu zap³aty
w mocy albo zas¹dzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty
83.634,25 z³otych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 7 lipca
2011 r. do dnia zap³aty, oraz zas¹dzenie od pozwanego na rzecz
powoda kosztów postêpowania ( ).
W uzasadnieniu wyjani³a, i¿ w dniu 28 sierpnia 2005 r. zawar³a z pozwanym umowê okrelaj¹c¹ zasady udzielenia przez
powodow¹ ARiMR pomocy finansowej na realizacjê przez pozwanego projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie priory-
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tetu Wspieranie zmian i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnociowym dzia³anie U³atwianie startu m³odym rolnikom. ARiMR
udzieli³a pozwanemu pomocy finansowej w kwocie 50.000 z³otych. Wyp³ata nast¹pi³a w dniu 20 padziernika 2005 r. Na zabezpieczenie wykonania przez pozwanego zobowi¹zañ okrelonych w umowie pozwany wystawi³ weksel in blanco, do którego w tym samym dniu zosta³a sporz¹dzona deklaracja wekslowa.
Zarówno weksel in blanco, jak i deklaracja wekslowa zosta³y
z³o¿one przez pozwanego w Oddziale Regionalnym powoda w T.
w dniu zawarcia umowy. W wyniku przeprowadzonej oceny realizowanego przez pozwanego projektu stwierdzono, ¿e pozwany nie dope³ni³ w terminie 5 lat uzupe³nienia wykszta³cenia w celu
spe³nienia wymogu dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych, do
czego zobowi¹za³ siê wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie. W zwi¹zku z tym, ¿e pozwany rozpocz¹³ prowadzenie
gospodarstwa rolnego w dniu 26 stycznia 2005 r., termin do spe³nienia warunków up³yn¹³ w dniu 26 stycznia 2010 r. Pismem
z dnia 26 lutego 2010 r. powód wezwa³ pozwanego do zwrotu
pomocy. Pozwany nie zgodzi³ siê ze stanowiskiem organu i z³o¿y³ pismo zawieraj¹ce probê o wyd³u¿enie terminu, które powód potraktowa³ jako odwo³anie. Powód dokona³ analizy odwo³ania, lecz nie podzieli³ argumentów w nim zawartych, o czym
pisemnie zawiadomi³ pozwanego. W dniu 16 czerwca 2011 r.
powód wystosowa³ Ostateczne wezwanie do zap³aty, w którym wzywa³ do zap³aty sumy dochodzonej pozwem i poinformowa³ o zamiarze wype³nienia weksla stanowi¹cego zabezpieczenie zwrotu nale¿noci ARiMR. Pozwany nie wykupi³ weksla.
Nakazem zap³aty z dnia 5 wrzenia 2011 r. w sprawie o sygn.
akt I Nc ( ) nakazano pozwanemu, aby zap³aci³ z weksla na
rzecz powoda ARiMR w W. kwotê 83.634,25 z³otych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 7 lipca 2011 r. do dnia
zap³aty oraz kwotê 4.663 z³otych tytu³em zwrotu kosztów postêpowania, w tym kwotê 3.617 z³otych tytu³em zwrotu kosztów
zastêpstwa procesowego.
Od powy¿szego nakazu zap³aty pozwany z³o¿y³ zarzuty. W zarzutach wniós³ o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oci i oddalenie
powództwa w ca³oci oraz zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwa-
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nego kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany podniós³, i¿ ocena dokonana przez powoda
jest nierzeczowa i absurdalna, poniewa¿ powód zatai³ istotne dla
sprawy dowody, a mianowicie powód nie do³¹czy³ do pozwu
wiadectwa ukoñczenia przez pozwanego zasadniczej szko³y rolniczej z dnia 19 czerwca 1996 r. Dlatego, zdaniem pozwanego,
uzupe³nienie kwalifikacji przez pozwanego mia³o polegaæ na
uzupe³nieniu 3-letniego sta¿u pracy w gospodarstwie rolnym.
Pozwany podejmowa³ próby ukoñczenia szko³y. Ponadto, pozwany podniós³ zarzut niewa¿noci weksla z powodu jego wype³nienia przez powoda na kwotê dochodzon¹ pozwem, a nie
do kwoty 50.000 z³otych, jak wynika³o to z deklaracji wekslowej. W pimie procesowym z dnia 21 listopada 2011 r., bêd¹cym odpowiedzi¹ na zarzuty pozwanego, pe³nomocnik powoda
wniós³ o utrzymanie nakazu zap³aty w ca³oci w mocy.
Wyjaniaj¹c wskaza³, i¿ powód nie zgadza siê ze stanowiskiem pozwanego, jakoby wywi¹za³ siê on ze wszystkich zobowi¹zañ zawartej w dniu 28 sierpnia 2005 r. umowy o dofinansowanie projektu. Pozwany na dzieñ z³o¿enia wniosku posiada³
zasadnicze wykszta³cenie rolnicze. Zgodnie z umow¹ pozwany
zobowi¹zany by³ do uzupe³nienia swojego wykszta³cenia w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. od do dnia 26 stycznia 2010 r. Pozwany
dostarczy³ wiadectwo ukoñczenia uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych, które z braku wymaganego trzyletniego sta¿u pracy w gospodarstwie rolnym by³o niewystarczaj¹ce do uznania, i¿ pozwany spe³nia³ wymóg kwalifikacji zawodowych. W wietle powy¿szego b³êdne jest stanowisko pozwanego, ¿e spe³ni³ warunek uzupe³nienia wykszta³cenia w terminie okrelonym umow¹.
Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2012 r. S¹d Okrêgowy w T. oddali³ powództwo i zas¹dzi³ od powoda na rzecz pozwanego kwotê
3.617 z³otych tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
Wyrokiem uzupe³niaj¹cym z dnia 26 kwietnia 2012 r. S¹d Okrêgowy w T. uzupe³ni³ w/w wyrok w ten sposób, ¿e w pkt. 1 zamieci³ nastêpuj¹ce orzeczenie uchyla nakaz zap³aty w ca³oci
tutejszego S¹du z dnia 5 wrzenia 2011 r., sygn. akt I Nc ( ).
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Powy¿szy wyrok S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach faktycznych i rozwa¿aniach prawnych:
W dniu 28 sierpnia 2005 r. powódka ARiMR zawar³a z pozwanym A.W. umowê okrelaj¹c¹ zasady udzielania przez powodow¹ Agencjê pomocy finansowej na realizacjê przez pozwanego projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach priorytetu
Wspieranie zmian i dostosowañ w sektorze rolno-¿ywnociowym dzia³anie U³atwianie startu m³odym rolnikom. W umowie o dofinansowanie, w § 6 ust. 2 wskazano przypadki, w jakich beneficjent zobowi¹zuje siê do zwrotu pomocy wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych,
liczonymi od dnia wyp³acenia przez Agencjê pomocy na rzecz
beneficjenta. Okrelono miêdzy innymi, i¿ zwrot pomocy nastêpuje w przypadku niewype³nienia co najmniej jednego z zobowi¹zañ, o których mowa w § 5 ust. 1. Z § 5 ust. 1 pkt 9 umowy
wynika obowi¹zek uzupe³nienia wykszta³cenia w celu spe³nienia wymogu dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych w przypadku, gdy wymóg ten nie by³ spe³niony w dniu z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.
Zawieraj¹c umowê pozwany posiada³ zasadnicze wykszta³cenie rolnicze, ukoñczy³ 19 czerwca 1996 r. Zasadnicz¹ Szko³ê
Rolnicz¹. Pozwany prowadzi³ wówczas, tj. od dnia 26 stycznia
2005 r., gospodarstwo rolne po³o¿one w T. gmina P. powiat .
Od 26 stycznia 2005 r. pozwany by³ ubezpieczony w KRUS-ie.
Pozwany zobowi¹za³ siê do uzupe³nienia wykszta³cenia w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. do dnia 26 stycznia 2010 r. Pozwany dostarczy³ razem z pismem z dnia 25 listopada 2009 r. i z 15 stycznia 2010 r. do Oddzia³u Regionalnego wiadectwo ukoñczenia
uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych z 29
kwietnia 2009 r. Pozwany nie podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników jako domownik, poniewa¿ zatrudniony by³ poza
rolnictwem i pomaga³ rodzicom w pracach w ich gospodarstwie
rolnym. Rodzice pozwanego nie op³acali za syna sk³adek KRUSu jako domownika.
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Na zabezpieczenie wykonania przez pozwanego zobowi¹zañ
okrelonych w umowie, pozwany wystawi³ w dniu 25 sierpnia
2005 r. weksel in blanco. W tym samym dniu do weksla zosta³a
sporz¹dzona deklaracja wekslowa. ARiMR udzieli³a pozwanemu
pomocy finansowej w kwocie 50.000 z³otych, któr¹ pozwany
zu¿y³ na zakup rodków do produkcji rolinnej oraz na zakup
kombajnu. Pozwany, pismem z dnia 25 listopada 2009 r., zwróci³
siê do powodowej ARiMR z prob¹ o wyd³u¿enie terminu uzupe³nienia wykszta³cenia motywuj¹c swoj¹ probê tym, ¿e rozpocz¹³ naukê w Policealnej Szkole Zawodowej, któr¹ ukoñczy
w styczniu 2011 r. i uzyska wtedy rednie wykszta³cenie rolnicze. Z pismem o podobnej treci z dnia 15 stycznia 2010 r. pozwany zwróci³ siê do powodowej ARiMR. Powódka nie zgodzi³a
siê na przed³u¿enie terminu do ukoñczenia nauki przez pozwanego w Policealnej Szkole Zawodowej. Pozwany raz jeszcze poprosi³ powoda o przed³u¿enie tego terminu pismem z dnia 12
lutego 2010 r.
Dnia 16 czerwca 2010 r. powódka wezwa³a pozwanego do
osobistego stawiennictwa w dniu 6 lipca 2010 r. w siedzibie
Oddzia³u Regionalnego ARiMR w T. w celu zap³aty sumy wekslowej w kwocie 83.634,25 z³otych z weksla, stanowi¹cego zabezpieczenie zwrotu nale¿noci ARiMR z tytu³u umowy z dnia
25 sierpnia 2005 r. i tym samym do wykupu weksla. Pozwany
dnia 28 lutego 2011 r. zda³ egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje
w zawodzie technik rolnik i uzyska³ dyplom.
Od 2003 r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w . oraz
w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w K. nie by³o naboru do technikum rolniczego z powodu ma³ej iloci chêtnych do podjêcia
nauki. W latach 2006-2010 nie zosta³o te¿ utworzone 3-letnie
technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkó³ CKP w G.
S¹d I instancji wskaza³, ¿e powy¿szy stan faktyczny ustali³
w oparciu o za³¹czone do akt dokumenty prywatne i urzêdowe
oraz zeznania pozwanego. S¹d I instancji uzna³, ¿e pozwany na
chwilê zamkniêcia rozprawy spe³ni³ wszystkie zobowi¹zania
wynikaj¹ce z zawartej z powódk¹ umowy, w tym równie¿ obowi¹zek uzupe³nienia wykszta³cenia i powódka nie mia³a prawa
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¿¹daæ zwrotu otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej wraz z odsetkami. S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e celem udzielonej przez powódkê dotacji jest pomoc m³odym rolnikom, rozwój obszarów
wiejskich, podnoszenie kwalifikacji rolników, ich wykszta³cenia
i modernizacja sektora ¿ywnociowego. Cele te zosta³y osi¹gniête poniewa¿ pozwany otrzyman¹ dotacjê zainwestowa³ w gospodarstwo rolne, kupi³ nowy kombajn oraz uzupe³ni³ wykszta³cenie rolnicze do poziomu redniego wykszta³cenia. Wprawdzie
uzyska³ to wykszta³cenie z przekroczeniem terminu okrelonego
w umowie, ale wystêpowa³y w tym okresie trudnoci z uzyskaniem wykszta³cenia niezale¿ne od pozwanego. Pozwany bowiem
wykaza³ zawiadczeniami z trzech szkó³ znajduj¹cych siê w pobli¿u miejsca zamieszkania pozwanego, ¿e nie by³o w latach od
2005 r. chêtnych do ukoñczenia redniej szko³y rolniczej i dlatego nie og³aszano naboru w tych szko³ach.
Zgodnie z przepisem art. 5 k.c. nie mo¿na czyniæ ze swego
prawa u¿ytku, który by³by sprzeczny ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego. Domaganie siê od pozwanego zwrotu dotacji wraz
z odsetkami w wysokoci okrelonej dla zaleg³oci podatkowych
spowodowa³oby ogromn¹ szkodê w maj¹tku pozwanego i mog³oby doprowadziæ go do bankructwa. Dlatego to ¿¹danie umowy S¹d I instancji uzna³ za sprzeczne z prawem i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i oceni³, ¿e w tej sprawie by³oby nadu¿yciem
prawa.
Z tych wzglêdów S¹d I instancji uchyli³ w ca³oci nakaz zap³aty z dnia 5 wrzenia 2011 r. i oddali³ powództwo.
( )
Od powy¿szego wyroku apelacjê wniós³ powód zaskar¿aj¹c
wyrok w ca³oci i zarzuci³ S¹dowi I instancji naruszenie prawa
materialnego, tj. art. 5 k.c., art. 4 ust. 2 i art. 71 rozporz¹dzenia
Komisji (WE) nr 817/2004, art. 49 rozporz¹dzenia Komisji (WE)
nr 2419/2001, za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 3 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjêcia
sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006 (Dz.U. Nr 197, poz. 2010 w czêci dotycz¹cej Dzia-
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³ania 1.2. U³atwianie startu m³odym rolnikom) przez b³êdn¹
jego wyk³adniê w postaci uznania, ¿e powód nie by³ zobowi¹zany do przestrzegania w/w norm prawnych i móg³ opieraj¹c siê
na zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego odst¹piæ od wymagania
zwrotu nienale¿nej pozwanemu p³atnoci. Podnosz¹c powy¿sze
zarzuty skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku przez
zas¹dzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty dochodzonej od
pozwanego, tj. kwoty 83.634,25 z³otych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 7 lipca 2011 r. do dnia zap³aty. Nadto domaga³
siê zas¹dzenia od pozwanego na swoj¹ rzecz kosztów procesu,
w tym kosztów zastêpstwa procesowego za I i II instancjê wed³ug norm przepisanych oraz op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa w kwocie 17 z³otych.
W odpowiedzi na apelacjê pozwany wniós³ o jej oddalenie
i zas¹dzenie kosztów procesu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na pewn¹ sprzecznoæ w argumentacji S¹du Okrêgowego wynikaj¹c¹ z uzasadnienia zaskar¿onego wyroku. Z jednej strony uzna³ bowiem S¹d, ¿e
skoro na chwilê zamkniêcia rozprawy pozwany spe³ni³ wszystkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z zawartej z powódk¹ umowy,
w tym obowi¹zek uzupe³nienia wykszta³cenia, to powódka nie
mia³a prawa ¿¹daæ zwrotu udzielonej dotacji, za z drugiej odwo³a³ siê do art. 5 k.c. przyjmuj¹c, ¿e powódka  w okolicznociach
tej sprawy  nie mo¿e czyniæ ze swego prawa u¿ytku.
Konstrukcja nadu¿ycia prawa podmiotowego wymaga, by
w ka¿dym przypadku stosowania art. 5 k.c. ustaliæ istnienie uprawnienia po stronie osoby, której zachowanie jest oceniane. Inaczej
rzecz ujmuj¹c rzecz¹ s¹du rozpatruj¹cego czyje zachowanie jest
w pierwszej kolejnoci badanie istnienia materialnoprawnej podstawy roszczenia a dopiero potem ocena zgodnoci ¿¹dania z kryteriami wymienionymi w art. 5 k.c.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e umowa zawarta przez strony w dniu
25 sierpnia 2005 r. nak³ada³a na beneficjenta (pozwanego) szereg
obowi¹zków, które ten mia³ wykonaæ w okrelonym czasie. Do
tych obowi¹zków nale¿a³o m.in. uzupe³nienie wykszta³cenia za-
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wodowego przed up³ywem 5 lat od rozpoczêcia prowadzenia
gospodarstwa rolnego. W przypadku niewype³nienia co najmniej
jednego z przyjêtych przez beneficjenta zobowi¹zañ, stawa³ siê
on zobowi¹zanym do zwrotu pomocy wraz z odsetkami liczonymi
od dnia wyp³acenia przez powódkê pomocy. Z kolei powódkê
obci¹¿a³ obowi¹zek domagania siê zwrotu udzielonej pomocy.
Jest okolicznoci¹ bezsporn¹, ¿e pozwany nie wype³ni³ w terminie zaskar¿onym w umowie obowi¹zku uzupe³nienia wykszta³cenia zawodowego, a wobec uchylania siê od zwrotu dotacji
powódka mia³a pe³ne prawo wyst¹piæ o jej zwrot. Wbrew stanowisku S¹du Okrêgowego bez znaczenia dla oceny prawa powódki ¿¹dania zwrotu dotacji jest okolicznoæ, ¿e na chwilê zamkniêcia rozprawy pozwany równie¿ i ten obowi¹zek spe³ni³.
Pozwany nie wywi¹za³ siê z umowy czego konsekwencj¹ jest
istnienie po stronie powodowej uprawnienia materialnoprawnego. Jedynym bowiem kryterium przedmiotowego zakresu stosowania art. 5 k.c. jest wykonywanie przez osobê, której zachowanie podlega ocenie uprawnienia materialnoprawnego. Powódka
wykonuje swoje uprawnienie a zatem stwierdzenie przez S¹d
Okrêgowy, ¿e powódka nie mia³a prawa ¿¹daæ zwrotu otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej wraz z odsetkami jest ca³kowicie dowolne.
Przechodz¹c do oceny zachowania powódki w kontekcie art.
5 k.c. nale¿y uznaæ, ¿e istotnie nadu¿ywa ona swojego prawa
podmiotowego domagaj¹c siê zwrotu dotacji. Zauwa¿yæ przy tym
trzeba, ¿e art. 5 k.c. nie ró¿nicuje ochrony praw podmiotowych,
w szczególnoci nie uzale¿nia jej od potencja³u ekonomicznego
uczestników obrotu gospodarczego co pozwala rozwa¿aæ odmowê ochrony prawnej równie¿ w odniesieniu do wszystkich podmiotów w tym równie¿ publicznoprawnych.
Otó¿ art. 5 k.c. stanowi, ¿e nie mo¿na czyniæ ze swego prawa
u¿ytku, który by³by sprzeczny ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Takie dzia³anie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa¿ane
za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Przyjmuje siê, ¿e zasady wspó³¿ycia spo³ecznego wype³niaj¹
zasady moralne, obyczajowe, s³usznoæ, tradycja itp. S¹ one wy-
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znaczane przez pewne wartoci powszechnie uznawane w spo³eczeñstwie. Przestrzeganie owych regu³ spotyka siê z pozytywn¹
ocen¹, jest aprobowane, za ich naruszenie jest traktowane jako
naganne, spotyka siê z dezaprobat¹. Odwo³anie siê do regu³
moralnych czy regu³ s³usznoci nakazuje poszukiwanie sprawiedliwoci, prawdy i dobra. Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego pozwala wiêc badaæ wszelkie relacje miêdzyludzkie na tle
relacji spo³ecznych i odwo³ywaæ siê do reakcji ogó³u, czy oceniane zachowanie jest poprawne.
Odnosz¹c siê do rozpoznawanej sprawy nale¿y przypomnieæ,
¿e strony zawar³y umowê w ramach programu Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006. W zamian za u³atwienie startu pozwanemu jako m³odemu rolnikowi poprzez udzielenie przez ARiMR
stosowanej dotacji, rolnik przyj¹³ na siebie szereg obowi¹zków.
Mia³ on obowi¹zek prowadzenia gospodarstwa rolnego w tym
w zakresie produkcji rolinnej lub zwierzêcej, przez co najmniej
5 lat, spe³nienia kryterium ¿ywotnoci ekonomicznej gospodarstwa, spe³nienia minimalnych standardów w zakresie higieny,
ochrony rodowiska i warunków utrzymania zwierz¹t w przypadku gdy gospodarstwo to nie spe³nia³o powy¿szych standardów w dniu z³o¿enia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz uzupe³nienia wykszta³cenia zawodowego w sytuacji
gdy wymóg ten nie by³ spe³niony w dniu z³o¿enia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Skoro powódka zarzuca pozwanemu, ¿e nie dotrzyma³ jednego tylko warunku w postaci uzupe³nienia w terminie wykszta³cenia zawodowego  oznacza to,
¿e pozosta³e warunki zosta³y przez pozwanego spe³nione.
Cel umowy, jakim by³a realizacja projektu w postaci osi¹gniêcia ¿ywotnoci ekonomicznej gospodarstwa rolnego i spe³nienia
przynajmniej minimalnych standardów w zakresie higieny, ochrony
rodowiska i warunków utrzymania zwierz¹t  zosta³ osi¹gniêty.
Uzupe³nienie wykszta³cenia mia³o jedynie pomóc rolnikowi w realizacji projektu, a nie by³o celem samym w sobie.
Domaganie siê zwrotu dotacji tylko z przyczyny zbyt pónego uzupe³nienia wykszta³cenia musi byæ uznane za nies³uszne.
Dosz³o bowiem do konfliktu wartoci w zasadzie równorzêdnych:
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zasady pacta sunt servanda z podstawow¹ zasad¹ sprawiedliwoci i s³usznoci.
W tym konkretnym przypadku z uwagi na ca³okszta³t okolicznoci  spe³nienia celu umowy w jej gospodarczym aspekcie
i ostatecznie wywi¹zaniu siê z opónieniem z warunku towarzysz¹cego jakim by³o uzupe³nienie wykszta³cenia  pierwszeñstwo
nale¿y przyznaæ takim wartociom jak sprawiedliwoæ i s³usznoæ. Udzielenie ochrony prawu powódki wywo³a³oby ujemne
skutki dla beneficjenta, odwrotne do osi¹gniêtych ju¿ na skutek
wykonania przez niego umowy  wprawdzie z opónieniem 
ale ju¿ w ca³oci.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y podzieliæ stanowisko S¹du
Okrêgowego i apelacjê jako nieuzasadnion¹ oddaliæ w oparciu
o art. 385 k.p.c. S¹d Apelacyjny nie obci¹¿y³ powódki poniesionymi kosztami procesu za instancjê odwo³awcz¹ na podstawie
art. 102 k.p.c. Zdaniem S¹du jest to wypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu tego przepisu. Dochodzone roszczenie
powódce s³u¿y³o, jedynie na skutek uwzglêdnienia klauzul generalnych S¹d odmówi³ ochrony. Zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e dochodzenie spornej kwoty by³o obowi¹zkiem ARiMR, która gospodaruje rodkami publicznymi. ARiMR aby nie naraziæ siê na zarzut
braku dba³oci o te rodki nie mog³a sama decydowaæ czy domagaæ siê zwrotu dotacji czy te¿ nie. Obarczenie jej kosztami procesu w tej sytuacji by³oby nieuzasadnione.
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7
POSTANOWIENIE
z dnia 23 listopada 2012 r.
V ACz 808/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Katarzyna Przybylska
(przewodnicz¹cy)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
SSO del. Arkadiusz Kuta (sprawozdawca)

Teza
Skuteczne zawarcie ugody podczas posiedzenia, którego przebieg jest utrwalany za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz
i dwiêk jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy zaniecha siê utrwalania
jego przebiegu w taki sposób i protokó³ z posiedzenia zostanie
sporz¹dzony w tradycyjnej formie, jako protokó³ pisemny.

Uzasadnienie
W sprawie z powództwa J.C. przeciwko Z.S. i E.S. o zap³atê
kwoty 197.312,57 z³otych z odsetkami ustawowymi od dnia 30
grudnia 2011 r. S¹d Okrêgowy umorzy³ postêpowanie postanowieniem z dnia 26 lipca 2012 r. przyjmuj¹c, ¿e wydanie wyroku
sta³o siê zbêdne bowiem strony zawar³y ugodê, w której pozwani
zobowi¹zali siê do solidarnej zap³aty na rzecz powódki kwoty
180.000 z³otych tytu³em zwrotu nak³adów poczynionych na nieruchomoæ po³o¿on¹ w S. przy ulicy S. Strony postanowi³y, ¿e
kwota ta p³atna bêdzie do dnia 30 czerwca 2013 r. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opónienia. Koszty procesu strony
ponosiæ mia³y po po³owie. Postanowiono wreszcie, ¿e ugoda
w sposób ostateczny rozstrzyga spór pomiêdzy stronami.
W uzasadnieniu tego orzeczenia S¹d Okrêgowy przypomnia³,
¿e Z.S. uzna³ powództwo do kwoty 150.000 z³otych, a E.S. w ca³oci. Na rozprawie z dnia 26 lipca 2012 r. strony zawar³y ugodê,
która w ocenie S¹du nie narusza³a interesów stron, jest zgodna
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, nie narusza zasad wspó³¿ycia spo³ecznego ani nie mia³a na celu obejcia prawa. Zawar-

94

w sprawach cywilnych
cie ugody mia³o umo¿liwiæ stronom za³agodzenie rodzinnego
konfliktu.
W za¿aleniu od tego postanowienia Z.S. za¿¹da³ jego uchylenia (tak nale¿y wnosiæ z uzasadnienia za¿alenia). Owiadczy³, ¿e
cofa swoje owiadczenie woli wyra¿one w ugodzie z dnia 26
lipca 2012 r. Podpisuj¹c ugodê znajdowa³ siê pod wp³ywem rodków psychotropowych, a zatem w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome i swobodne powziêcie decyzji i wyra¿enie woli. Od 2003 r.
pozostaje pod opiek¹ psychiatry, czego dowodziæ ma do³¹czone
do za¿alenia zawiadczenie lekarskie. Przed rozpraw¹ za¿yæ mia³
skar¿¹cy zwiêkszon¹ dawkê leków. Dodatkowo dowiedzia³ siê
o k³opotach zdrowotnych m³odszej córki. Zarzuci³ tak¿e skar¿¹cy, ¿e ugoda uchybia normie art. 84 k.c. w zwi¹zku z art. 918
k.c. W momencie jej zawierania zarówno sam skar¿¹cy jak i powódka nie mieli wiadomoci, ¿e nieruchomoæ mo¿e nie znaleæ nabywcy w terminie okrelonym w ugodzie. Po jej zawarciu zasiêgn¹³ informacji w biurze nieruchomoci dowiaduj¹c siê,
¿e obecnie bardzo trudno sprzedaæ dom. Strony dzia³a³y zatem
pod wp³ywem istotnego b³êdu co do niew¹tpliwego stanu faktycznego. Dodatkowo poda³ skar¿¹cy, ¿e spodziewa siê trudnoci w sprzeda¿y domu ze strony wspó³pozwanej  ¿ony, z któr¹
jest w konflikcie. Dopatruje siê jej wspó³dzia³ania z powódk¹
w celu przejêcia nieruchomoci, co stanowiæ ma o spe³nieniu
przes³anek z art. 86 k.c. Gotów jest zawrzeæ ponownie ugodê
i zobowi¹zaæ siê do zap³aty tej samej kwoty, ale bez okrelania
czasu sprzeda¿y nieruchomoci.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie Z.S. okaza³o siê zasadne i doprowadzi³o do uchylenia zaskar¿onego postanowienia, choæ z przyczyn przez pozwanego niewskazywanych.
S¹d wydaje postanowienie o umorzeniu postêpowania, miêdzy
innymi wówczas, gdy wydanie wyroku sta³o siê zbêdne (art. 355 §
1 k.p.c.). Do klasycznych przyczyn umorzenia nale¿y zawarcie przez
strony ugody odnonie przedmiotu sporu poddanego pod os¹d i uznanie tej ugody za dopuszczaln¹ w wietle normy art. 203 § 4 k.p.c.
w zwi¹zku z art. 223 § 2 k.p.c. Osnowa takiej ugody powinna byæ
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wci¹gniêta do protoko³u rozprawy i stwierdzona podpisami stron.
Gdy przebieg posiedzenia utrwalono za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz i dwiêk, to pisemny protokó³ sporz¹dza siê w formie skróconej (art. 157 § 1 k.p.c.).
Protokó³ taki powinien zawieraæ, miêdzy innymi, czynnoci
stron wp³ywaj¹ce na rozstrzygniêcie s¹du, w tym ugodê ( art.
158 § 1 k.p.c.). Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy i protokolant
(art. 158 § 3 k.p.c.).
Przebieg posiedzenia S¹du Okrêgowego z dnia 26 lipca 2012
roku utrwalano w ca³oci za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego
obraz i dwiêk. Z posiedzenia tego sporz¹dzono pisemny protokó³, o którym mowa w art. 157 § 1 i 158 § 1 k.p.c. S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e dosz³o do zawarcia ugody, która czyni³a wydanie
wyroku zbêdnym, ale ugody takiej nie wci¹gniêto do protoko³u
pisemnego, a dok³adnie rzecz opisuj¹c  osnowa ugody z podpisami stron stanowi kolejn¹, po protokole pisemnym z rozprawy, kartê akt I C ( ). Nie stanowi ona czêci tego protoko³u
bowiem nie jest opatrzona podpisami przewodnicz¹cego i protokolanta. Protokó³ pisemny zawiera tylko adnotacjê, ¿e dosz³o
do zawarcia ugody, której osnowê umieszczono na odrêbnym
za³¹czniku. Taka forma ugody okrelana jest tak¿e w dwiêkowym zapisie rozprawy (8 min. 13 sek., 10 min. 48 sek.). Tymczasem za³¹cznika do protoko³u o takim charakterze, jak chcia³
S¹d pierwszej instancji, sporz¹dziæ nie mo¿na. Ugodzie takiej nie
bêdzie równie¿ nadana klauzula wykonalnoci bowiem klauzulê
umieszcza siê na odpisie protoko³u posiedzenia zawieraj¹cego
treæ ugody, a do pisemnego protoko³u rozprawy z dnia 26 lipca
2012 r. nie wci¹gniêto osnowy ugody (patrz § 184 Regulaminu
urzêdowania s¹dów powszechnych).
Za³¹cznik do protoko³u z³o¿yæ mog¹ strony, w trybie przewidzianym w art. 161 k.p.c., dla przedstawienia na pimie w³asnych owiadczeñ, wniosków i wywodów. Zamieszczenie osnowy ugody w takim za³¹czniku nie bêdzie stanowi³o o jej zawarciu przed s¹dem.
Uzgodnienie przez strony warunków ugody podczas posiedzenia, którego przebieg jest utrwalany za pomoc¹ urz¹dzenia
rejestruj¹cego obraz i dwiêk, nie napotyka na ¿adne przeszko-
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dy. S¹dziæ nale¿y natomiast, ¿e ju¿ wci¹gniêcie osnowy takiej
ugody do protoko³u rozprawy by³o wykluczone, to jest dosz³o do
sytuacji opisanej w art. 157 § 11 k.p.c.  ze wzglêdów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomoc¹ urz¹dzenia
rejestruj¹cego obraz i dwiêk nie by³o mo¿liwe i protokó³ powinien byæ dalej sporz¹dzany wy³¹cznie pisemnie jako protokó³
tradycyjny.
Podsumowuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e przed S¹dem Okrêgowym nie dosz³o do zawarcia ugody, której osnowê wci¹gniêto
do protoko³u rozprawy, a zatem nie by³o podstaw do umorzenia
postêpowania.
Jak siê wydaje strony nadal maj¹ wolê zawarcia ugody,
a w szczególnoci jej zawarcia oczekuje tak¿e skar¿¹cy, choæ z zachowaniem postulowanych w za¿aleniu warunków. W przypadku gdyby do jej zawarcia nie dosz³o, niezbêdna bêdzie ocena
skutków prawnych opisanej wy¿ej ugody z dnia 26 lipca 2012 r.,
stanowi¹cej dokument prywatny zawieraj¹cy postanowienia stron
o u³o¿eniu ich wzajemnych relacji, w kontekcie twierdzeñ pozwanego zawartych w uzasadnieniu za¿alenia.
W tym stanie rzeczy, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zwi¹zku
z art. 397 § 2 k.p.c., postanowiono jak w sentencji.

8
POSTANOWIENIE
z dnia 12 padziernika 2012 r.
III Cz 884/12
S¹du Okrêgowego w Gdañsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Krzysztof Gajewski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO El¿bieta P³a¿yñska
SSR del. Marian Glembin

Teza
Konsekwencj¹ skorzystania przez stronê z uprawnienia do
zaskar¿enia zarz¹dzenia o ustaleniu wymiaru op³aty (art. 394 § 1
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pkt 9 k.p.c.) jest tymczasowe wstrzymanie obowi¹zku uiszczenia
¿¹danej od niej op³aty s¹dowej do czasu rozstrzygniêcia za¿alenia na zarz¹dzenie w przedmiocie ustalenia wymiaru op³aty.

Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem S¹d Rejonowy odrzuci³ za¿alenie powódki E.H. z dnia 4 lipca 2011 r. na zarz¹dzenie z dnia 15
czerwca 2011 r.
W uzasadnieniu wskazano, ¿e powódka zarz¹dzeniem
z dnia 6 wrzenia 2011 r., dorêczonym jej 28 wrzenia 2011 r., zobowi¹zana zosta³a do uiszczenia op³aty od za¿alenia w wysokoci 30 z³otych  w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia
za¿alenia. W zakrelonym terminie powódka nie uici³a op³aty,
a jedynie za¿alenie na wezwanie do jej uiszczenia oraz wymiar.
S¹d wskaza³, ¿e stosownie do art. 360 k.p.c. w zw. z art. 396
k.p.c. i 398 k.p.c. z³o¿enie za¿alenie nie wstrzymuje wykonania
zarz¹dzenia. Tym samym mimo wniesienia za¿alenia na zarz¹dzenie z dnia 6 wrzenia 2011 r., powódka winna by³a zarz¹dzenie powy¿sze wykonaæ. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie S¹d Rejonowy orzek³ jak w postanowieniu na podstawie art. 370 k.p.c.
w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
Zaskar¿aj¹c powy¿sze orzeczenie powódka wnios³a o jego
uchylenie w ca³oci.
W uzasadnieniu skar¿¹ca podnios³a, ¿e dotychczas nie zosta³
rozpoznany wniosek o przywrócenie terminu z³o¿ony dnia 4 lipca 2011. Niepodjêcie przesy³ki i jej zwrot wynika³y wy³¹cznie
z przyczyn zawinionych przez Urz¹d Pocztowy, co powódka wskazywa³a ju¿, w za¿aleniu z dnia 2 lipca 2011 r. W tej sytuacji kolejne czynnoci S¹du Rejonowego nie znajduj¹ uzasadnienia. Skar¿¹ca doda³a, ¿e w za¿aleniu z dnia 30 wrzenia 2011 r. na zarz¹dzenie w przedmiocie wymiaru op³aty zawarty zosta³ wniosek
o wstrzymanie realizacji zaskar¿onego zarz¹dzenia, który zosta³
przez S¹d Rejonowy pominiêty.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
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O wadliwoci zaskar¿onego postanowienia przes¹dza dokonanie przez S¹d Rejonowy niew³aciwej oceny prawnej faktu
wniesienia przez powódkê za¿alenia na zarz¹dzenie ustalaj¹ce
wymiar op³aty od wniesionego za¿alenia oraz wzywaj¹ce do jej
uiszczenia.
Uprawnienie do zaskar¿enia zarz¹dzenia o ustaleniu wymiaru
op³aty przys³uguje stronie na podstawie art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.
Dziêki temu instrumentowi strona mo¿e ¿¹daæ instancyjnej kontroli prawid³owoci samej zasady ¿¹dania op³aty, jak te¿ jej wysokoci. Konsekwencj¹ skorzystania przez stronê z powy¿szego
uprawnienia jest tymczasowe wstrzymanie obowi¹zku uiszczenia ¿¹danej od niej op³aty s¹dowej do czasu rozstrzygniêcia za¿alenia na zarz¹dzenie w przedmiocie ustalenia wymiaru op³aty 
analogicznie jak z³o¿enie wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych wstrzymuje obowi¹zek uiszczenia op³aty a¿ do prawomocnego rozstrzygniêcia tego wniosku. Za interpretacj¹ wspomnianych regulacji w³anie w ten sposób, przemawia nie tylko
jej ratio legis (kontrola poprawnoci na³o¿onego zobowi¹zania
w kontekcie obci¹¿eñ finansowych strony), ale tak¿e wyk³adnia
systemowa. Zgodnie bowiem z art. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) nie pobiera siê op³aty
od za¿alenia na postanowienie s¹du dotycz¹ce wysokoci op³aty
lub wysokoci wydatków. Je¿eli zatem ustawodawca nie nak³ada
na stronê kwestionuj¹c¹ wysokoæ op³aty obowi¹zku uiszczenia
op³aty od wniesionego za¿alenia, to tym bardziej brak jest podstaw do zobowi¹zywania jej do uiszczenia ¿¹danej op³aty, pomimo jej kwestionowania.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, S¹d Okrêgowy za b³êdny uzna³ przyjêty w uzasadnieniu zaskar¿onego orzeczenia pogl¹d, i¿ z³o¿enie za¿alenia na zarz¹dzenie w przedmiocie ustalenia wysokoci
op³aty od za¿alenia nie przerwa³o biegu terminu do uiszczenia
op³aty od tego¿ za¿alenia. W kontekcie powy¿szego rozstrzygniêcie S¹du Rejonowego uznaæ nale¿a³o za przedwczesne. Ocena
ewentualnego niedochowania obowi¹zku op³acenia pisma mo¿liwa by³a bowiem w realiach sprawy po rozstrzygniêciu za¿ale-
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nia na zarz¹dzenie z dnia 6 wrzenia 2011 r. i ewentualnym ponownym wezwaniu strony do uiszczenia op³aty.
S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹cy niniejsze za¿alenie ustali³ w tym
zakresie, ¿e postanowieniem z dnia 2 marca 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³ za¿alenie powódki na zarz¹dzenie z dnia 6 wrzenia 2011 r., przes¹dzaj¹c o zasadnoci ¿¹dania od powódki op³aty
od za¿alenia w wysokoci 30 z³otych. W tej sytuacji powódka
winna byæ co do zasady ponownie wezwana do uiszczenia op³aty od za¿alenia na zarz¹dzenie o zwrocie pozwu z dnia 15 czerwca
2011 r. Maj¹c jednak¿e na wzglêdzie fakt, i¿ aktualnie, wskutek
wydania przez S¹d Rejonowy dnia 26 czerwca 2012 r. postanowienia zwalniaj¹cego powódkê od kosztów s¹dowych w ca³oci,
zarz¹dzenie takie sta³o siê zbêdne i brak jest obecnie przeszkód
do nadania dalszego biegu za¿aleniu z dnia 2 lipca 2011 r.
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PRAWO PARCY
1
WYROK
z dnia 21 listopada 2012 r.
III AUa 792/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Andrzejewski (przewodnicz¹cy)
SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska

Teza
¯¹danie zwrotu nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia
spo³ecznego uzasadnione jest tylko wobec osoby, która otrzyma³a wiadczenie bez podstawy prawnej i tylko wówczas, gdy mia³a wiadomoæ, ¿e wyp³acone wiadczenie jej siê nie nale¿y.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 6 grudnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹za³ A.N. do zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ za okres od 1 listopada 2008 r. do 30 listopada 2010 r.
w kwocie 4.359,70 z³otych. Wskaza³ przy tym, ¿e nadp³ata dodatku pielêgnacyjnego powsta³a w zwi¹zku z pobytem ubezpieczonej w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym od dnia 20 padziernika 2008 r.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ pe³nomocnik A.N.,
jej syn D.N. Zarzuci³, ¿e decyzja zosta³a podjêta pomimo powiadomienia ZUS o przebywaniu ubezpieczonej w zak³adzie opiekuñczym w G., co zosta³o odnotowane. D.N. wskaza³ równie¿,
¿e u A.N. bieg³y s¹dowy rozpozna³ chorobê Alzheimera. Wyrokiem w sprawie o sygn. akt I Ns ( ) S¹d Okrêgowy ubezw³a-
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snowolni³ ca³kowicie ubezpieczon¹, a przed S¹dem Rejonowym
toczy siê aktualnie sprawa o ustanowienie dla niej opiekuna prawnego.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie.
( )
Wyrokiem z dnia 21 lutego 2012 r. S¹d Okrêgowy zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i ustali³, i¿ wnioskodawczyni A.N. nie jest zobowi¹zana do zwrotu pobranych wiadczeñ w okresie od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 listopada 2010 r. w kwocie 4.359,70 z³otych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ o nastêpuj¹ce
ustalenia i rozwa¿ania:
Decyzj¹ z dnia 12 marca 2001 r. ZUS przyzna³ ubezpieczonej
prawo do dodatku pielêgnacyjnego na sta³e od dnia 1 marca
2001 r., tj. od osi¹gniêcia wieku 75 lat. Decyzja powy¿sza nie
zawiera pouczenia o koniecznoci powiadomienia pozwanego
o pobycie w domu pomocy spo³ecznej, zak³adzie opiekuñczo 
leczniczym lub zak³adzie pielêgnacyjno  opiekuñczym. Pouczenie
takie zawarte zosta³o dopiero w decyzji z dnia 14 stycznia 2003 r.
Powy¿sze decyzje zosta³y wys³ane na adres ubezpieczonej.
W dniu 31 stycznia 2007 r. ubezpieczona udzieli³a synowi
D.N. pe³nomocnictwa do zarz¹du i rozporz¹dzania jej maj¹tkiem,
jak równie¿ do odbioru korespondencji oraz wszelkich przekazów pocztowych i przesy³ek pieniê¿nych.
W dniu 8 maja 2007 r. D.N. z³o¿y³ w ZUS-e wniosek o zmianê
adresu do korespondencji przeznaczonej dla matki A.N., wskazuj¹c ul. R. w G.; do³¹czy³ udzielone pe³nomocnictwo. Od tego
momentu korespondencja z ZUS by³a kierowana na wskazany
przez D.N. adres w G.
Ubezpieczona pocz¹tkowo przebywa³a w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej, nastêpnie w okresie od 21 grudnia
2007 r. do 13 czerwca 2008 r. w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym w G. oraz w Miejskim Orodku Pomocy Spo³ecznej  Orodek Opiekuñczy dla osób przewlekle chorych w G. od wrzenia
2008 r.
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A.N. od dnia 20 padziernika 2008 r. przebywa w Zak³adzie
Opiekuñczo-Leczniczym w G. z rozpoznaniem zespo³u psychoorganiczno  otêpiennego typu alzheimerowskiego, niedoczynnoci¹ tarczycy oraz zwyrodnienia wielostawowego.
Objawy chorobowe nasili³y siê w 2005 r. Biegli s¹dowi przeprowadzaj¹c badanie A.N. w dniu 5 maja 2010 r. odnotowali, ¿e
z ubezpieczon¹ brak jest kontaktu logicznego, le¿y, wymaga sta³ej opieki i pielêgnacji oraz podawania leków. W opinii wydanej
do sprawy o ubezw³asnowolnienie biegli podali, i¿ ubezpieczona ma ca³kowicie zniesion¹ zdolnoæ kierowania swoim postêpowaniem oraz prowadzenia swoich spraw w zakresie wszelkich czynnoci, wymaga opieki osób drugich do codziennego
funkcjonowania.
Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2010 r. S¹d Okrêgowy ubezw³asnowolni³ ca³kowicie A.N. z powodu zaburzeñ psychicznych.
O powy¿szym D.N. poinformowa³ NZOZ w T. dnia 24 czerwca
2010 r.
Na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w T., D.N. zosta³
ustanowiony opiekunem prawnym A.N., od dnia 6 kwietnia 2011 r.
NZOZ Szpital Powiatowy w T. pismem z dnia 29 padziernika 2010 r. poinformowa³ ZUS o pobycie A.N. w Zak³adzie Leczniczo-Opiekuñczym w G. od padziernika 2008 r. i o kwocie
wynikaj¹cego z tego tytu³u zad³u¿enia wynosz¹cego kwotê
4.352 z³otych.
NZOZ zwróci³ siê o przekazywanie 70% wiadczenia A.N. na
rzecz T. Centrum Zdrowia Sp. z o.o. W zwi¹zku z powy¿szym,
decyzj¹ z dnia 29 listopada 2010 r. ZUS zmniejszy³ wysokoæ
pobieranej renty rodzinnej i poinformowa³ NZOZ w T., ¿e od
1 grudnia 2010 r. bêdzie przekazywaæ na jego konto bankowe
kwotê potr¹cenia ze wiadczenia w wysokoci 1.023,24 z³otych
miesiêcznie.
Zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 6 grudnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹za³ A.N.
do zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ za okres od 1 listopada 2008 r. do 30 listopada 2010 r. w kwocie 4.359,70 z³otych.
Wskaza³ przy tym, ¿e nadp³ata dodatku pielêgnacyjnego powsta-
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³a w zwi¹zku z pobytem ubezpieczonej w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym w G. od dnia 20 padziernika 2008 r.
Decyzje z dnia 29 listopada 2010 r. oraz z dnia 6 grudnia
2010 r. zosta³y wys³ane na adres Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczym w G.
( )
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ stosownie do treci art. 138 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.), osoba, która nienale¿nie pobra³a wiadczenia, jest
obowi¹zana do ich zwrotu.
Zgodnie z ust. 2 za nienale¿nie pobrane wiadczenia w rozumieniu ust. 1 uwa¿a siê:
1) wiadczenia wyp³acone mimo zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo
wstrzymanie wyp³aty wiadczeñ w ca³oci lub w czêci, je¿eli osoba pobieraj¹ca wiadczenia by³a pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) wiadczenia przyznane lub wyp³acone na podstawie fa³szywych zeznañ lub dokumentów albo w innych przypadkach
wiadomego wprowadzenia w b³¹d przez osobê pobieraj¹c¹
wiadczenia.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
o sygn. akt II UK 149/10 wskaza³, ¿e pouczenie o którym mowa
w art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach
z FUS jest przes³ank¹ warunkuj¹c¹ obowi¹zek zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia. W wyroku z dnia 15 lipca 2011 r.
w sprawie o sygn. akt I UK 39/11 uzna³ natomiast, ¿e obowi¹zek zwrotu emerytury wyp³aconej mimo zaistnienia okolicznoci
powoduj¹cej zawieszenie prawa do wiadczenia nie powstaje,
je¿eli pobieraj¹ca wiadczenie osoba nie zosta³a pouczona o braku prawa do jego pobierania. Przytoczenie przepisów okrelaj¹cych okolicznoci, których wyst¹pienie w czasie pobierania wiadczenia powoduje jego utratê (w ca³oci lub w czêci) jest pouczeniem prawid³owym, ale musi byæ na tyle zrozumia³e, aby
ubezpieczony móg³ je odnieæ do w³asnej sytuacji.
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W art. 75 ust. 1 cytowanej wy¿ej ustawy podano z kolei, ¿e
dodatek pielêgnacyjny przys³uguje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, je¿eli osoba ta zosta³a uznana za ca³kowicie
niezdoln¹ do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukoñczy³a 75 lat ¿ycia, z zastrze¿eniem ust. 4.
Ust. 4 stanowi, ¿e osobie uprawnionej do emerytury lub renty
przebywaj¹cej w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym lub w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym dodatek pielêgnacyjny nie przys³uguje, chyba ¿e przebywa poza t¹ placówk¹ przez okres d³u¿szy ni¿ 2 tygodnie w miesi¹cu.
Przenosz¹c powy¿sze na grunt niniejszej sprawy, S¹d I instancji wskaza³, ¿e przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³o,
czy dodatek pielêgnacyjny wyp³acony ubezpieczonej w okresie
przebywania w placówce opiekuñczo-leczniczej by³ nale¿ny i czy
ubezpieczona dochowa³a wszelkich wymogów warunkuj¹cych
mo¿liwoæ wyp³aty tego wiadczenia w spornym okresie od 1 listopada 2008 r. do 30 listopada 2010 r.
W ocenie S¹du Okrêgowego, wiadczenie w postaci dodatku
pielêgnacyjnego wyp³acane ubezpieczonej w spornym okresie
by³o nienale¿ne. Pozbawiona podstaw by³a argumentacja pe³nomocnika ubezpieczonej, który wskazywa³, ¿e ZUS nie pouczy³
A.N. o koniecznoci poinformowania o pobycie w placówce opiekuñczo-leczniczej. Jak wynika bowiem z przeprowadzonego
postêpowania dowodowego, ubezpieczona otrzyma³a stosowne
pouczenie wraz z decyzj¹ z dnia 14 stycznia 2003 r.
Niemniej jednak, zdaniem S¹du Okrêgowego, brak jest podstaw do na³o¿enia na ubezpieczon¹ obowi¹zku zwrotu pobranych kwot dodatku pielêgnacyjnego, poniewa¿ A.N. w momencie rozpoczêcia pobytu w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym nie
by³a w stanie zastosowaæ siê do pouczenia organu rentowego
z uwagi na swój stan psychiczny. Jak wynika³o bowiem z opinii
bieg³ych s¹dowych lekarzy, A.N. ma ca³kowicie zniesion¹ zdolnoæ kierowania swoim postêpowaniem oraz prowadzenia swoich spraw w zakresie wszelkich czynnoci i wymaga opieki osób
drugich do codziennego funkcjonowania od 2005 r. Skoro skar¿¹ca formalnie do dnia uprawomocnienia siê postanowienia z dnia
22 czerwca 2010 r. posiada³a pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci praw-
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nych, zatem wy³¹cznie na niej spoczywa³ obowi¹zek powiadomienia ZUS-u o utracie uprawnieñ do dodatku pielêgnacyjnego
z uwagi na pobyt w placówce opiekuñczoleczniczej, czego
z przyczyn wy¿ej opisanych nie mog³a uczyniæ.
( )
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ pozwany organ
rentowy, zarzucaj¹c naruszenie:
 art. 138 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 75 ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.)
 oraz art. 233 k.p.c., przejawiaj¹ce siê w b³êdnej ocenie ujawnionego w sprawie stanu faktycznego.
Wskazuj¹c na powy¿sze, pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
S¹d I instancji.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego jest niezasadna i nie zas³uguje na
uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a kwestia, czy
dodatek pielêgnacyjny wyp³acany wnioskodawczyni w okresie
przebywania w placówce opiekuñczoleczniczej by³ wiadczeniem nienale¿nym i czy wnioskodawczyni obowi¹zana jest do
jego zwrotu.
We wskazanym powy¿ej zakresie S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach
i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c.,
nie pope³ni³ te¿ uchybieñ w zakresie kwalifikacji prawnej ustalonych faktów, które mog³yby uzasadniæ ingerencjê w treæ zaskar¿onego orzeczenia. W konsekwencji, S¹d odwo³awczy, oceniaj¹c jako prawid³owe ustalenia faktyczne i rozwa¿ania prawne
dokonane przez S¹d pierwszej instancji uzna³ je za w³asne, co
oznacza, i¿ zbêdnym jest ich szczegó³owe powtarzanie w uzasad-
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nieniu wyroku S¹du odwo³awczego (por. wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., sygn. I PKN 339/98, OSNAPiUS/1999/24/776).
S¹d Apelacyjny podziela utrwalone w orzecznictwie stanowisko, i¿ ¿¹danie zwrotu nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego uzasadnione jest tylko wobec osoby, która otrzyma³a wiadczenie bez podstawy prawnej, i tylko wówczas, gdy
mia³a wiadomoæ, ¿e wyp³acone wiadczenie jej siê nie nale¿y.
W wyroku z dnia 6 marca 2012 r. (I UK 331/11, LEX nr 1165287)
S¹d Najwy¿szy podkreli³ nadto, i¿ wiadomoæ nienale¿noci
wiadczenia ma wyp³ywaæ z pouczenia uprawnionego przez organ rentowy o okolicznociach powoduj¹cych wyp³atê wiadczeñ nienale¿nych, a pouczenie stanowi warunek sine qua non
obowi¹zku ich zwrotu.
W ocenie S¹du Odwo³awczego, przeprowadzone postêpowanie dowodowe wykaza³o, i¿ pomimo ¿e dodatek pielêgnacyjny wyp³acany ubezpieczonej w okresie jej pobytu w placówce
opiekuñczoleczniczej stanowi³ wiadczenie nienale¿ne w rozumieniu art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), wnioskodawczyni z przyczyn obiektywnych nie by³a tego wiadoma.
W aktach sprawy znajduje siê kserokopia dokumentacji lekarskiej ubezpieczonej, m.in. z zak³adu opiekuñczoleczniczego
w G., w którym wnioskodawczyni przebywa³a od 2008 r. Z dokumentacji tej wynika bezspornie, ¿e ju¿ w momencie przyjêcia
do orodka A.N. nie mia³a wystarczaj¹cej wiadomoci, aby mog³a zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e pobierany przez ni¹ dodatek
pielêgnacyjny, wyp³acany ju¿ do r¹k jej syna D.N., by³ wiadczeniem jej nienale¿nym.
Okolicznoæ tê potwierdza tak¿e opinia s¹dowo  lekarska
sporz¹dzona w sprawie o sygn. I Ns ( ) S¹du Okrêgowego,
w nastêpstwie której ubezpieczona zosta³a uznana za osobê niemaj¹c¹ wiadomoci kierowania swoim postêpowaniem oraz zosta³a ca³kowicie ubezw³asnowolniona. Niezasadny jest przy tym
zarzut apeluj¹cego, i¿ przytoczone przez S¹d I instancji stwierdzenie odnonie mo¿liwoci kierowania swoimi sprawami przez
wnioskodawczyniê nie pochodzi z opinii bieg³ego a z uzasad-
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nienia wniosku o ubezw³asnowolnienie. Bieg³y z zakresu psychiatrii, cytuj¹c wnioskuj¹cego o ubezw³asnowolnienie, wskaza³
wprawdzie, i¿ objawy chorobowe nasili³y siê od 2005 r., jednoczenie jednak napisa³ wprost w swojej opinii, i¿ opiniowana ma
ca³kowicie zniesion¹ zdolnoæ kierowania swoim postêpowaniem
oraz prowadzenia swoich spraw w zakresie wszelkich czynnoci, a tak¿e i¿ niecelowym jest dorêczanie jej pism procesowych.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, przytoczone wy¿ej dowody
wiadcz¹ ewidentnie o tym, ¿e wnioskodawczyni w momencie,
kiedy rozpoczê³a pobyt w Zak³adzie Opiekuñczo  Leczniczym
w G., mimo i¿ zosta³a pouczona o koniecznoci poinformowania
o tym organu rentowego, nie mia³a wiadomoci tego, ¿e ci¹¿y³
na niej obowi¹zek poinformowania organu rentowego o ustaniu
prawa do pobierania wiadczenia. Jak trafnie zatem wskaza³ S¹d
Okrêgowy, wnioskodawczyni nie mog³a dope³niæ ci¹¿¹cego na
niej obowi¹zku, a tym samym ¿¹danie Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zwrotu przez ubezpieczon¹ pobranych wiadczeñ za
okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 listopada 2010 r. nie
jest zasadne.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny uzna³ rozstrzygniêcie S¹du Okrêgowego za prawid³owe i na podstawie art.
385 k.p.c. oddali³ apelacjê pozwanego.
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2
WYROK
z dnia 9 padziernika 2012 r.
III AUa 563/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maciej Piankowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Jerzy Andrzejewski
SSA Magdalena Budzyñska  Górecka

Teza
Kwestia objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym ma znaczenie
przes¹dzaj¹ce o obowi¹zku op³acenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie
Ubezpieczony J.G. odwo³a³ siê od decyzji pozwanego organu
rentowego  Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 01 czerwca
2011 r., któr¹ wymierzono mu  jako osobie prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹  sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za
okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2000 r. w kwocie 1.806,22
z³otych i stwierdzono, ¿e ubezpieczony jest zobowi¹zany do zap³aty sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od padziernika 2000 r. do grudnia 2000 r. w kwocie 254,04 z³otych plus
nale¿ne odsetki za zw³okê, które na dzieñ wydania decyzji wynosz¹ 437 z³otych. Zaznaczono jednoczenie, ¿e okres dochodzenia nale¿noci z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego od 01 stycznia 1999 r. do 30 wrzenia 2000 r. na dzieñ wydania decyzji
uleg³ przedawnieniu.
( )
Kwestionuj¹c powy¿sz¹ decyzjê ubezpieczony domaga³ siê
jej zmiany w czêci dotycz¹cej zap³aty sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne za miesi¹ce od padziernika 2000 r. do grudnia 2000 r.
w kwocie 254,04 z³otych i ustalenia, ¿e nie ma on obowi¹zku
ich zap³aty.
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( )
Pozwany organ rentowy wniós³ o odrzucenie odwo³ania w trybie art. 4779 § 3 k.p.c. oraz o oddalenie odwo³ania w razie nieuwzglêdnienia wniosku o jego odrzucenie.
Pozwany wskaza³, ¿e decyzja zosta³a ubezpieczonemu dorêczona w dniu 16 czerwca 2011 r., za odwo³anie wp³ynê³o do
organu rentowego w dniu 21 lipca 2011 r. Odnosz¹c siê merytorycznie do odwo³ania pozwany przytoczy³ argumentacjê analogiczn¹ jak w uzasadnieniu zaskar¿onej decyzji.
S¹d Okrêgowy wezwa³ do udzia³u w sprawie zainteresowanego  Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zainteresowany wniós³ o oddalenie odwo³ania i wskaza³, i¿
kwestia podlegania przez wnioskodawcê ubezpieczeniu zdrowotnemu za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2000 r. zosta³a
rozstrzygniêta jego decyzj¹ z dnia 05 stycznia 2011 r., która jest
prawomocna i wi¹¿e strony.
( )
Wyrokiem z dnia 01 grudnia 2011 r. S¹d Okrêgowy zmieni³
zaskar¿on¹ decyzjê i stwierdzi³, ¿e ubezpieczony nie jest zobowi¹zany do zap³aty sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za okres
od padziernika 2000 r. do grudnia 2000 r. w kwocie 254,04
z³otych plus nale¿ne odsetki za zw³okê, które na dzieñ wydania
decyzji wynosz¹ 437 z³otych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Ubezpieczony od 25 sierpnia 1997 r. prowadzi³ pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ Z.E.C. Jednoczenie m.in. w okresie od 01 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2002 r. ubezpieczony pozostawa³ w stosunku pracy z P. w C. i z tego tytu³u by³ zg³oszony do
ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczony z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
do ubezpieczenia zdrowotnego zg³osi³ siê pierwszorazowo od
01 stycznia 1999 r. Od 01 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r.
nie by³ zg³oszony do ubezpieczenia zdrowotnego, nie sk³ada³
deklaracji rozliczeniowych ani nie op³aca³ sk³adek na przedmiotowe ubezpieczenie.
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Pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. pozwany zwróci³ siê do
Narodowego Funduszu Zdrowia celem ustalenia obowi¹zku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od 01 stycznia
1999 r. do 31 grudnia 2000 r. przez ubezpieczonego z tytu³u
prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowany wszcz¹³ postêpowanie wyjaniaj¹ce, o którym poinformowano ubezpieczonego (pismo z dnia 06 lipca
2010 r. odebrane osobicie przez ubezpieczonego w dniu 12 lipca
2010 r.), w efekcie którego wyda³ w dniu 05 stycznia 2011 r.
decyzjê stwierdzaj¹c¹, ¿e ubezpieczony w okresie od dnia 01
stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. podlega³ obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Decyzja dorêczona ubezpieczonemu w dniu 21 stycznia 2011 r.
nie zosta³a przez niego zaskar¿ona i sta³a siê prawomocna z dniem
28 stycznia 2011 r.
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ decyzjê pozwany wyda³ w dniu
01 czerwca 2011 r. zaskar¿on¹ decyzjê wymierzaj¹c ubezpieczonemu jako osobie prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia 1999 r. do
grudnia 2000 r. w kwocie 1.806,22 z³otych i stwierdzaj¹c, ¿e jest
on zobowi¹zany do zap³aty sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od padziernika 2000 r. do grudnia 2000 r. w ³¹cznej
kwocie 254,04 z³otych plus nale¿ne odsetki za zw³okê, które na
dzieñ wydania decyzji wynosz¹ 437 z³otych. Okres dochodzenia
nale¿noci za okres od 01/1999 do 09/2000 organ rentowy uzna³
za przedawniony.
Decyzja zosta³a przez ubezpieczonego odebrana w dniu 16
czerwca 2011 r.
( )
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e ubezpieczony prowadz¹cy od 1997 r.
zarejestrowan¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i pozostaj¹cy jednoczenie w stosunku pracy w okresie m.in. od 01 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. nie op³aca³ za ten okres sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
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Przechodz¹c do rozwa¿añ prawnych S¹d Okrêgowy wskaza³,
¿e obowi¹zek op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
w omawianym okresie zosta³ ukszta³towany ustaw¹ z dnia 06
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.
Nr 28, poz. 153 ze zm.), która wesz³a w ¿ycie z dniem 01 stycznia 1999 r. W art. 8 pkt 1 lit. c ustawy wskazano, ¿e ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegaj¹ osoby objête ubezpieczeniem spo³ecznym bêd¹ce osobami prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoæ
lub osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi. Obowi¹zek ten, zgodnie
z art. 8a ust. l, uwa¿a siê za spe³niony po zg³oszeniu osoby
podlegaj¹cej temu obowi¹zkowi w kasie chorych, zgodnie z przepisami art. 16, i op³aceniu sk³adki w terminie i na zasadach okrelonych ustaw¹. Sam obowi¹zek ubezpieczenia zdrowotnego
powstawa³ natomiast i wygasa³, w myl art. 11 ust. 1 ustawy
w terminach okrelonych w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, w przypadku spe³nienia warunków do objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym z kilku tytu³ów
sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne op³acana jest z ka¿dego
z tych tytu³ów odrêbnie. Tak¿e obowi¹zuj¹ca nastêpnie ustawa
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz.
391 ze zm.) w art. 9 ust. 1 lit. c obejmowa³a obowi¹zkiem podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ pozarolnicz¹ lub osoby z nimi wspó³pracuj¹ce. Obowi¹zek
ten powstawa³ i wygasa³, w myl art. 12 ust. 1 ustawy, w terminach okrelonych w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym. Aktualnie kwestiê t¹ na to¿samych zasadach reguluje art. 66 ust. 1
pkt 1 c i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).
Powo³ywana w powy¿szych przepisach ustawa o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze
zm.) wskazuje natomiast, ¿e obowi¹zkowym ubezpieczeniom
spo³ecznym podlegaj¹  w myl art. 6 ust. 1 pkt 5  osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ m.in. osobami prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoæ. Obowi¹zek ten za,
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zgodnie z art. 13 pkt 4 omawianej ustawy trwa w okresie od
dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoci do dnia zaprzestania
jej wykonywania (przepis w wersji obowi¹zuj¹cej do 19 wrzenia 2008 r., przed zmian¹ dokonan¹ ustaw¹ z dnia 10 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. Nr 141, poz. 888).
Z kolei na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy p³atnik sk³adek jest
obowi¹zany wed³ug zasad wynikaj¹cych z przepisów ustawy
obliczaæ, potr¹caæ z dochodów ubezpieczonych, rozliczaæ oraz
op³acaæ nale¿ne sk³adki za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy. Niewywi¹zanie siê z powy¿szych obowi¹zków rodzi, w myl art. 23
ustawy, koniecznoæ uiszczenia odsetek za zw³okê oraz dalszych
ewentualnych kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych (art.
24 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy nale¿noci z tytu³u sk³adek
ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 10 lat, licz¹c od dnia, w którym sta³y siê wymagalne, z zastrze¿eniem ust. 5-5d. Brzmienie
tego przepisu zosta³o nadane ustaw¹ z dnia 18 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074) i obowi¹zywa³o do 20 lipca 2011 r. (dnia wejcia w ¿ycie ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. Nr 138, poz.
808). Pierwotnie natomiast od dnia 25 listopada 1998 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. przepis ten stanowi³, ¿e nale¿noci z tytu³u
sk³adek ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 5 lat, a w przypadku
przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, po
up³ywie 10 lat licz¹c od dnia, w którym sta³y siê wymagalne.
Analogiczny, 5 letni okres przedawnienia przewidywa³a ustawa
z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. 28 ust. 2), wskazuj¹c, ¿e bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu p³atnoci, roz³o¿enie sp³aty nale¿noci
na raty i ka¿da inna czynnoæ zmierzaj¹ca do ci¹gniêcia nale¿noci, je¿eli o czynnoci tej zosta³ zawiadomiony d³u¿nik. Nale¿noci z tytu³u sk³adek nie mo¿na jednak dochodziæ, je¿eli od
terminu ich wymagalnoci up³ynê³o 10 lat (art. 28 ust. 3).
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Wprost do uregulowañ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych odnosi³a siê ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ wskazuj¹c w art.
33 ust. 2, ¿e nale¿noci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne ulegaj¹ przedawnieniu na zasadach okrelonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Nieprzedawnione
w chwili wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. nowej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, tj. w dniu 01 kwietnia
2003 r., sk³adki zosta³y zatem objête to¿samym okresem przedawnienia wynikaj¹cym wówczas z ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych. Wprowadzona w tej ustawie zmiana wyd³u¿aj¹ca
okres przedawnienia do 10 lat, objê³a zatem równie¿ sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne. W orzecznictwie ukszta³towano pogl¹d, ¿e termin przedawnienia nale¿noci nieprzedawnionych
w chwili wejcia w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej z dnia 18 grudnia
2002 r. uleg³ przed³u¿eniu do aktualnie obowi¹zuj¹cego okresu
przedawnienia (por. np. wyrok SN z dnia 12 listopada 2007 r.,
I UK 147/07).
Do spornych nale¿noci sk³adkowych ubezpieczonego (za
okres 10/2000 do 12/2000) zastosowanie znajdzie zatem 10 letni
okres przedawnienia. Okres ten jednak, jak s³usznie podnosi³
ubezpieczony, na chwilê wydania zaskar¿onej decyzji, up³yn¹³,
co uniemo¿liwia skuteczne domaganie siê spe³niania wiadczenia sk³adkowego. Przeciwne argumenty organu rentowego nie
znalaz³y uznania S¹du Okrêgowego.
W szczególnoci za nietrafne S¹d Okrêgowy uzna³ powo³ywanie siê na instytucjê zawieszenia biegu przedawnienia w zwi¹zku
z rozstrzyganiem kwestii wstêpnej przez NFZ, któr¹ to mo¿liwoæ
daje art. 24 ust. 5e ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
wskazuj¹c na zawieszenie postêpowania, je¿eli wydanie decyzji
jest uzale¿nione od rozstrzygniêcia zagadnienia wstêpnego przez
inny organ lub s¹d na czas do dnia, w którym decyzja innego organu sta³a siê ostateczna lub orzeczenie s¹du uprawomocni³o siê, nie
d³u¿ej jednak ni¿ przez 2 lata. Pomijaj¹c naruszenie przepisów postêpowania administracyjnego, którymi s¹d powszechny siê co do
zasady nie zajmuje (por. teza 2 wyroku SN z dnia 09 lutego 2010 r.,
I UK 151/09) S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e organ rentowy b³êdnie
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oceni³, i¿ wydanie zaskar¿onej decyzji musia³o zostaæ poprzedzone
wydaniem decyzji wstêpnej.
Nale¿noci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne wynikaj¹ ze zobowi¹zania powstaj¹cego z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy prawa ³¹cz¹ powstanie takiego zobowi¹zania. Obowi¹zek samoobliczania i op³acani sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne powstaje z mocy samego prawa za ka¿dy
okres ubezpieczenia (miesi¹c kalendarzowy), a tym samym ewentualne zaleg³oci w op³acaniu tych sk³adek powstaj¹  równie¿
z wykorzystaniem tego samego prawnego automatyzmu  ka¿dorazowo w datach zaktualizowania siê obowi¹zku ich samoobliczania i op³acania w terminach okrelonych odpowiednimi
przepisami prawa. Jak wprost ujmuje to S¹d Najwy¿szy (uzasadnienie do wyroku z dnia 23 padziernika 2006 r., I UK 126/06)
nieop³acone w ustawowo okrelonym terminie sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (to¿samo zdrowotne  przyp. S¹du) powoduj¹ powstanie od tej daty zaleg³oci sk³adkowej z mocy samego
prawa. Ewentualna decyzja w zakresie obowi¹zkowego podlegania tym ubezpieczeniom jest wy³¹cznie decyzj¹ deklaratoryjn¹,
na podstawie której strona nie nabywa ¿adnych praw, bowiem
objêcie ubezpieczeniem nastêpuje z mocy prawa, z chwil¹ ziszczenia siê jego ustawowych warunków (por. teza 3 wyroku SN
z dnia 09 lutego 2010 r., I UK 151/09).
Ubezpieczony, prowadz¹cy od 1997 r. pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, od dnia 01 stycznia 1999 r., w zwi¹zku z wejcie w ¿ycie ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, by³ od tego momentu z mocy prawa zobowi¹zany do samoobliczania i op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach okrelonych ustaw¹ o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Ubezpieczony z obowi¹zku tego
bezspornie siê w okresie od 01/1999 do 12/2000 nie wywi¹za³,
a zatem, równie¿ z mocy powy¿szych przepisów powsta³y na
tym tle zaleg³oci sk³adkowe wraz z towarzysz¹cymi im nale¿nociami odsetkowymi, które odpowiednio od 11 lutego 1999 r.
do 11 stycznia 2001 r. rozpoczê³y swój indywidualny bieg
przedawnienia. Stwierdzenie tej kwestii  w sensie konstytutywnym  nie wymaga³o wydania oddzielnej decyzji.
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Wydanie decyzji deklaratoryjnej nie mia³o dla obowi¹zku tego
znaczenia, a tym samym postêpowanie w tym zakresie nie wp³ywa³o na bieg przedawnienia, który ostatecznie zakoñczy³ siê 11
stycznia 2011 r. Do tego dnia organ rentowy nie wszcz¹³ za
postêpowania zmierzaj¹cego do wyegzekwowania nale¿noci,
co spowodowa³o ostatecznie spe³nienie siê przes³anek z art. 24
ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
W tym stanie rzeczy dalsze rozwa¿ania na temat nowych,
wprowadzonych ustaw¹ zmieniaj¹c¹ z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
podstaw zawieszenia by³y bezcelowe.
Resumuj¹c, S¹d Okrêgowy stan¹³ na stanowisku, ¿e o ile wymierzenie ubezpieczonemu sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za okres 01/1999  12/2000 by³o prawnie i faktycznie uzasadnione wobec spe³nienia w tym okresie podstaw do objêcia
przedmiotowymi ubezpieczeniami na podstawie art. 8 pkt 1 lit. c
i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym w zw. z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Natomiast ju¿ stwierdzenie w zaskar¿onej decyzji zalegania przez wnioskodawcê z op³aceniem
nale¿noci z tytu³u tych sk³adek za okres 10/2000  12/2000
by³o nieprawid³owe jako spónione; zg³oszony przez ubezpieczonego zarzut przedawnienia okaza³ siê zasadny.
W sprawie nie zaistnia³y przes³anki z art. 24 ust. 5e ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, bieg przedawnienia sk³adek up³yn¹³ odpowiednio 11 listopada 2010 r. oraz 11 stycznia
2011 r. i 11 lutego 2011 r., a zatem w ka¿dym jednostkowym
wypadku przed wydaniem skar¿onej decyzji.
W tym stanie sprawy S¹d Okrêgowy zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê stwierdzaj¹c, ¿e ubezpieczony nie jest zobowi¹zany do
zap³aty sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za okres 10/2000 
12/2000 w ³¹cznej kwocie 254,04 z³otych plus nale¿ne odsetki
za zw³okê, które na dzieñ wydania decyzji wynosz¹ 437 z³otych,
o czym orzeczono na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c.
Apelacjê od powy¿szego orzeczenia wywiód³ pozwany organ rentowy, który zaskar¿y³ wyrok S¹du Okrêgowego w ca³oci zarzucaj¹c b³êdn¹ wyk³adniê art. 24 ust. 5e ustawy z dnia 13
padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U.
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z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) poprzez zmianê zaskar¿onej
decyzji i zwolnienie ubezpieczonego z obowi¹zku zap³aty sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne za okres od padziernika 2000 r.
do grudnia 2000 r. w kwocie 245,04 z³otych plus nale¿ne odsetki za zw³okê, które na dzieñ wydania decyzji wynosz¹ 437 z³otych.
Pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie
odwo³ania.
( )
Ubezpieczony wniós³ o oddalenie apelacji
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne, jakie zosta³y przyjête przez S¹d Okrêgowy, ale nie w pe³ni akceptuje rozwa¿ania
prawne tego S¹du.
Podzieliæ nale¿y stanowisko S¹du I instancji, ¿e decyzje organu rentowego w zakresie stwierdzenia podlegania danej osoby
okrelonym ubezpieczeniom nale¿y zaliczyæ do decyzji deklaratoryjnych, czyli ustalaj¹cych, a nie konstytutywnych, czyli kreuj¹cych dane stosunki prawne. Jednak¿e nie wszystkie decyzje
w tym zakresie w³adny jest podj¹æ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
W niniejszej sprawie sporne pozostawa³o, czy za miesi¹ce od
padziernika 2000 r. do grudnia 2000 r. zosta³y przez ubezpieczonego op³acone sk³adki z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego,
ale okolicznoæ ta wymaga³a uprzedniego stwierdzenia podlegania temu ubezpieczeniu, co jednak nie nale¿a³o do w³aciwoci
pozwanego organu rentowego.
W powy¿szym okresie ubezpieczony prowadzi³ pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (Z.E.C.), ale nie by³ zg³oszony do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie sk³ada³ deklaracji rozliczeniowych i nie op³aca³ sk³adek na to ubezpieczenie. Równoczenie
ubezpieczony podlega³ ubezpieczeniu zdrowotnemu w zwi¹zku
z pozostawaniem w stosunku pracy.
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W przedmiotowym okresie obowi¹zywa³a ustawa z dnia 06
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.
Nr 28, poz. 153 ze zm.), która w art. 22 ust. 1 przewidywa³a, ¿e
je¿eli spe³nione s¹ przes³anki do objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8 (czyli dana osoba jest pracownikiem oraz prowadz¹cym pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹),
z wiêcej ni¿ jednego tytu³u, sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
op³acana jest z ka¿dego z tych tytu³ów odrêbnie. Obowi¹zek ten
 zgodnie z art. 8a ust. 1 w/w ustawy  uwa¿a³o siê za spe³niony
po zg³oszeniu osoby podlegaj¹cej temu obowi¹zkowi w kasie chorych i op³aceniu sk³adki w terminie i na zasadach okrelonych
ustaw¹. Sam obowi¹zek ubezpieczenia zdrowotnego powstawa³
natomiast i wygasa³ w terminach okrelonych w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym (art. 11 ust. 1 ustawy).
Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi³a, ¿e
obowi¹zkowym ubezpieczeniom spo³ecznym podlegaj¹ osoby
fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ m.in.
osobami prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoæ (art. 6 ust. 1 pkt
5). Obowi¹zek ten trwa³ od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoci do dnia zaprzestania jej wykonywania (art. 13 pkt 4
ustawy w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 19 wrzenia 2008 r.).
Ubezpieczony, jako p³atnik sk³adek, by³ obowi¹zany obliczaæ,
rozliczaæ oraz op³acaæ nale¿ne sk³adki za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy (art. 46 ust. 1 tej ustawy). Niewywi¹zanie siê z powy¿szych obowi¹zków powodowa³o koniecznoæ uiszczenia odsetek za zw³okê oraz dalszych ewentualnych kosztów upomnienia
i kosztów egzekucyjnych (art. 24 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) dyrektor
oddzia³u wojewódzkiego Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych
spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza siê sprawy
dotycz¹ce objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do wiadczeñ. Wed³ug ust. 2, do powy¿szych spraw nie
nale¿¹ sprawy z zakresu wymierzania i pobierania sk³adek na
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ubezpieczenie zdrowotne, gdy¿ one nale¿¹ do w³aciwoci organów ubezpieczeñ spo³ecznych.
Wniosek w zakresie objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym
mo¿e zg³osiæ m.in. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w tym tak¿e
w zakresie dotycz¹cym objêcia ubezpieczeniem w okresie poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku (art. 109 ust. 3 cyt. ustawy).
Z powy¿szych przepisów wynika zatem, ¿e do kompetencji
ZUS nie nale¿¹ sprawy dotycz¹ce samego objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym zakresie w³aciwym jest dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Funduszu.
Decyzje, o których stanowi art. 38 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych, a zatem dotycz¹ce obowi¹zku ubezpieczeñ spo³ecznych, wydawane s¹ przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i, jak wynika z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy,
dotycz¹ one wymierzania, pobierania sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne i prowadzenia rozliczeñ z p³atnikami sk³adek. Decyzje te mog¹ byæ zaskar¿ane zgodnie z art. 83 ust. 2 tej ustawy
tylko w zakresie wymierzania i pobierania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne. Do kompetencji ZUS nie nale¿¹ natomiast sprawy dotycz¹ce samego objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym.
Skoro istot¹ sporu miêdzy stronami dotycz¹cego obowi¹zku
odprowadzenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne pozostawa³a kwestia wystêpowania obowi¹zku ubezpieczenia zdrowotnego wnioskodawcy, to przed wydaniem zaskar¿onej decyzji
wymiarowej koniecznym by³o uzyskanie przez organ rentowy
prawomocnej decyzji dyrektora w³aciwego oddzia³u wojewódzkiego Funduszu rozstrzygaj¹cej o tej kwestii (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 24 czerwca 2008 r., III AUa 1880/07, LEX nr
504167). Inaczej rzecz ujmuj¹c, kwestia objêcia ubezpieczeniem
zdrowotnym ma znaczenie przes¹dzaj¹ce o obowi¹zku op³acenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne (tak te¿ NSA w wyroku
z dnia 31 stycznia 2012 r., II GSK 1418/10, LEX nr 1113700).
Wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na dzieñ wydania
zaskar¿onej decyzji przepis art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi³, ¿e nale¿noci z tytu³u sk³adek ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 10 lat, licz¹c od dnia, w którym
sta³y siê wymagalne, z zastrze¿eniem ust. 5-5d. Brzmienie tego
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przepisu zosta³o nadane ustaw¹ z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074) i obowi¹zywa³o do 20 lipca 2011 r. (dnia wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. Nr 138, poz. 808).
Pierwotnie natomiast od dnia 25 listopada 1998 r. do dnia 31
grudnia 2002 r. przepis ten stanowi³, ¿e nale¿noci z tytu³u sk³adek ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 5 lat, a w przypadku
przerwania biegu przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, po
up³ywie 10 lat licz¹c od dnia, w którym sta³y siê wymagalne.
Analogiczny, 5 letni okres przedawnienia przewidywa³a ustawa
z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. 28 ust. 2), wskazuj¹c, ¿e bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu p³atnoci, roz³o¿enie sp³aty nale¿noci
na raty i ka¿da inna czynnoæ zmierzaj¹ca do ci¹gniêcia nale¿noci, je¿eli o czynnoci tej zosta³ zawiadomiony d³u¿nik. Nale¿noci z tytu³u sk³adek nie mo¿na jednak dochodziæ, je¿eli od
terminu ich wymagalnoci up³ynê³o 10 lat (art. 28 ust. 3).
W ocenie S¹du Apelacyjnego b³êdnie S¹d Okrêgowy przyj¹³,
¿e nie dosz³o do zawieszenia biegu przedawnienia w zwi¹zku
z rozstrzyganiem kwestii wstêpnej przez NFZ.
Wed³ug art. 24 ust. 5e ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych bieg terminu przedawnienia zawiesza siê, je¿eli wydanie decyzji jest uzale¿nione od rozstrzygniêcia zagadnienia wstêpnego przez inny organ. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu sta³a siê ostateczna, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 2 lata.
Zagadnieniem wstêpnym w rozumieniu tego przepisu mog¹
byæ kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawni³y siê w toku postêpowania i dotycz¹ istotnej dla sprawy przes³anki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost koniecznoæ rozstrzygniêcia danej kwestii prawnej. Obowi¹zek
wyjanienia sprawy pod wzglêdem faktycznym i prawnym nale¿y do organu prowadz¹cego postêpowanie. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e zagadnieniem wstêpnym w rozumieniu powy¿szego przepisu mo¿e byæ tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygniê-
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cie nale¿y do w³aciwoci innego organu i zagadnienie to mo¿e
byæ odrêbnym przedmiotem postêpowania przed takim organem. Zagadnienie to nie by³o jeszcze przedmiotem postêpowania przed w³aciwymi organami albo w tocz¹cym siê postêpowaniu nie zapad³o prawomocne (ostateczne) rozstrzygniêcie w tej
kwestii. Nale¿y ponadto przyj¹æ, ¿e istnieje koniecznoæ rozstrzygniêcia zagadnienia wstêpnego przez inny organ, co nale¿y
rozumieæ w ten sposób, ¿e dana kwestia prawna sta³a siê sporna
w toku postêpowania administracyjnego lub przepisy prawa
wymagaj¹ ustalenia stanu prawnego w danej kwestii maj¹cej znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy, a w toku postêpowania oka¿e siê, ¿e ustalenie tego stanu mo¿e nast¹piæ tylko w drodze
rozstrzygniêcia ZUS (por. wyrok NSA z dnia 28 maja 2008 r., II
OSK 1698/07, LEX nr 489631). Innym organem w rozumieniu
omawianego przepisu nie musi byæ organ administracji publicznej, lecz ka¿dy inny, z wy³¹czeniem s¹dów powszechnych, organ upowa¿niony do rozstrzygania kwestii prawnych.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zaskar¿ona decyzja mog³a zostaæ wydana dopiero po ustaleniu przez dyrektora Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podlegania przez wnioskodawcê ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie objêtym sporem,
co wynika z treci powo³anych wczeniej przepisów prawa materialnego.
Zatem, okres miêdzy wyst¹pieniem przez pozwanego do NFZ
pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. a dat¹ wydania przez ten
organ ostatecznej decyzji z dnia 05 stycznia 2011 r. by³ okresem
zawieszenia biegu przedawnienia nale¿noci z tytu³u sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a tak¿e uwzglêdniaj¹c treæ art.
27 ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o redukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378)
S¹d Apelacyjny stwierdzi³, ¿e przedmiotowe nale¿noci nie uleg³y przedawnieniu i zaskar¿ona decyzja odpowiada³a prawu.
Z tych wzglêdów S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1
k.p.c. w zw. z art. 47714 § 1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok
i oddali³ odwo³anie.
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3
WYROK
z dnia 18 padziernika 2012 r.
III AUa 674/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Bober (przewodnicz¹cy)
SSA Aleksandra Urban (sprawozdawca)
SSO del. Alicja Podlewska

Teza
Data og³oszenia upad³oci jest dat¹ zaprzestania prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.

Uzasadnienie
J.T. wniós³ odwo³anie od decyzji z dnia 13 maja 2011 r. Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, któr¹ organ rentowy stwierdzi³, i¿
z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej J.T.
podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecznym tj. emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu w okresie od 01 stycznia
1999 r. do 20 sierpnia 2009 r.
( )
W odpowiedzi na odwo³anie Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniós³ o oddalenie odwo³ania.
Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³
odwo³anie ubezpieczonego.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ o nastêpuj¹ce
ustalenia faktyczne.
W dniu 14 maja 1996 r. J.T. uzyska³ wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Faktyczne prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w postaci zak³adu mechaniki pojazdowej i precyzyjnej  sklep motoryzacyjny rozpocz¹³ z dniem 01 stycznia 1999 r.
W dniu 29 czerwca 2007 r. S¹d Rejonowy og³osi³ upad³oæ J.T.
obejmuj¹c¹ likwidacjê jego maj¹tku. W dniu 07 stycznia 2009 r.
S¹d Rejonowy zmieni³ postanowienie z dnia 29 czerwca 2007 r.
o og³oszeniu upad³oci J.T. obejmuj¹c¹ likwidacjê maj¹tku d³u¿-
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nika na postanowienie z mo¿liwoci¹ zawarcia uk³adu. W dniu
20 sierpnia 2009 r. S¹d Rejonowy stwierdzi³ ukoñczenie postêpowania upad³ociowego J.T. Postanowieniem z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie V Gzd ( ) (prawomocnym z dniem 21 stycznia 2009 r.) S¹d Rejonowy orzek³ o pozbawieniu J.T. prawa prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek oraz pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe³nomocnika w spó³ce handlowej, przedsiêbiorstwie pañstwowym,
spó³dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres trzech lat. Decyzj¹ z dnia 3 marca 2009 r. Burmistrz Miasta L. postanowi³ o wykreleniu z rejestru ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta L. Przedsiêbiorstwa HandlowoUs³ugowego zarejestrowanego przez J.T. Od 01/1999 do 06/
2007 oraz od 06/2008 do 06/2009. J.T. sk³ada³ dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA oraz raporty za siebie i za pracowników
zatrudnianych w/w okresach. W dniu 05 lutego 2009 r. J.T. z³o¿y³ do ZUS dokument wyrejestrowania dzia³alnoci ZUS ZWPA
z dat¹ od 01 lutego 2009 r. nie dokona³ jednak wyrejestrowania
siebie jako osoby ubezpieczonej. Pomimo wyrejestrowania dzia³alnoci gospodarczej do 06/2009 J.T. nadal sk³ada³ dokumenty
rozliczeniowe, w których rozlicza³ sk³adki za zatrudnianych pracowników oraz za siebie jako osobê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ.
W okresie od 02/2010 do 10/2010 J.T. sk³ada³ deklaracje SZS
rozliczaj¹ce sk³adki za prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W dniu 24 stycznia 2011 r. wp³yn¹³ do Wieloosobowego Stanowiska Ubezpieczeñ i Sk³adek Inspektorat w L. wniosek Referatu
Rozliczeñ Kont P³atników Sk³adek o analizê dokonanych zg³oszeñ, wyrejestrowañ i ustalenia poprawnego okresu podlegania
ubezpieczeniom z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
przez J.T. w aspekcie oceny legalnoci dzia³añ p³atnika sk³adek
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej po wydaniu przez S¹d orzeczenia pozbawienia prawa prowadzenia dzia³alnoci i postêpowania upad³ociowego. Decyzj¹ z dnia 13 maja
2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych stwierdzi³, i¿ z tytu³u
prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej J.T. podlega ubezpieczeniom spo³ecznym z tego tytu³u od 01 stycznia
1999 r. do 20 sierpnia 2009 r.
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S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e w niniejszej sprawie nie ulega
zatem w¹tpliwoci, ¿e prowadzony przez J.T. zak³ad mechaniki
pojazdowej i precyzyjnej-sklep motoryzacyjny nale¿a³o uznaæ za
wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej. Temporalne granice
podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym  emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu przez osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ wyznacza z kolei art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Zgodnie z tym przepisem obowi¹zek ubezpieczenia trwa od dnia rozpoczêcia wykonywania
dzia³alnoci gospodarczej do dnia zaprzestania jej wykonywania.
We wskazanym przepisie chodzi o faktyczne wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej, czyli dzia³alnoci zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ci¹g³y i o faktyczne zaprzestanie
tej dzia³alnoci. Kwestie zwi¹zane za z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zg³aszaniem przerw w tej dzia³alnoci maj¹ ewentualne znaczenie w sferze dowodowej, nie przes¹dzaj¹ natomiast same w sobie o podleganiu obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego. Zarówno z odwo³ania od decyzji organu
rentowego, jak równie¿ z pisma procesowego J.T. z dnia 12 grudnia
2011 r. nie sposób by³o w ocenie S¹du wywieæ, jakie jest jego
stanowisko procesowe, co do daty faktycznego zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej. Wnioskodawca dwukrotnie prawid³owo
wezwany na rozprawê do osobistego stawiennictwa, pod rygorem pominiêcia dowodu z jego zeznañ w charakterze strony, nie
stawi³ siê na rozprawê. Podkrelenia w tym miejscu wymaga, ¿e
to na J.T. spoczywa³ obowi¹zek udowodnienia terminu faktycznego zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy pozwala w ocenie S¹du
meriti na uznanie, ¿e wnioskodawca faktycznie prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w okresie od 01 stycznia 1999 r. (zg³oszenie do ubezpieczeñ spo³ecznych) do 20 sierpnia 2009 r., tj. chwili
zakoñczenia postêpowania upad³ociowego. Poczynione ustalenia co do daty faktycznego zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci S¹d dokona³ w oparciu o postanowienie S¹du Rejonowego
z dnia 20 sierpnia 2009 r. W rezultacie stwierdzenie ukoñczenia
postêpowania upad³ociowego (po zaspokojeniu wierzycieli) powoduje faktyczne zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej dzia-
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³alnoci gospodarczej przez J.T. i ustanie obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego. Jest to tym bardziej zasadne stanowisko, ¿e
postanowieniem z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie V Gzd ( )
(prawomocnym z dniem 21 stycznia 2009 r.) S¹d Rejonowy orzek³
o pozbawieniu J.T. prawa prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek oraz pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe³nomocnika w spó³ce handlowej,
przedsiêbiorstwie pañstwowym, spó³dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres trzech lat. W wietle powy¿szego wnioskodawca nie móg³ legalnie prowadziæ pozarolniczej dzia³alnoci
gospodarczej w kraju po zakoñczeniu postêpowania upad³ociowego (por. komentarz do art. 373 ustawy Prawo upad³ociowe
i naprawcze, A.Jakubecki, F.Zedler, Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz Lex 2011, wyd. 3). Dalsz¹ konsekwencj¹ prawn¹
powy¿szego zakazu by³o wykrelenie z rejestru ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta L.
Przedsiêbiorstwa Handlowo-Us³ugowego zarejestrowanego przez
J.T. na mocy decyzji z dnia 3 marca 2009 r. W tych okolicznociach sam fakt dalszego sk³adania przez wnioskodawcê do czerwca 2009 r. dokumentów rozliczeniowych, w których rozlicza³ sk³adki za zatrudnianych pracowników oraz za siebie jako osobê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ oraz w okresie od 02/2010 do 10/2010 dokumentów rozliczeniowych w postaci deklaracji SZS za wnioskodawcê jako prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie mo¿e
stanowiæ, w ocenie S¹du, o dalszym podleganiu obowi¹zkowi
ubezpieczenia spo³ecznego w myl art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. W wietle powy¿szego wywodu decyzja ZUS o okresie podlegania wnioskodawcy obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecznym w okresie od 01 stycznia 1999 r.
do 20 sierpnia 2009 r. jest prawid³owa. W konsekwencji S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ odwo³anie J.T. by³o niezasadne i dlatego na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. orzek³ o jego oddaleniu.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ ubezpieczony, zarzucaj¹c b³êdne ustalenia faktyczne dotycz¹ce przyjêcia przez
S¹d okresu, w jakim ci¹¿y³ na nim obowi¹zek uiszczania nale¿noci na rzecz ZUS a co za tym idzie b³êdne na³o¿enie na niego
obowi¹zku p³atnoci za okres kiedy nie podlega³ obowi¹zkowi
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wiadczeñ na rzecz ZUS Inspektorat w L. Wskazuj¹c na powy¿sze skar¿¹cy wniós³ o uchylenie wyroku S¹du Okrêgowego utrzymuj¹cego w mocy decyzjê ZUS Oddzia³ w T. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o obci¹¿enie kosztami postêpowania ZUS Oddzia³ w T. W uzasadnieniu skar¿¹cy umotywowa³ wniesion¹ apelacjê, w szczególnoci akcentuj¹c prawne
konsekwencje og³oszenia upad³oci w dniu 29 czerwca 2007 r.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego zas³uguje na uwzglêdnienie.
( )
Przechodz¹c do merytorycznej oceny zaskar¿onego wyroku
wskazaæ nale¿y, i¿ S¹d Okrêgowy prawid³owo ustali³ stan faktyczny sprawy, a nastêpnie przywo³a³ i wyczerpuj¹co omówi³
znajduj¹ce zastosowanie przepisy prawa. Nie mo¿na jednak podzieliæ dokonanej przez S¹d I instancji subsumpcji.
Usz³o bowiem uwadze S¹du Okrêgowego, i¿ nawet przy zaistnia³ych trudnociach w uzyskaniu jednoznacznego stanowiska
procesowego ubezpieczonego, fakt og³oszenia upad³oci wynika zarówno z uzasadnienia przedmiotowej decyzji organu rentowego, jak i odwo³ania od niej, a tym samym uwzglêdnienie jego
prawnych konsekwencji by³o obowi¹zkiem S¹du.
Przypomnieæ mo¿na, i¿ zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia
13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 585 ze zm.) obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegaj¹ osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ
od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoci do dnia zaprzestania wykonywania tej dzia³alnoci z wy³¹czeniem okresu na
który wykonywanie dzia³alnoci zosta³o zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. W orzecznictwie s¹dów dotycz¹cym rozwa¿anej kwestii, zwi¹zanej z ustalaniem obowi¹zku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej przyjmuje siê, ¿e dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej rodzi jedynie domniemanie faktyczne podjêcia dzia³alnoci i wykonywania jej do czasu wykrelenia z ewidencji, co po-
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woduje w konsekwencji, ¿e ocena organu, czy stan faktyczny
niewykonywania dzia³alnoci gospodarczej ma wp³yw na podleganie obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego musi byæ poprzedzona stosownym ustaleniem i ocen¹ tego organu. Innymi
s³owy, obowi¹zek ubezpieczenia osoby prowadz¹cej pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wynika z faktycznego prowadzenia tej dzia³alnoci, a zatem o zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, powoduj¹cej wy³¹czenie z tego ubezpieczenia decyduje faktyczne zaprzestanie tej dzia³alnoci. Natomiast
kwestie zwi¹zane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zg³aszaniem przerw w tej dzia³alnoci maj¹ ewentualnie znaczenie w sferze dowodowej, nie przes¹dzaj¹ same w sobie o podleganiu obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego (por.
wyroki SN: z 14 wrzenia 2007 r., III UK 35/07, LEX nr 483284;
wskazany wy¿ej wyrok z 19 marca 2007 r., III UK 133/06; z 15
marca 2007 r., I UK 300/06, LEX nr 338807; z 27 czerwca 2006 r.,
I UK 340/05, LEX nr 376431; z 30 listopada 2005 r., I UK 95/05,
OSNP 2006/19-20/311; z 11 stycznia 2005 r., I UK 105/04, OSNP
2005/13/198).
Maj¹c powy¿sze na uwadze, wskazaæ nale¿y, ¿e zawarta w zaskar¿onym wyroku ocena prawna nie jest odpowiednia do tego
co bezporednio wynika z ustalonego stanu faktycznego. Wbrew
odmiennej ocenie S¹du Okrêgowego, wnioskodawca od momentu
og³oszenia upad³oci faktycznie nie wykonywa³ jakichkolwiek
czynnoci zwi¹zanych z prowadzon¹ do czasu og³oszenia upad³oci likwidacyjnej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, gdy¿ stosownie
do przepisów art. 75 ust. 1 ustawy Prawo upad³ociowe i naprawcze upad³y od tego momentu traci prawo zarz¹du oraz mo¿liwoæ korzystania i rozporz¹dzania mieniem wchodz¹cym do masy
upad³oci (por. wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., II UK 159/11,
LEX nr 1170998).
Zgodnie z art. 61 cytowanej ustawy datê powstania masy upad³oci okrela dzieñ og³oszenia upad³oci. Zatem masa upad³oci
powstaje od pocz¹tku dnia, w którym og³oszono upad³oæ, tj. od
godz. 0:00. Od tej godziny bowiem rozpoczyna siê dzieñ, w którym upad³oæ og³oszono (por. wyr. SN z dnia 18 czerwca 2004 r.,
II CK 364/03, Mon.Praw. 2004, nr 14, s. 631). Z kolei ta okolicz-
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noæ przes¹dza o tym, ¿e mienie przedsiêbiorcy s³u¿¹ce do tej
chwili do realizacji celów prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
przekszta³ca siê w masê upad³oci, która s³u¿y syndykowi do
zaspokojenia podstawowego celu upad³oci likwidacyjnej tj. zaspokojenia wierzycieli. Powy¿szy cel sprzeczny jest z definicj¹
dzia³alnoci gospodarczej okrelonej w art. 2 ustawy z dnia 02
lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), dla której celem jest zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Ponadto z treci przepisów art. 173 ustawy
Prawo upad³ociowe i naprawcze, syndyk niezw³ocznie obejmuje maj¹tek upad³ego, zarz¹dza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystêpuje do jego likwidacji. Czynnoci tych dokonuje
w miejsce dotychczasowego w³aciciela, a tak¿e kierownictwa
zak³adu pracy wobec pracownika. Upad³y jest obowi¹zany wskazaæ i wydaæ syndykowi ca³y swój maj¹tek, a tak¿e wydaæ wszystkie dokumenty dotycz¹ce jego dzia³alnoci, maj¹tku oraz rozliczeñ, w szczególnoci ksiêgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencjê.
Stosownie do powy¿szego, uznaæ nale¿y, ¿e od chwili og³oszenia upad³oci wnioskodawcy nie wykonywa³ on ¿adnej dzia³alnoci gospodarczej, w szczególnoci nie mia³ prawnej mo¿liwoci dokonywania czynnoci zwi¹zanych z prowadzon¹ przez
niego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, chocia¿ nadal formalnie wystêpowa³ jako przedsiêbiorca w rejestrze dzia³alnoci gospodarczej.
Podkrelenia tak¿e wymaga, ¿e w ca³ym okresie postêpowania
upad³ociowego, od og³oszenia upad³oci (29 czerwca 2007 r.)
do zakoñczenia postêpowania upad³ociowego (20 sierpnia
2009 r.), cel upad³oci pozostaje w sprzecznoci z definicj¹ dzia³alnoci gospodarczej, a tym samym nie mo¿na uznaæ, ¿e ubezpieczony prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, nawet, gdy postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2009 r. oddano zarz¹d maj¹tkiem
w rêce upad³ego, powo³uj¹c dotychczasowego zarz¹dcê na nadzorcê s¹dowego. Zwróciæ tak¿e mo¿na uwagê, i¿ wskazana od-
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miennoæ celów, pozwoli³a oddaæ zarz¹d maj¹tkiem w rêce upad³ego pomimo orzeczonego dnia 30 grudnia 2008 r. i prawomocnego od dnia 21 stycznia 2009 r. zakazu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek.
Reasumuj¹c, utrata prawa zarz¹du uniemo¿liwia upad³emu
prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, w konsekwencji nie spe³nia on ju¿ przes³anek wystarczaj¹cych do prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, st¹d te¿ w niniejszej sprawie na skutek braku takiej aktywnoci ubezpieczonego w myl przepisów art. 13 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, ubezpieczony nie
spe³nia³ przes³anki w postaci faktycznego prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej od momentu og³oszenie jego upad³oci, której spe³nienie by³o koniecznym warunkiem do objêcia takiego
przedsiêbiorcy obowi¹zkowym ubezpieczeniem spo³ecznym.
S¹d Odwo³awczy rozpatruj¹c sprawê w granicach zaskar¿enia
i bêd¹c nimi zwi¹zany, uzna³, ¿e w sprawie nie zachodzi³a podstawa do objêcia J.T. ubezpieczeniami spo³ecznymi po dniu 29
czerwca 2007 r. i w tym zakresie zmieniæ nale¿a³o zaskar¿ony
wyrok i poprzedzaj¹c¹ go decyzjê organu rentowego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 386
§ 1 k.p.c., orzek³, jak w sentencji.

4
WYROK
z dnia 4 grudnia 2012 r.
III AUa 896/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maciej Piankowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Magdalena Budzyñska-Górecka
SSA Bo¿ena Grubba

Teza
Od dnia 1 lutego 2005 r. prawo do renty rodzinnej  zgodnie
z art. 24 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy
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zawodowych oraz ich rodzin przys³uguje bez wzglêdu na wiek
i stan zdrowia tak¿e w przypadku, gdy mieræ ¿o³nierza mia³a
miejsce przed dniem 1 lutego 2005 r.

Uzasadnienie
Ubezpieczona D.G. odwo³a³a siê od decyzji pozwanego organu rentowego  Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia
04 lipca 2011 r., któr¹ odmówiono jej ustalenia uprawnieñ do
wojskowej renty rodzinnej po zmar³ym w dniu 13 czerwca 2001 r.
mê¿u M.G., gdy¿ mieræ ¿o³nierza pozostaj¹ca w zwi¹zku ze s³u¿b¹
bêd¹ca nastêpstwem czynu karalnego nast¹pi³a przed wejciem
w ¿ycie art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.).
Ubezpieczona wnios³a o zmianê powy¿szej decyzji poprzez
ustalenie jej prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 24 pkt 5
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz zas¹dzenie od pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych.
( )
Pozwany organ rentowy wniós³ o oddalenie odwo³ania, podtrzymuj¹c argumentacjê zawart¹ w zaskar¿onej decyzji.
Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³
odwo³anie.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Ubezpieczona D.G. w dniu 26 kwietnia 2010 r. z³o¿y³a wniosek o ustalenie uprawnieñ do wojskowej renty rodzinnej po zmar³ym tragicznie w dniu 13 czerwca 2001 r. mê¿u M.G.
Wyrokiem Wojskowego S¹du Garnizonowego z dnia 24 kwietnia 2002 r. uznano oskar¿onego kpt. M.B. winnym tego, ¿e pe³ni¹c obowi¹zki kontrolera lotniska w P. podczas lotów realizowanych w dniu 12 i 13 czerwca 2001 r. przez Jednostkê Wojskow¹ w P., maj¹c za zadanie zabezpieczenie lotów zapewniaj¹ce sprawne i bezpieczne wykonywanie zadañ przez statek powietrzny umylnie naruszy³ zasady okrelone w § 31 ust. 2 pkt 8
i § 31 ust. 2 pkt 12 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 6 Tymczasowej
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Instrukcji Organizacji Lotów w Lotnictwie wojskowym RP oraz §
47 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Lotów Lotnictwa Wojskowego RP,
przez co nieumylnie sprowadzi³ katastrofê w ruchu powietrznym, której nastêpstwem by³a mieræ cz³owieka, w ten sposób,
i¿ udzieli³ zgodê na wykonanie l¹dowania na lotnisku w³asnym
przy braku widocznoci samolotu i w ograniczonej widzialnoci
przy warunkach atmosferycznych poni¿ej minimum lotniska i nie
odes³a³ samolotu Su-22 z za³og¹, w sk³adzie mjr M.G. i ppor A.M.
na lotnisko zapasowe, w wyniku czego podczas drugiego podejcia do l¹dowania w dniu 13 czerwca 2001 r. o godzinie 0.33
samolot ten zni¿y³ siê do bardzo ma³ej wysokoci co doprowadzi³o do zetkniêcia z wierzcho³kami drzew i zderzenia z ziemi¹
w odleg³oci 1340 metrów od pocz¹tku drogi startowej DS-2 na
skutek czego obaj piloci ponieli mieræ, a samolot uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu, tj. przestêpstwa z art. 173 § 2 k.k. w zw.
z art. 173 § 4 k.k. Wyrok powy¿szy uprawomocni³ siê w dniu 05
wrzenia 2002 r.
Z protoko³u powypadkowego sporz¹dzonego przez Jednostkê Wojskow¹ w P. oraz pisma Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia 24 wrzenia 2001 r. wynika, ¿e wypadek zosta³
uznany za pozostaj¹cy w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e do rozstrzygniêcia pozostawa³a
kwestia mo¿liwoci przyznania ubezpieczonej prawa do renty
rodzinnej po zmar³ym tragicznie w dniu 13 czerwca 2001 r. mê¿u
pp³k M.G. w oparciu o przepis art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 10
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.).
Zgodnie z treci¹ tego przepisu renta rodzinna przys³uguje na
zasadach i w wysokoci okrelonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, z tym, ¿e je¿eli mieræ
¿o³nierza pozostaj¹ca w zwi¹zku ze s³u¿b¹ jest nastêpstwem czynu
karalnego, przy wyp³acaniu renty rodzinnej nie stosuje siê przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zawieszania lub zmniejszania tego wiadczenia w razie osi¹gania przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego. W tym wypadku
renta rodzinna przys³uguje ma³¿onkowi bez wzglêdu na wiek
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i stan zdrowia. Powy¿szy przepis zosta³ dodany do ustawy o zapatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin przez
art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 65).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniaj¹ca z dniem 01 stycznia 2005 r. ustawê o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin nie zawiera w swojej treci przepisu przejciowego dotycz¹cego obowi¹zywania art. 24 pkt. 5, wobec czego
przepis powy¿szy mo¿e byæ stosowany jedynie do zdarzeñ maj¹cych miejsce po wejciu w ¿ycie powy¿szego przepisu, tj. po
dniu 01 lutego 2005 r.
W ocenie S¹du Okrêgowego, mo¿liwoæ zastosowania powy¿szego przepisu do zdarzeñ maj¹cych miejsce przed jego wejciem w ¿ycie musia³aby zostaæ okrelona w sposób wyrany
przez ustawodawcê (jak to ma miejsce w przypadku art. 24 pkt
1a w/w ustawy)
W przedmiotowej sprawie bezspornym by³o, ¿e mieræ M.G.
mia³a miejsce w dniu 13 czerwca 2001 r., a wiêc przed wejciem w ¿ycie przepisu art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. Ubezpieczonej nie przys³uguje zatem prawo do wojskowej renty rodzinnej.
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na wzglêdzie, S¹d Okrêgowy
oddali³ odwo³anie ubezpieczonej na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c.
Apelacjê od powy¿szego orzeczenia wywiod³a ubezpieczona
D.G., która zaskar¿y³a wyrok S¹du Okrêgowego w ca³oci zarzucaj¹c naruszenie art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) przez jego b³êdn¹
wyk³adniê i uznanie, ¿e przepis powy¿szy mo¿e byæ stosowany jedynie do zdarzeñ maj¹cych miejsce po wejciu w ¿ycie
powy¿szego przepisu tj. po dniu 1 lutego 2005 roku podczas,
gdy prawid³owa wyk³adnia wskazanego przepisu prowadzi do
wniosku, ¿e ma on równie¿ zastosowanie do zdarzeñ prawnych
maj¹cych miejsce tak¿e przed dniem 01 lutego 2005 r., poniewa¿ zosta³ dodany do pierwotnego tekstu tej ustawy.
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Ubezpieczona wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku przez
zmianê zaskar¿onej decyzji z dnia 04 lipca 2011 r. i przyznanie
jej wojskowej renty rodzinnej z tytu³u pozostaj¹cej w zwi¹zku ze
s³u¿b¹ wojskow¹ i bêd¹cej nastêpstwem czynu karalnego mierci jej mê¿a a tak¿e o zas¹dzenie od pozwanego kosztów procesu
za obie instancje wg norm przepisanych.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest uzasadniona.
Komisja powypadkowa nr 119 protoko³em powypadkowym
58/2000/05 z dnia 25 czerwca 2001 r. ustali³a, ¿e m¹¿ ubezpieczonej M.G. poniós³ mieræ w dniu 13 czerwca 2001 r. w czasie
odbywania lotu samolotem szkolno-bojowym.
Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r. Wojskowy S¹d Garnizonowy uzna³ M.B. winnym nieumylnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, której nastêpstwem by³a m.in. mieræ M.G.
Decyzj¹ Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia
08 padziernika 2001 r. ubezpieczonej D.G. od dnia 13 czerwca
2001 r. przyznano prawo do wojskowej renty rodzinnej.
Przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin w brzmieniu obowi¹zuj¹cym na dzieñ nabycia przez ubezpieczon¹ prawa do wojskowej renty rodzinnej  w art. 24 pkt 1 stanowi³y, ¿e renta
rodzinna przys³uguje na zasadach i w wysokoci okrelonych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin, z tym ¿e w razie mierci ( ) ¿o³nierza rentê rodzinn¹
wymierza siê od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przys³ugiwa³aby temu ¿o³nierzowi w dniu mierci ( ), bez uwzglêdnienia
dodatku pielêgnacyjnego; przepis art. 22 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
Z dniem 01 lutego 2005 r. nast¹pi³a zmiana treci art. 24 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich
rodzin dokonana ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz.
65). Zgodnie z art. 1 ustawy zmieniaj¹cej, w art. 24 ustawy zmie-
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nianej wprowadzono m.in. zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e po pkt.
4 dodano pkt 5 w brzmieniu: je¿eli mieræ ¿o³nierza pozostaj¹ca
w zwi¹zku ze s³u¿b¹ jest nastêpstwem czynu karalnego, przy
wyp³acaniu renty rodzinnej nie stosuje siê przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zawieszania lub zmniejszania tego wiadczenia w razie osi¹gania przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi
ubezpieczenia spo³ecznego. W tym wypadku renta rodzinna przys³uguje ma³¿onkowi bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia..
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. ustawa ta
wesz³a w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Odnosz¹c siê do kwestii intertemporalnych przewidzianych
w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r. nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa
ta w art. 4 dotyczy jedynie nabycia prawa do renty. Mianowicie  zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniaj¹cej  uprawnienia
do wojskowej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 24 pkt 1a ustawy zmienianej w art.
1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, oraz do renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art.
44 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, przys³uguj¹ je¿eli mieræ albo zaginiêcie ¿o³nierza mia³y miejsce po dniu 23 lutego 1998 r. Natomiast wed³ug
art. 4 ust. 2 i 3 ustawy zmieniaj¹cej, uprawnienia do policyjnej
renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoci, o których
mowa w art. 24 pkt 1a lit. a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, przys³uguj¹ je¿eli mieræ albo zaginiêcie funkcjonariusza mia³y miejsce po dniu 18 padziernika
2001 r., za wed³ug art. 4 ust. 3 ustawy zmieniaj¹cej, uprawnienia do policyjnej renty rodzinnej w przypadku zaistnienia okolicznoci, o których mowa w art. 24 pkt 1a lit. b ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, przys³uguj¹
je¿eli mieræ albo zaginiêcie funkcjonariusza mia³y miejsce po
dniu 28 czerwca 2002 r.
Ustawodawca nie wprowadzi³ zastrze¿enia, ¿e uregulowanie
przewidziane w art. 1 pkt 1  odnosz¹ce siê do zmiany art. 24 pkt
5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.  ma odnosiæ siê jedynie do
prawa do wiadczenia nabytego od dnia wejcia w ¿ycie ustawy
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zmieniaj¹cej lub innej cile oznaczonej daty wczeniejszej lub
póniejszej ni¿ data wejcia w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej.
Zmiana normatywna, która nast¹pi³a i która ma znaczenie w niniejszej sprawie sprowadza siê do tego, ¿e do dnia 31 stycznia
2005 r. do wojskowej renty rodzinnej by³a uprawniona wdowa,
gdy spe³nia³a warunki przewidziane w art. 70 ust. 1 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, czyli posiada³a okrelony wiek,
lub by³a niezdolna do pracy, lub wychowywa³a osobê uprawnion¹ do renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u.
Od dnia 01 lutego 2005 r. renta rodzinna przys³uguje wdowie
bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia, je¿eli mieræ mê¿a (¿o³nierza) pozostaj¹ca w zwi¹zku ze s³u¿b¹ by³a  jak w niniejszej sprawie  nastêpstwem czynu karalnego.
Ponadto do dnia 01 lutego 2005 r. wobec ubezpieczonej (w zakresie wysokoci wojskowej renty rodzinnej) nale¿a³o stosowaæ
zasady okrelone w przepisach ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w tym tak¿e przewidziane w art. 103 tej ustawy zasady zmniejszania wiadczeñ (w zwi¹zku z art. 11 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin). Natomiast od dnia 01 lutego 2005 r.  gdy
mieræ ¿o³nierza pozostaj¹ca w zwi¹zku ze s³u¿b¹ by³a nastêpstwem czynu karalnego  przy wyp³acaniu renty rodzinnej nie
stosuje siê ju¿ przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS zawieszania lub zmniejszania tego wiadczenia w razie osi¹gania przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego.
Sens i znaczenie zasady nieretroakcji polega na tym, ¿e ustawa dzia³a tylko na przysz³oæ, nie obejmuje natomiast swoj¹ moc¹
(swoim dzia³aniem) okresu poprzedzaj¹cego jej wejcie w ¿ycie.
Zasada nieretroakcji, zakazuj¹c wstecznego dzia³ania ustaw, nie
przes¹dza natomiast o tym, jak¹ ustawê, dawn¹ czy now¹, nale¿y stosowaæ do oceny skutków prawnych zdarzeñ, które mia³y
miejsce pod rz¹dami dawnych norm, ale wystêpuj¹ w okresie,
gdy nowa norma wesz³a w ¿ycie. Tê kwestiê wyjaniaj¹ dwie
inne regu³y prawa miêdzyczasowego, miêdzy którymi nale¿y
wybieraæ: dalsze dzia³anie ustawy dawnej lub bezporednie dzia³anie ustawy nowej. Zasada bezporedniego stosowania ustawy
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nowej jest czêsto mylona z retroaktywnoci¹ w³aciw¹. Zdaniem
Trybuna³u Konstytucyjnego nie nale¿y identyfikowaæ bezporedniego dzia³ania nowego prawa z nadaniem mu charakteru retroaktywnego: Przy ustalaniu nastêpstw prawnych zdarzeñ, które
mia³y miejsce pod rz¹dami dawnych norm, ale wystêpuj¹ w okresie, gdy nowa norma wesz³a w ¿ycie, nale¿y  zgodnie z zasad¹
lex retro non agit  nastêpstwa te okrelaæ na podstawie dawnych norm, ale jedynie do czasu wejcia w ¿ycie norm nowych.
Zgodnie z zasad¹ bezporedniego dzia³ania prawa z chwil¹ wejcia w ¿ycie nowych norm prawnych, normy te nale¿y stosowaæ
do stosunków prawnych danego rodzaju (zdarzeñ, stanów rzeczy), niezale¿nie od tego, czy te stosunki (zdarzenia, stany rzeczy) dopiero powstan¹, czy te¿ powsta³y wczeniej, a wiêc przed
wejciem w ¿ycie nowego prawa, ale trwaj¹ nadal w czasie dokonywania zmian prawa. Zasada bezporedniego dzia³ania prawa, jak stwierdza Trybuna³ Konstytucyjny w sprawie K 9/92,
umo¿liwia ustawodawcy dokonanie szybkiej zmiany prawa i potraktowanie stosunków prawnych danego rodzaju jednakowo wg
nowych norm prawnych przy za³o¿eniu, ¿e nowe prawo odpowiada lepiej nowym warunkom jego obowi¹zywania ni¿ prawo
uchylone.
Ubezpieczona prawo do renty rodzinnej naby³a przed dniem
01 lutego 2005 r., czyli przed dniem wejcia w ¿ycie zmiany
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin dokonanej ustaw¹ z dnia 16 grudnia 2004 r. Zmiana
powy¿szej regulacji nie wp³ywa³a na prawo ubezpieczonej do
renty rodzinnej.
Zgodnie z zasad¹ niedzia³ania prawa wstecz ubezpieczona
(przy niespe³nieniu warunków przewidzianych w art. 70 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS) nie mog³aby  na podstawie zmienionego art. 24 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy
zawodowych oraz ich rodzin  nabyæ prawa do wojskowej renty
rodzinnej przed dniem 01 lutego 2005 r., ale te¿ nie tej kwestii
dotyczy spór.
Do dnia 01 lutego 2005 r., jak i po tym dniu ubezpieczona
posiada³a prawo do wojskowej renty rodzinnej. W sprawie chodzi zatem o ocenê stosowania obowi¹zuj¹cej aktualnie normy do
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aktualnego stanu faktycznego. Skoro jest bezsporne, ¿e mieræ
mê¿a ubezpieczonej pozostawa³a w zwi¹zku ze s³u¿b¹ i by³a nastêpstwem czynu karalnego, to tym samym renta rodzinna przys³uguje ubezpieczonej bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia.
Ustawodawca w zakresie omawianego prawa do renty rodzinnej nie wprowadzi³ cezury daty mierci ¿o³nierza.
Ponadto omawiana zmiana normatywna ma wp³yw na wysokoæ wiadczeñ rentowych, gdy¿ od dnia 01 lutego 2005 r. przy
wyp³acaniu renty rodzinnej nale¿nej ubezpieczonej nie stosuje
siê przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS
zawieszania lub zmniejszania tego wiadczenia w razie osi¹gania
przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego.
Poniewa¿ ustawodawca w ustawie z dnia 16 grudnia 2004 r.
nie uzale¿ni³ wskazanych wy¿ej odstêpstw  co do zasad w zakresie nabycia prawa do wojskowej renty rodzinnej oraz sposobu rozliczenia wysokoci wiadczeñ rentowych  od daty mierci ¿o³nierza, nale¿y uznaæ, ¿e powy¿sza zmiana zasad ma tak¿e
zastosowanie do prawa do renty powsta³ego równie¿ przed dniem
01 lutego 2005 r.
Ustawa w tym zakresie nie dzia³a wstecz. Nie przewiduje
mo¿liwoci ustalenia prawa do wojskowej renty rodzinnej w okresie przed dniem 01 lutego 2005 r. wdowie, która wczeniej nie
spe³nia³a warunków wynikaj¹cych z art. 70 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ta sytuacja nie wystêpuje w niniejszej
sprawie.
Obecny stan prawny pozwala jednak zachowaæ ubezpieczonej prawo do wojskowej renty rodzinnej na zasadach okrelonych przez art. 24 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Z powy¿szych wzglêdów S¹d Apelacyjny na podstawie art.
386 § 1 k.p.c. oraz art. 47714 § 2 k.p.c. orzek³ jak w pkt. 1 sentencji w ten sposób, ¿e ustali³ uprawnienie ubezpieczonej do wojskowej renty rodzinnej po mê¿u M.G. na zasadach okrelonych
w art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.).
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5
WYROK
z dnia 21 listopada 2012 r.
III AUa 821/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Andrzejewski (przewodnicz¹cy)
SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska

Teza
Rozpoczêcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej bez zawiadomienia o tym organu rentowego i z³o¿enia w ci¹gu 14 dni
owiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia spo³ecznego rolników, na mocy art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, powoduje wy³¹czenie
z ubezpieczenia spo³ecznego rolników na okres prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.

Uzasadnienie
Wnioskodawca A.M. wniós³ odwo³anie od decyzji KRUS w O.
z dnia 19 wrzenia 2011 r. stwierdzaj¹cej ustanie ubezpieczenia
spo³ecznego rolników skar¿¹cego w okresie od 1 lipca 2004 r.
do 16 maja 2011 r.
Pozwany organ rentowy w odpowiedzi na odwo³anie wniós³
o jego oddalenie, wskazuj¹c na przepisy art. 5a, 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Zainteresowana B.M. popar³a odwo³anie.
Zainteresowany ZUS Oddzia³ w G. nie zaj¹³ stanowiska w sprawie.
Wyrokiem z dnia 13 marca 2012 r. Sad Okrêgowy zmieni³
w czêci zaskar¿on¹ decyzjê i ustali³, ¿e wnioskodawca nie podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w okresie od dnia
01 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., a w pozosta³ym
zakresie oddali³ odwo³anie.
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Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ o nastêpuj¹ce
ustalenia i rozwa¿ania:
Wnioskodawca jest wspó³w³acicielem wraz z ma³¿onk¹ B.M.
gospodarstwa rolnego o powierzchni 16,83 ha. Skar¿¹cy od dnia
20 grudnia 1979 r. podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy jako rolnik. W okresie od dnia 25 czerwca
2004 r. do dnia 16 maja 2011 r. wnioskodawca posiada³ zarejestrowan¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹  dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z lenictwem.
W powy¿szym okresie skar¿¹cy sk³ada³ do Urzêdu Skarbowego w I. zeznania z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
w których wskazywa³ za rok 2004  dochód, za lata 2005-2009 
przychód, za rok 2010 skar¿¹cy nie wykaza³ przychodu. W tym
okresie nie odnotowano pism wnioskodawcy o zawieszeniu dzia³alnoci gospodarczej. Dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona na
podstawie wpisu U/( ) zosta³a wykrelona z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z dniem 17 maja 2011 r.
Dzia³alnoæ, jak¹ prowadzi³ ubezpieczony, polega³a na zrywce drewna w lesie. Wnioskodawca wykonywa³ swoje czynnoci
jako podwykonawca W.¯., który od 1992 r. prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹  us³ugi lene. Zdarza³y siê przerwy w tej dzia³alnoci jedno lub dwumiesiêczne. Skar¿¹cego nie ³¹czy³a z W.¯.
¿adna umowa na pimie, rozliczenie miêdzy nimi opiera³o siê na
fakturach uwzglêdniaj¹cych iloæ wywiezionego przez skar¿¹cego drewna z lasu. Ostatnie us³ugi lene wnioskodawca wykona³
w sierpniu 2009 r.
Skar¿¹cy nigdy nie zawiadomi³ pozwanego o rozpoczêciu pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej. Tak¿e podczas wizytacji przeprowadzonej przez pozwanego w dniu 28 grudnia 2009 r. w gospodarstwie skar¿¹cego rolnik nie poinformowa³ o prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej i dochodach uzyskiwanych z tego tytu³u.
Równie¿ ZUS do dnia 06 czerwca 2011 r. nie by³ w posiadaniu dokumentów potwierdzaj¹cych prowadzenie przez rolnika
dzia³alnoci gospodarczej. Dopiero w dniu 6 czerwca 2011 r. Inspektorat ZUS w I. przyj¹³ wniosek EDG-1 wraz z decyzj¹ o wykreleniu przez skar¿¹cego wpisu z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
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S¹d Okrêgowy da³ wiarê zeznaniom wiadków W.¯. i K.G. co
do faktu, ¿e wnioskodawca ostatnie us³ugi lene wykona³ w sierpniu 2009 r. Zeznania te w pe³ni koresponduj¹ z dokumentami
zgromadzonymi w toku postêpowania w postaci zawiadczenia
Naczelnika Urzêdu Skarbowego w I. i faktury wystawionej przez
wiadka W.¯.
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U.
z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu podlega z mocy ustawy:
1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego lub dzia³ specjalny,
2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1  je¿eli ten rolnik
lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo
nie ma ustalonego prawa do wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych.
Natomiast zgodnie z art. 5a ust. 1, 2 i 5 tej samej ustawy:
1. Rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej
3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej
dzia³alnoci, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoci, je¿eli spe³nia jednoczenie nastêpuj¹ce warunki:
1) z³o¿y w Kasie owiadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoci;
2) jednoczenie nadal prowadzi dzia³alnoæ rolnicz¹ lub stale
pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmuj¹cym obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale
specjalnym;
3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku s³u¿bowym;
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4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do
wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych;
5) kwota nale¿nego podatku dochodowego za poprzedni rok
podatkowy od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 z³otych.
2. Za rozpoczêcie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej uznaje siê tak¿e:
1) wznowienie wykonywania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono;
2) zmianê rodzaju lub przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci
wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD).
3. Niezachowanie terminu z³o¿enia owiadczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od
dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub wspó³pracy przy prowadzeniu tej dzia³alnoci.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ w niniejszej sprawie poza sporem
pozostawa³ fakt, ¿e wnioskodawca mimo rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej z dniem 25 czerwca 2004 r. nigdy nie powiadomi³ pozwanego o fakcie rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej. Nigdy te¿ nie zawiesza³ wykonywania dzia³alnoci gospodarczej. Z samego faktu zarejestrowania podmiotu gospodarczego nie wynika jednak, ¿e prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
istotnie ma miejsce. Posiadanie zarejestrowanej dzia³alnoci gospodarczej stwarza jedynie domniemanie jej prowadzenia w ca³ym okresie w sytuacji, gdy osoba prowadz¹ca dzia³alnoæ nie
z³o¿y³a organowi ewidencyjnemu owiadczenia o zaprzestaniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Wpisy do rejestru maj¹
bowiem charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny.
Zgodnie z treci¹ art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. 2009 r. Nr
205, poz. 1585 ze zm.), za osobê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ uwa¿a siê m.in. osobê prowadz¹c¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie przepisów o dzia³alnoci gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Natomiast zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, obowi¹zuj¹cej od dnia 21 sierp-
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nia 2004 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 220, poz. 1447), dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana,
handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y.
S¹d I instancji podkreli³ nadto, ¿e od dnia 20 wrzenia 2008 r.
dodano do art. 14 tej ustawy art. 14a pozwalaj¹cy przedsiêbiorcy
niezatrudniaj¹cemu pracowników na zawieszenie wykonywania
dzia³alnoci gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesiêcy.
Jednak wnioskodawca z tej mo¿liwoci nie skorzysta³.
W tym stanie rzeczy, w ocenie S¹du Okrêgowego, domniemanie wynikaj¹ce z wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej o jej prowadzeniu  mo¿e byæ obalone w ramach przeciwdowodu. Ciê¿ar udowodnienia faktów maj¹cych dla rozstrzygniêcia
sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie,
która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Tak,
wiêc to na skar¿¹cym spoczywa³ obowi¹zek wykazania, i¿ w okresie, w którym by³ wpisany do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej faktycznie takiej dzia³alnoci nie prowadzi³.
Wnioskodawca, zdaniem S¹du Okrêgowego, wykaza³, ¿e
w okresie od sierpnia 2009 r., mimo wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, faktycznie dzia³alnoci gospodarczej nie prowadzi³, gdy¿ zarówno z zawiadczenia Naczelnika Urzêdu Skarbowego w I., jak te¿ ostatniej faktury wystawionej przez wiadka W.¯. wynika, ¿e wnioskodawca nie osi¹ga³ ¿adnego przychodu po sierpniu 2009 r. i nie wykonywa³ ¿adnych us³ug lenych
po tej dacie. Potwierdzaj¹ powy¿sze ustalenia równie¿ zeznania
drugiego wiadka K.G. Pozwany organ rentowy nie podj¹³ przy
tym ¿adnej inicjatywy dowodowej, która pozwoli³aby s¹dowi na
poczynienie odmiennych ustaleñ.
Maj¹c powy¿sze okolicznoci oraz argumentacjê na wzglêdzie, S¹d I instancji na mocy art. 47714 § 2 k.p.c. zmieni³ w czêci
zaskar¿on¹ decyzjê i ustali³, ¿e wnioskodawca nie podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników od dnia 01 lipca 2004 r. do 31
sierpnia 2009 r., uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e po tej dacie nie prowadzi³ ju¿ dzia³alnoci gospodarczej. W pozosta³ym zakresie, S¹d
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Okrêgowy odwo³anie oddali³ jako bezzasadne w oparciu o art.
47714 § 1 k.p.c.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ pozwany, zaskar¿aj¹c wyrok w ca³oci i zarzucaj¹c:
 naruszenie prawa procesowego, tj. art. 47714 § 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. kodeksu postêpowania cywilnego (Dz.U.
Nr 43, poz. 296 ze zm.), bowiem opisana w pkt. I sentencji
wyroku zmiana decyzji organu ubezpieczeniowego de facto
nie zmieni³a tej decyzji, a jedynie potwierdzi³a, ¿e A.M. nie
podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w okresie od
01 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.; na brak zmiany zaskar¿onej decyzji wskazuje równie¿ pkt II sentencji wyroku,
który po potwierdzeniu niepodlegania ubezpieczeniu w podanym powy¿ej okresie, w pozosta³ym zakresie oddala odwo³anie;
 naruszenie prawa procesowego, tj. art. 325 w zw. z art. 328
kodeksu postêpowania cywilnego z uwagi na sprzecznoæ
rozstrzygniêcia zawartego w sentencji wyroku z jego uzasadnieniem.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty, organ ubezpieczeniowy
wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku tj. orzeczenie, ¿e S¹d:
I. zmienia w czêci zaskar¿on¹ decyzjê i ustala, ¿e wnioskodawca
podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w okresie od
dnia 01 wrzenia 2009 r. do dnia 16 maja 2011 r.,
II. w pozosta³ym zakresie odwo³anie oddala.
Organ wniós³ ewentualnie o uchylenie powy¿szego wyroku
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu.
Jednoczenie pozwany wniós³ o sprostowanie zaskar¿onego
wyroku poprzez usuniêcie oczywistej omy³ki w znaku skar¿onej
decyzji.
W uzasadnieniu skar¿¹cy podniós³, ¿e zredagowane przez S¹d
Okrêgowy rozstrzygniêcie uniemo¿liwia wykonanie wyroku zgodnie z treci¹ uzasadnienia. Pozwany wskaza³, ¿e nie kwestionuje
ustaleñ opisanych w uzasadnieniu wyroku i przychyla siê do
wy³¹czenia odwo³uj¹cego z ubezpieczenia spo³ecznego rolników
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w okresie od 01 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r., z uwagi na
fakt, ¿e od 01 wrzenia 2009 r. nie prowadzi³ on ju¿ pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej. Jednak¿e o takim wy³¹czeniu
z ubezpieczenia mówi³a skar¿ona decyzja. Nie by³o zatem podstaw do zmiany przedmiotowej decyzji w tej czêci. Ewentualna
zmiana decyzji powinna tyczyæ siê okresu od 01 wrzenia 2009 r.
do 16 maja 2011 r., gdy¿ w tym wzglêdzie S¹d I instancji doszed³
do przekonania, ¿e skar¿¹cy w tym czasie nie prowadzi³ ju¿ pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej i spe³nia³ warunki do podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego okaza³a siê zasadna.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³o ustanie ubezpieczenia spo³ecznego rolników wobec wnioskodawcy w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 16 maja 2011 r.
Na wstêpie zaznaczyæ nale¿y, i¿ S¹d Okrêgowy w sposób
prawid³owy ustali³ stan faktyczny w oparciu o zgromadzony
w sprawie materia³ dowodowy, za w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci
i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c., nie pope³ni³ te¿ b³êdów w rozumowaniu w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej, albowiem prawid³owo zinterpretowa³ i zastosowa³ odpowiednie przepisy prawa. W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Apelacyjny, podzielaj¹c argumenty zawarte w uzasadnieniu S¹du Okrêgowego, przyjmuje je
za w³asne i nie znajduje podstawy do ponownego przytaczania
dokonanych ju¿ ustaleñ faktycznych (por. wyrok SN z 5 listopada
1998 r., sygn. I PKN 339/98, opubl. OSNAPiUS/1999/24/776).
S¹d I instancji prawid³owo bowiem ustali³, i¿ skoro wnioskodawca rozpocz¹³ z dniem 25 czerwca 2004 r. prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, nie zawiadamiaj¹c o tym organu rentowego i nie sk³adaj¹c owiadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia, na mocy art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, to na okres prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej usta³o wobec niego ubezpieczenie spo³eczne rolników.
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Niemniej jednak, pomimo prawid³owych ustaleñ S¹du I instancji, racjê nale¿a³o przyznaæ skar¿¹cemu, i¿ prawid³owe ustalenia S¹du Okrêgowego nie znalaz³y odzwierciedlenia w sentencji wyroku, której treæ sprzeczna by³a z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu. Trafnie zatem skar¿¹cy zauwa¿y³, i¿ zmiana
decyzji organu rentowego powinna dotyczyæ okresu od 1 wrzenia 2009 r. do 16 maja 2011 r., gdy¿ ustalenie ¿e w okresie od 1
lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wnioskodawca nie podlega³
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, nie zmienia w ¿aden sposób decyzji Prezesa KRUS-u, ale j¹ w powy¿szym zakresie sankcjonuje. Jak wynika z uzasadnienia, S¹d I instancji doszed³ do
przekonania, ¿e skar¿¹cy w tym czasie (tj. od 1 wrzenia 2009
do 16 maja 2011 r.) nie prowadzi³ ju¿ pozarolniczej dzia³alnoci
gospodarczej i spe³nia³ warunki do podlegania ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników. Wniosek taki wynika zreszt¹ tak¿e z treci punktu II wyroku, w którym S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie w pozosta³ym zakresie. Gdyby wiêc pozostawiæ treæ wyroku S¹du Okrêgowego w niezmienionym kszta³cie, odwo³anie
zosta³oby de facto oddalone w ca³oci.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. w punkcie 2 wyroku zmieni³ zaskar¿ony wyrok i ustali³, i¿ A.M. podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w okresie od 1 wrzenia 2009 r. do 16 maja 2011 r. i oddali³ odwo³anie w pozosta³ym zakresie.
( )
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6
WYROK
z dnia 13 czerwca 2012 r.
III AUa 79/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Horbulewicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Iwona Krzeczowska-Lasoñ
SSA Jerzy Andrzejewski

Teza
1. Do zwolnienia banku z obowi¹zku zwrotu wp³aconego wiadczenia niezbêdne jest wskazanie osoby, której dokonano wyp³aty z rachunku zmar³ego posiadacza rachunku przed otrzymaniem wniosku Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o jego
zwrot. Jeli bank tak¹ osobê wskaza³ imiennie, informuj¹c, ¿e
wyp³aty wiadczenia emerytalnego przekazanego przez organ rentowy na rachunek zmar³ego ubezpieczonego wiadczenia emerytalnego dokona³a osoba upowa¿niona w drodze
pe³nomocnictwa ogólnego, to tym samym zwolni³ siê od obowi¹zku zwrotu kwoty, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665 ze zm.), albowiem kumulatywnie spe³ni³ wszystkie przes³anki wskazane w powo³anym wy¿ej przepisie.
2. Jeli bank wskazuje organowi rentowemu imiennie osobê
uprawnion¹, która przy pomocy w³asnej karty bankomatowej,
przed uzyskaniem przez bank informacji na temat mierci posiadacza rachunku, dokona³a wyp³aty rodków zgromadzonych
na koncie zmar³ego ubezpieczonego, to tym samym przepis
art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.), nie bêdzie mia³ do niego zastosowania.
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Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 11 maja 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹za³ I.B. S.A. Oddzia³ w G. do zwrotu nienale¿nie
przekazanego wiadczenia za okres od 1 marca 2011 r. do 31
marca 2011 r., do którego uprawniony by³ zmar³y F.S.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ I.B. S.A. Oddzia³ w G.,
wnosz¹c o jej zmianê.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie.
Wyrokiem z dnia 18 padziernika 2011 r. S¹d Okrêgowy S¹d
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych oddali³ odwo³anie. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko S¹d wskaza³, i¿ F.S. od 1 stycznia 1982 r.
uprawniony by³ do emerytury, której termin wyp³aty przez organ rentowy zosta³ ustalony na pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca. F.S. wraz z ¿on¹ H.S. byli w³acicielami rachunku w I.B. Na
rachunek ten by³a przekazywana emerytura F.S. Pe³nomocnikiem
uprawnionym do dysponowania rodkami zgromadzonymi na rachunku nale¿¹cym do H. i F.S. by³a wnuczka  V.B., posiadaj¹ca
w³asn¹ kartê bankomatow¹. H.S. zmar³a w dniu 15 lipca 2007 r.
W dniu 28 lutego 2011 r. na powy¿szy rachunek pozwany
przekaza³ emeryturê F.S. za marzec 2011 r. F.S. zmar³ w dniu 26
lutego 2011 r. rodki zgromadzone na koncie, nale¿¹ce do zmar³ego ubezpieczonego zosta³y wyp³acone w kwocie 2.300 z³otych w okresie od 28 lutego do 3 marca 2011 r. przy pomocy
karty nale¿¹cej do pe³nomocnika V.B. Odwo³uj¹cy siê bank zosta³ poinformowany o zgonie F.S. w dniu 11 marca 2011 r. Na
koncie nale¿¹cym do zmar³ego ubezpieczonego pozosta³a kwota
22,14 z³otych.
Dysponuj¹c tak ustalonym stanem faktycznym, S¹d Okrêgowy, powo³uj¹c siê na treæ art. 138a ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 55 ust. 3 prawa bankowego wyjani³, i¿
podzieli³ wyra¿one w tej materii stanowisko S¹du Najwy¿szego,
który w uchwale z dnia 6 maja 2009 r. (II UZP 2/09, Lex nr
492374) wskaza³, i¿ dokonana po mierci posiadacza rachunku
bankowego wyp³ata z tego rachunku, obejmuj¹ca wiadczenie
emerytalne przekazane za okres po mierci uprawnionego, oso-
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bie pos³uguj¹cej siê kart¹ p³atnicz¹ i kodem identyfikacyjnym,
nie zwalnia banku od obowi¹zku zwrotu organowi rentowemu
kwoty przekazanej na ten rachunek bankowy.
Jednoczenie S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu powy¿szej uchwa³y wskaza³, i¿ bank mo¿e zwolniæ siê od obowi¹zku zwrotu pe³nej lub czêciowej kwoty, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2,
je¿eli zgodnie z art. 55 ust. 3 prawa bankowego spe³nione zostan¹ ³¹cznie dwie przes³anki:
1) przed otrzymaniem wniosku dokona³ z tych rachunków wyp³at innym uprawnionym osobom, które to wyp³aty nie pozwalaj¹ zrealizowaæ wniosku w ca³oci lub czêci,
2) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym
ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobra³y wyp³aty.
Maj¹c na uwadze powy¿sze uregulowanie S¹d I instancji wyjani³, ¿e wyp³ata dokonana po mierci posiadacza karty przez
osobê pos³uguj¹c¹ siê t¹ kart¹ i kodem PIN nie mo¿e byæ kwalifikowana jako wyp³ata innym uprawnionym osobom, w rozumieniu art. 55 ust. 3 prawa bankowego, co za oznacza ¿e bank
nie mo¿e zwolniæ siê od odpowiedzialnoci i jest zobowi¹zany
do zwrotu wiadczeñ wp³aconych na rachunek po mierci wiadczeniobiorcy. S¹d zaznaczy³, i¿ zgodnie z treci¹ art. 101 ust. 2
k.c. umocowanie wygasa ze mierci¹ mocodawcy lub pe³nomocnika, chyba, ¿e w pe³nomocnictwie inaczej zastrze¿ono z przyczyn uzasadnionych treci¹ stosunku prawnego bêd¹cego podstaw¹ pe³nomocnictwa. W przedmiotowej sprawie nie sposób
zatem zakwalifikowaæ dokonanej po mierci posiadacza rachunku bankowego wyp³aty z tego rachunku przez pe³nomocnika
jako wyp³atê innej uprawnionej osobie w rozumieniu art. 55 ust.
3 prawa bankowego.
Wobec powy¿szego, S¹d Okrêgowy w pe³ni podzielaj¹c stanowisko S¹du Najwy¿szego zaprezentowane w powo³anej wy¿ej uchwale, na mocy art. 47714 § 1 k.p.c. orzek³, jak w sentencji.
Apelacjê od wyroku wywiód³ I.B., zaskar¿aj¹c go w ca³oci,
zarzucaj¹c mu naruszenie przepisów prawa materialnego przez
b³êdn¹ wyk³adniê, tj. art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe
przez przyjêcie, ¿e bank dokona³ wyp³at z rachunku, na który
wp³ynê³o nienale¿ne wiadczenie, osobie nieuprawnionej oraz
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sprzecznoæ istotnych ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u przez przyjêcie, ¿e bank na zasadzie ryzyka mimo
dokonanej wyp³aty i braku rodków na rachunku zmar³ego wiadczeniobiorcy mia³ obowi¹zek zwrotu nienale¿nego mu wiadczenia.
Wskazuj¹c na powy¿sze, skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie odwo³ania wzglêdnie o jego
uchylenie i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego
rozpoznania, jak równie¿ o zas¹dzenie od pozwanego kosztów postêpowania procesowego, w tym kosztów zastêpstwa procesowego z uwzglêdnieniem kosztów postêpowania odwo³awczego.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja I.B. S.A. z siedzib¹ w W. zas³uguje na uwzglêdnienie w sposób skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku oraz poprzedzaj¹cej go decyzji poprzez ustalenie, ¿e skar¿¹cy nie ma
obowi¹zku zwrotu kwoty 2.353,86 z³otych.
Poza sporem w analizowanej sprawie pozostawa³ ustalony
przez S¹d Okrêgowy stan faktyczny, albowiem trafnie S¹d ten
uzna³, i¿ F.S., pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 1982 r. uprawniony
by³ do emerytury, której termin wyp³aty przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zosta³ ustalony na pierwszy dzieñ ka¿dego
miesi¹ca. F.S. wraz z ¿on¹ H.S. (zm. 15 lipca 2007 r.) byli w³acicielami rachunku w I.B., na który przekazywana by³a emerytura
F.S. Pe³nomocnikiem uprawnionym do dysponowania rodkami
zgromadzonymi na rachunku nale¿¹cym do H. i F.S. by³a  uprawniona na podstawie pe³nomocnictwa ogólnego z dnia 6 stycznia
2005 r.  wnuczka V.B., posiadaj¹ca w³asn¹ kartê bankomatow¹.
W dniu 28 lutego 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
przekaza³ na w/w rachunek emeryturê F.S. za miesi¹c marzec
2011 r. F.S. zmar³ 26 lutego 2011 r. rodki zgromadzone na koncie
nale¿¹cym do zmar³ego ubezpieczonego zosta³y wyp³acone
w kwocie 2.300 z³otych w okresie od 28 lutego do 3 marca 2011 r.
(28 lutego 2011 r.  1.000 z³otych i 500 z³otych; 1 marca 2011 r. 
600 z³otych; 3 marca 2011 r.  200 z³otych) przy pomocy karty
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nale¿¹cej do pe³nomocnika V.B. Bank zosta³ poinformowany o zgonie F.S. 11 marca 2011 r., poprzez przekazanie mu aktu zgonu.
Bezsprzecznie, na co wskazuje jednoznacznie treæ art. 101
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.) mieræ osoby uprawnionej do emerytury powoduje ustanie prawa do wiadczenia, co oznacza, ¿e wiadczenia wyp³acone przez organ rentowy za miesi¹ce przypadaj¹ce
po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ wiadczeniobiorcy, maj¹
charakter wyp³aconych nienale¿nie. Z uwagi na przyczynê ustania prawa do wiadczenia tego rodzaju wyp³ata mo¿e nast¹piæ
jedynie na rzecz innej ni¿ wiadczeniobiorca osoby b¹d na rachunek bankowy  w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych przypisanie takiej wyp³aty jakiejkolwiek osobie.
Istota sporu sprowadza³a siê zatem do oceny, czy bank zobowi¹zany jest do zwrotu organowi rentowemu przekazanego na
rachunek F.S. wiadczenia za marzec 2011 r.
Zgodnie z treci¹ art. 138a ustawy emerytalno-rentowej bank
i spó³dzielcza kasa oszczêdnociowo-kredytowa s¹ zobowi¹zane
zwróciæ Zak³adowi kwoty wiadczeñ przekazane na rachunek
w banku lub spó³dzielczej kasie oszczêdnociowo-kredytowej za
miesi¹ce nastêpuj¹ce po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ
wiadczeniobiorcy. Przepis ten reguluje wy³¹cznie tak¹ sytuacjê,
w której nie ma osoby zobowi¹zanej do zwrotu wiadczenia maj¹cego charakter pobranego nienale¿nie, a wp³aconego przez organ
rentowy na rachunek bankowy wiadczeniobiorcy. Odnosi siê
wiêc do wp³at dokonanych na rachunek prowadzony indywidualnie dla wiadczeniobiorcy, czyni¹c bank zobowi¹zanym do
zwrotu organowi rentowemu wiadczeñ przekazanych za miesi¹ce przypadaj¹ce po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ wiadczeniobiorcy. Celem regulacji wynikaj¹cej z art. 138a powo³anej
ustawy jest umo¿liwienie organowi rentowemu odzyskania wiadczeñ, które bez jego winy zosta³y wyp³acone pomimo ustania do
nich prawa, a nie ma podstaw, aby uznaæ, ¿e pobra³a je jakakolwiek osoba, która zobowi¹zana by³aby do ich zwrotu w myl
zasad w nim zapisanych (por. uchwa³a SN z dnia 13 czerwca
2006 r., II UZP 7/06, LEX nr 182934). Tego rodzaju rozwi¹zanie
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otwiera organowi rentowemu drogê do ¿¹dania od banku zwrotu
wp³aconych na rachunek bankowy wiadczeñ, które w inny sposób
nie mog³yby byæ odzyskane.
Podkreliæ jednak nale¿y  na co zwróci³ uwagê S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 6 maja 2009 r. (II UZP 2/09, OSNP 2009/
19-20/265, LEX nr 492374)  ¿e powy¿sze ¿¹danie jest zasadne
jedynie w takiej sytuacji, w której nie ma mo¿liwoci wskazania
organowi rentowemu przez bank innej osoby uprawnionej. A zatem, jeli bank wskazuje organowi rentowemu imiennie osobê
uprawnion¹, która przy pomocy w³asnej karty bankomatowej,
przed uzyskaniem przez bank informacji na temat mierci posiadacza rachunku, dokona³a wyp³aty rodków zgromadzonych na
koncie F.S., to tym samym powo³any wy¿ej przepis art. 138
a ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie bêdzie mia³ do niego zastosowania.
Zaznaczyæ wypada, ¿e zaprezentowane w powo³anej wy¿ej
uchwale stanowisko S¹du Najwy¿szego, na którym de facto S¹d
I instancji, opar³ swoje rozstrzygniêcie dotyczy odmiennego stanu faktycznego, ani¿eli ustalony w omawianej sprawie, tj. sytuacji, w której nie jest mo¿liwym zidentyfikowanie osoby, która
dokona³a wyp³aty znajduj¹cych siê na rachunku zmar³ego rodków pieniê¿nych, albowiem osoba taka nie mo¿e zostaæ uznana
za inn¹ osobê uprawnion¹, o której mowa w art. 55. Art. 55
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe stanowi, ¿e w przypadku
mierci posiadacza rachunku oszczêdnociowego, oszczêdnociowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty oszczêdnociowej bank
jest obowi¹zany wyp³aciæ z tych rachunków kwotê równ¹ wp³atom na nie dokonanym przez organ wyp³acaj¹cy wiadczenie
z ubezpieczenia lub zabezpieczenia spo³ecznego albo uposa¿enie w stanie spoczynku, które nie przys³ugiwa³y za okres po
mierci posiadacza rachunku, wskazan¹ we wniosku organu wyp³acaj¹cego to wiadczenie, skierowanym do banku. Stosownie
jednak do treci art. 55 ust. 3 Prawa bankowego bank jest zwolniony od wyp³aty pe³nej lub czêciowej kwoty wskazanej powy¿ej, je¿eli przed otrzymaniem wniosku organu wyp³acaj¹cego
wiadczenie dokona³ z tych rachunków wyp³at innym osobom
uprawnionym, które to wyp³aty nie pozwalaj¹ zrealizowaæ wnio-
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sku w ca³oci lub czêci oraz w terminie 30 dni od otrzymania
wniosku poinformuje o tym ten organ wraz ze wskazaniem osób,
które pobra³y wyp³aty.
Do zwolnienia Banku z obowi¹zku zwrotu wp³aconego wiadczenia niezbêdne zatem jest wskazanie osoby, której dokonano
wyp³aty z rachunku zmar³ego przed otrzymaniem wniosku ZUS
o zwrot nale¿noci. Bank tak¹ osobê wskaza³, informuj¹c pozwanego, ¿e wyp³aty przekazanego przez ZUS na rachunek F.S. wiadczenia emerytalnego, dokona³a upowa¿niona w drodze pe³nomocnictwa ogólnego, wnuczka V.B. Skoro zatem w analizowanej
sprawie wyp³aty wiadczenia w ³¹cznej kwocie 2.300 z³otych
dokona³a osoba, dysponuj¹ca pe³nomocnictwem oraz w³asn¹ kart¹
bankomatow¹, a nadto bank w przepisanym terminie poinformowa³ o powy¿szym pozwanego, wskazuj¹c imiennie osobê,
która pobra³a wiadczenie emerytalne F.S., to tym samym zwolni³ siê od obowi¹zku zwrotu kwoty, o której mowa w art. 55 ust.
1 ustawy Prawo bankowe, albowiem kumulatywnie spe³ni³ wszystkie przes³anki wskazane w powo³anym wy¿ej przepisie.
To¿same stanowisko zaj¹³ S¹d Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 maja 2008 r. (III AUa 1580/07, LEX nr 491114),
wskazuj¹c, i¿ art. 55 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  Prawo
bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), stanowi wyj¹tek od regu³y, st¹d te¿ musi byæ interpretowany cile. Do zwolnienia banku z obowi¹zku zwrotu wp³aconego wiadczenia niezbêdne jest wskazanie osoby, której dokonano wyp³aty z rachunku
zmar³ej przed otrzymaniem wniosku ZUS o zwrot nale¿noci. Je¿eli wyp³aty ca³oci wiadczenia dokonano nieustalonej osobie,
która dysponowa³a kart¹ bankomatow¹ zmar³ego, to nie mo¿na
przyj¹æ, i¿ wyp³ata zosta³a dokonana innej uprawnionej osobie,
o której mowa w omawianym przepisie. To na banku spoczywa
obowi¹zek wskazania osoby, która dokona³a wyp³aty wiadczenia poprzez wszczêcie postêpowania wyjaniaj¹cego we w³asnym zakresie, b¹d za porednictwem odpowiednich organów.
Konkluduj¹c uznaæ nale¿a³o, ¿e w analizowanej sprawie I.B.
bezsprzecznie zwolni³ siê z obowi¹zku wyp³aty kwoty, o której
mowa w art. 55 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, bowiem w przepisanym terminie zawiadomi³ pozwanego o braku mo¿liwoci wy-
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p³aty ¿¹danej kwoty, wskazuj¹c imiennie uprawnion¹ osobê, która
ich dokona³a za pomoc¹ w³asnej karty bankomatowej i przed uzyskaniem przez bank informacji o zgonie posiadacza rachunku.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze ustalenie uznaæ nale¿a³o, ¿e
brak jest podstaw do ¿¹dania przez pozwanego zwrotu kwoty
2.353,86 z³otych, dlatego te¿ S¹d Apelacyjny, na mocy art. 386
§ 1 k.p.c. orzek³, jak w punkcie I sentencji wyroku.
( )

7
WYROK
z dnia 31 maja 2012 r.
III AUa 1916/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak
SSO del. Lucyna Ramlo

Teza
Maj¹c na wzglêdzie okolicznoæ, i¿ obowi¹zek op³acania przez
rolnika sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne domowników zosta³
wprowadzony dopiero z dniem 1 stycznia 1983 r., nale¿y uznaæ,
i¿ dopiero od tej daty mo¿liwoæ zaliczenia pracy domowników
w gospodarstwie rolnym, jako okresu uzupe³niaj¹cego, uzale¿niona zosta³a od op³acania za nich przez rolnika sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników.
Wystarczaj¹cym warunkiem dla uznania okresu pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jest wykazanie wykonywania czynnoci rolniczych zgodnie z warunkami
okrelonymi w definicji legalnej domownika z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie.

153

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

Uzasadnienie
J.K. wnios³a odwo³anie od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 7 grudnia 2010 r. odmawiaj¹cej jej prawa do
emerytury.
W odpowiedzi na odwo³anie Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniós³ o oddalenie odwo³ania.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 27 czerwca 2011 r. oddali³
odwo³anie wnioskodawczyni J.K.
S¹d Okrêgowy orzeka³ na podstawie nastêpuj¹cych ustaleñ
faktycznych i rozwa¿añ prawnych:
J.K., z domu M., urodzi³a siê dnia 27 marca 1946 r.
Po ukoñczeniu siedmiu klas szko³y podstawowej J.K. nie podjê³a dalszej nauki i jako czwarta z kolei, z szeciorga dzieci (trzeci z kolei brat zmar³), w okresie od 28 marca 1962 r. do 25 kwietnia 1973 r. tj. po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia pracowa³a w gospodarstwie rolnym rodziców o powierzchni 5,54 ha po³o¿onym
w miejscowoci D. gm. L. Rodzice J.K. zajmowali siê upraw¹
buraków, ziemniaków, zbo¿a i cykorii. Hodowali równie¿ krowy, konie, winie oraz drób. J.K. w okresie od 28 marca 1962 r.
do 25 kwietnia 1973 r. codziennie przez okres co najmniej 4 godzin zajmowa³a siê prac¹ przy uprawie zbó¿ i warzyw oraz opiek¹
nad zwierzêtami.
W dniu 22 kwietnia 1973 r. J.K. wysz³a za m¹¿ i wraz z mê¿em zamieszka³a w gospodarstwie rolnym teciów. W okresie
od 4 grudnia 1973 r. do 7 stycznia 1975 r. i od 9 stycznia 1978 r.
do 14 lipca 1978 r. J.K. przez okres oko³o 6 miesiêcy (wiosna,
lato) ka¿dego roku w wy¿ej wymienionych okresach pracowa³a
przy pracach polowych, hodowli zwierz¹t, zajmowa³a siê utrzymaniem porz¹dku w domu oraz przygotowywaniem posi³ków.
Czynnoci te wykonywa³a czêsto od rana do zmroku. Wraz z J.K.
w gospodarstwie pracowali teciowie, sporadycznie pomaga³ tak¿e jej ojciec. Zdarza³o siê, i¿ wnioskodawczyni nie wykonywa³a
prac polowych ani hodowlanych. Wówczas zajmowa³a siê porz¹dkami w domu i przygotowywaniem posi³ków dla pozosta³ych domowników. Przez kolejne 6 miesiêcy (jesieñ, zima) praca
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w gospodarstwie zajmowa³a jej oko³o 3 godzin dziennie, wówczas pomaga³a teciowi przy hodowli zwierz¹t.
W dniu 8 stycznia 1975 r. J.K. urodzi³a syna, a w dniu 15 lipca
1978 r. córkê, którymi sama siê zajmowa³a.
Teæ wnioskodawczyni nigdy nie op³aca³ za ni¹ sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne.
W dniu 31 grudnia 1980 r. teæ wnioskodawczyni przekaza³
gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Pañstwa.
W okresie od 17 wrzenia 1990 r. do 31 grudnia 1990 r. J.K.
by³a zatrudniona na stanowisku pracownika fizycznego w Suszarni B. W okresie od 1 czerwca 1990 r. do 31 lipca 1990 r.
i od 1 lutego 1990 r. do 1 kwietnia 1992 r. wykonywa³a pracê na
stanowisku pomocy aptecznej w aptece w B.
W dniu 4 padziernika 2010 r. J.K. wyst¹pi³a do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z wnioskiem o emeryturê. W trakcie tocz¹cego siê postêpowania organ rentowy uzna³ za udowodnione
7 miesiêcy i 14 dni okresów sk³adkowych oraz 2 miesi¹ce i 14 dni
okresów niesk³adkowych ograniczonych do 1/3 udowodnionych
okresów sk³adkowych  ³¹cznie 9 miesiêcy i 28 dni.
W wietle powy¿szych ustaleñ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych decyzj¹ z dnia 7 grudnia 2010 r. odmówi³ J.K. prawa do
emerytury z uwagi na to, i¿ nie udowodni³a wymaganego okresu
sk³adkowego i niesk³adkowego (20 b¹d 15 lat). Organ rentowy
nadmieni³, ¿e nie uzna³ wnioskodawczyni okresu pracy w gospodarstwie rolnym teciów, poniewa¿ w ocenie organu rentowego nie s¹ przekonywuj¹ce, nie wskazuj¹ na sta³y charakter
pracy, ponadto brak jest zawiadczenia potwierdzaj¹cego fakt
op³acania sk³adek przez tecia od 1 lipca 1977 r., który jest warunkiem niezbêdnym do zaliczenia pracy domownika. Ponadto
organ rentowy wskaza³, i¿ wnioskodawczyni w czasie pracy w gospodarstwie rolnym tecia w dniu 8 stycznia 1975 r. urodzi³a syna,
za w dniu 15 lipca 1978 r.  córkê i sprawowa³a nad nimi osobist¹ opiekê.
( )
S¹d I instancji zwróci³ uwagê, i¿ istota sporu w mniejszej sprawie sprowadza siê do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
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przy ustalaniu prawa do emerytury do udowodnionego okresu
sk³adkowego mo¿e zostaæ wnioskodawczyni zaliczony okres pracy
w gospodarstwie rolnym rodziców od 28 marca 1963 r. do 25
kwietnia 1973 r., tj. po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia.
S¹d I instancji uzna³ w tym zakresie za wiarygodne osobowe
ród³o dowodowe, a mianowicie wiadków W.O. i K.C., zeznaj¹ce na okolicznoæ wykonywania przez wnioskodawczyniê pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. wiadkowie zamieszkuj¹c
w s¹siedztwie gospodarstwa rolnego rodziców wnioskodawczyni widywali j¹ przy szeregu prac w polu i obejciu. Opisali te¿
zakres czynnoci wykonywanych w gospodarstwie przez J.K.
W uznaniu S¹du Okrêgowego zeznania wiadków by³y spójne i konsekwentne. wiadkowie opisali ówczesny stan rzeczy
zgodnie z posiadan¹ wiedz¹. S¹d I instancji podkreli³, ¿e nale¿y
pamiêtaæ, i¿ wiadkowie zeznawali na okolicznoæ maj¹c¹ miejsce ponad 40 lat temu, trudno zatem wymagaæ by ich zeznania
by³y szczegó³owe. Tym bardziej, ¿e zeznawali odnonie faktów
dotycz¹cych osoby dla nich obcej nie mia³y zatem interesu w tym
by utrwalaæ w pamiêci podniesione okolicznoci. W wietle powy¿szego S¹d Okrêgowy uzna³ równie¿ za wiarygodne zeznania
wnioskodawczyni, które s¹ skorelowane z zeznaniami wy¿ej wymienionych wiadków.
Kolejn¹ kwesti¹ sporn¹ miêdzy stronami, jak wskaza³ S¹d Okrêgowy, by³o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy okres pracy
wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym teciów od 4 grudnia
1973 r. do 31 grudnia 1980 r. mo¿e zostaæ uznany za okres wliczony do udowodnionego okresu sk³adkowego.
S¹d I instancji przytoczy³, i¿ stosownie do art. 27 powo³anej
powy¿ej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ubezpieczonym urodzonym przed dniem
1 stycznia 1949 r. przys³uguje emerytura, je¿eli spe³nili ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1) osi¹gnêli wiek emerytalny wynosz¹cy co najmniej 60 lat dla
kobiet i co najmniej 65 lat dla mê¿czyzn;
2) maj¹ okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej
20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn, z zastrze¿eniem art. 27a.
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Od powy¿szej zasady  jak wskaza³ S¹d Okrêgowy  ustawodawca przewidzia³ wyj¹tek w art. 28, w myl którego ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie
osi¹gnêli okresu sk³adkowego i niesk³adkowego, o którym mowa
w art. 27, przys³uguje emerytura, je¿eli spe³nili ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) osi¹gnêli wiek emerytalny wynosz¹cy co najmniej 60 lat dla
kobiet i co najmniej 65 lat dla mê¿czyzn;
2) maj¹ okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej
15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mê¿czyzn.
Celem udowodnienia wymaganego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego wnioskodawczyni wnios³a o doliczenie okresu pracy
w gospodarstwie rolnym rodziców oraz okresu pracy w gospodarstwie rolnym teciów. S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e ustawodawca przewidzia³ w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS mo¿liwoæ uwzglêdnienia przy ustalaniu prawa
do emerytury przypadaj¹ce przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia,
je¿eli okresy sk³adkowe i niesk³adkowe, ustalone na zasadach
okrelonych w art. 5-7, s¹ krótsze od okresu wymaganego do
przyznania emerytury, w zakresie niezbêdnym do uzupe³nienia
tego okresu. S¹d Najwy¿szy wielokrotnie za precyzowa³, co
nale¿y rozumieæ pod pojêciem pracy w gospodarstwie rolnym.
Zgodnie z prezentowan¹ lini¹ orzecznicz¹ nie stanowi sta³ej pracy w gospodarstwie rolnym dorana pomoc w wykonywaniu typowych obowi¹zków domowych, zwyczajowo wymaganych od
dzieci jako cz³onków rodziny rolnika, nie stanowi jej równie¿
praca wykonywana dorywczo, okazjonalnie i w wymiarze ni¿szym od po³owy pe³nego wymiaru czasu pracy (por. wyrok SN
z dnia 10 maja 2000 r., II UKN 353/99, OSNP 2001/21/650; wyrok SN z dnia 7 listopada 1997 r., II UKN 318/97, OSNP 1998/
16/491).
Maj¹c na uwadze powy¿sze wytyczne S¹d Okrêgowy uzna³,
i¿ pomoc jak¹ wiadczy³a wnioskodawczyni swoim rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest prac¹ w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przytoczonego art. 10. J.K. codziennie niezale¿nie od pory roku pomaga³a rodzicom przy hodowli
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zwierz¹t (krów, wiñ i drobiu), jak równie¿ dokonywa³a zasiewu
i zbioru plonów. Niniejsz¹ pracê wykonywa³a w ocenie S¹du I instancji w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie  w spornym
okresie J.K. nie uczêszcza³a do szko³y ponadpodstawowej. Jako
najstarsza z rodzeñstwa, które mieszka³o z rodzicami, obarczona
by³a szeregiem prac w gospodarstwie. S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e
z dowiadczenia ¿yciowego wiadomym jest, ¿e w ówczesnych
czasach dzieci, które nie musia³y dzieliæ czasu na naukê powiêca³y wiêkszoæ dnia na pracê w gospodarstwie.
Odmienne stanowisko S¹d I instancji zaj¹³ odnonie okresu pracy
J.K. od 4 grudnia 1973 r. do 31 grudnia 1980 r. w gospodarstwie
rolnym teciów i stwierdzi³, ¿e nie mo¿na potraktowaæ go jako
okresu uzupe³niaj¹cego przy ustalaniu prawa do emerytury.
S¹d Okrêgowy podzieli³ stanowisko organu rentowego, który
zarzuci³ wnioskodawczyni brak sta³ego charakteru wykonywanej
w gospodarstwie pracy. S¹d podkreli³ przy tym, i¿ to w³anie
zeznania wnioskodawczyni w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci
wskazuj¹ na brak sta³ego charakteru pracy w gospodarstwie rolnym teciów. Wnioskodawczyni sama przyzna³a, ¿e nie wykonywa³a pracy w gospodarstwie rolnym teciów w sposób sta³y.
wiadcz¹ o tym, w ocenie S¹du I instancji, takie fakty jak wykonywanie przez ni¹ prac polowych i hodowlanych co prawda
ca³odziennych, ale tylko 6 miesiêcy w roku, tylko w okresie wiosenno-letnim i to te¿ z przerwami, bowiem z zeznañ wnioskodawczyni wynika, i¿ zdarza³y siê dni, w których nie wykonywa³a prac polowo-hodowlanych w gospodarstwie a jedynie zajmowa³a siê utrzymaniem porz¹dku w domu i przygotowywaniem
posi³ków. Ponadto wnioskodawczyni utrzymywa³a, ¿e w okresie
jesienno-zimowym wykonywa³a jedynie prace przy hodowli
zwierz¹t, które zajmowa³y jej oko³o 3 godzin dziennie, zatem
mniej ni¿ wymaga tego ustawodawca, tj. w po³owie pe³nego
wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie. Tak¿e
zeznania wiadków M.P. i H.S. nie zmieni³y stanowiska S¹du
Okrêgowego co do rozstrzygniêcia niniejszej kwestii. wiadkowie s¹ s¹siadkami wnioskodawczyni, niemniej jednak w spornym okresie tylko wiadek H.S. bywa³a, lecz bardzo rzadko w gospodarstwie teciów wnioskodawczyni. wiadek M.P. jedynie
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przechodz¹c obok gospodarstwa teciów wnioskodawczyni widzia³a wnioskodawczyniê przy wykonywaniu prac polowych.
Gospodarstwa obu wiadków dzieli³o 0,5 km od gospodarstwa
teciów wnioskodawczyni. W ocenie S¹du Okrêgowego wiadkowie ci mieli rzadki kontakt z wnioskodawczyni¹, w zwi¹zku
z tym nie mieli wiedzy o charakterze wykonywanej przez ni¹
pracy w gospodarstwie rolnym teciów. W ocenie S¹du wiadkowie, jak równie¿ wnioskodawczyni zeznawali na powy¿sz¹
okolicznoæ prawdziwie i S¹d nie znalaz³ ¿adnego powodu, aby
odmówiæ ich zeznaniom wiarygodnoci.
S¹d I instancji, mimo i¿ uzna³ za udowodniony okres pracy
w gospodarstwie rolnym rodziców od 28 marca 1962 r. do 25
kwietnia 1973 r. (11 lat, 29 dni) nie mia³ mo¿liwoci zaliczyæ go
jako okresu uzupe³niaj¹cego do prawa do emerytury, gdy¿ ³¹cznie
z udowodnionymi okresami sk³adkowymi i niesk³adkowymi
w wymiarze 9 miesiêcy i 28 dni wnioskodawczyni nie osi¹ga co
najmniej 15 lat okresu sk³adkowego.
Z uwagi na fakt, i¿ J.K. nie osi¹gnê³a co najmniej 15 lat okresu
sk³adkowego, S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ wydana w sprawie decyzja organu rentowego by³a w pe³ni zasadna, w zwi¹zku z czym
odwo³anie jako bezzasadne na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c.
podlega³o oddaleniu.
Apelacjê od wyroku wywiod³a wnioskodawczyni J.K. wnosz¹c o zmianê wyroku i przyznanie prawa do emerytury albo
o ponowne rozpoznanie sprawy. Skar¿¹ca nie zgodzi³a siê z argumentacj¹ S¹du Okrêgowego odnonie nieuznania okresu jej
pracy w gospodarstwie teciów w latach 19731980 za okres
sk³adkowy. J.K. podnios³a, i¿ nie mia³a wiadomoci, ¿e w powy¿szym okresie nie zosta³y za ni¹ op³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja wnioskodawczyni skutkuje zmian¹ zaskar¿onego
wyroku i przyznaniem J.K. prawa do emerytury pocz¹wszy od
dnia 1 padziernika 2010 r.
Przedmiotem sporu miêdzy stronami na etapie postêpowania
apelacyjnego pozostawa³a kwestia, czy okres pracy wniosko-
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dawczyni w gospodarstwie rolnym teciów od dnia 4 grudnia
1973 r. do dnia 31 grudnia 1980 r. mo¿e zostaæ uwzglêdniony
przy ustalaniu prawa wnioskodawczyni do emerytury jako okres
sk³adkowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, we wskazanym powy¿ej zakresie S¹d Okrêgowy dokona³ b³êdnej oceny stanu faktycznego,
a w konsekwencji  poczyni³ nieprawid³owe ustalenia faktyczno-prawne, co skutkowa³o naruszeniem przepisów prawa materialnego i niew³aciw¹ subsumcj¹ ustaleñ faktycznych pod odpowiednie dyspozycje przepisów prawa materialnego.
S¹d Apelacyjny nie podziela stanowiska S¹du Okrêgowego,
zgodnie z którym sporny okres pracy wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym teciów nie stanowi okresu uzupe³niaj¹cego
przy ustalaniu prawa do emerytury.
W pierwszej kolejnoci nale¿y przypomnieæ, i¿ stosownie do
treci art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przy
ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokoci
uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce okresy, traktuj¹c je, z zastrze¿eniem
art. 56, jak okresy sk³adkowe:
1) okresy ubezpieczenia spo³ecznego rolników, za które op³acono przewidziane w odrêbnych przepisach sk³adki,
2) przypadaj¹ce przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia,
3) przypadaj¹ce przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy
w gospodarstwie rolnym po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia,
je¿eli okresy sk³adkowe i niesk³adkowe, ustalone na zasadach
okrelonych w art. 5-7, s¹ krótsze od okresu wymaganego do
przyznania emerytury, w zakresie niezbêdnym do uzupe³nienia
tego okresu.
Wyk³adnia powy¿szego przepisu prowadzi do wniosku, i¿
art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie
uzale¿nia mo¿liwoci potwierdzenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukoñczeniu 16 roku ¿ycia od tego, czy rolnik,
u którego pracowa³ domownik op³aca³ sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne rolników. Powy¿szy wniosek uzasadniony jest cho-
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cia¿by w wietle porównania treci pkt. 1 i pkt. 3 art. 10 ust. 1
omawianej ustawy. W treci art. 10 ust. 1 pkt 1 znajduje siê
wyrane wskazanie, i¿ jeli chodzi o okresy ubezpieczenia spo³ecznego rolników, dla uznania ich za okresy uzupe³niaj¹ce przy
ustalaniu prawa do emerytury, konieczne jest wykazanie op³acenia sk³adek przewidzianych w odrêbnych przepisach. Art. 10
ust. 1 pkt 3 takiego warunku nie formu³uje w odniesieniu do
okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukoñczeniu 16 roku
¿ycia, przypadaj¹cych przed dniem 1 stycznia 1983 r. W wietle
wyk³adni gramatycznej, jak i systemowej nie ma zatem podstaw
do uznania, jak uczyni³ to S¹d I instancji, i¿ potwierdzenie faktu
op³acania sk³adek za domownika jest niezbêdnym warunkiem
uznania jego pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jako okresu uzupe³niaj¹cego.
Na gruncie art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
nie mo¿na równie¿ uto¿samiaæ pracy w gospodarstwie rolnym
(pkt 3) z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (pkt 2). Podkrelenia wymaga bowiem, i¿ obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne rolników (osób prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ w bêd¹cych w ich posiadaniu gospodarstwach rolnych) zosta³o wprowadzone ustaw¹ z dnia 27 padziernika 1977 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym oraz innych wiadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 1409 ze zm.). Art. 69 ustawy stanowi³, i¿
sk³adki na fundusz emerytalny rolników rolnik op³aca pocz¹wszy od dnia 1 lipca 1977 r., chyba ¿e rozpocz¹³ prowadziæ gospodarstwo rolne po tym dniu. Jeli za chodzi o domowników,
dopiero w wyniku rozwi¹zañ przyjêtych w art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
indywidualnych i cz³onków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r. Nr 24,
poz. 133 ze zm.), a obecnie art. 4 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników  pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 1983 r. 
mo¿liwoæ zaliczenia ich pracy w gospodarstwie rolnym jako
okresu uzupe³niaj¹cego uzale¿niona zosta³a od op³acania za niego przez rolnika sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny w niniejszym sk³adzie w pe³ni podziela pogl¹d wyra¿ony w wyroku S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. (III AUa 5187/
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08, LEX nr 574505), zgodnie z którym warunkiem wystarczaj¹cym dla uznania spornego okresu pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jest jedynie wykazanie, ¿e
praca w gospodarstwie wiadczona by³a stale i co najmniej
w wymiarze czasu pracy okrelonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS tj. po³owie pe³nego wymiaru czasu
pracy.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ w przedmiotowym zakresie, tj. w odniesieniu do oceny charakteru pracy wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym teciów, S¹d Okrêgowy przekroczy³ zasady swobodnej oceny dowodów i poczyni³ b³êdne ustalenia faktyczne.
W ocenie S¹du odwo³awczego zeznania wiadków M.P. i H.S.
oraz samej zainteresowanej daj¹ podstawê do ustalenia, i¿ w latach 1973  1980 J.K. wykonywa³a w gospodarstwie rolnym teciów pracê w zakresie i wymiarze umo¿liwiaj¹cym zastosowanie do niej normy wynikaj¹cej z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
S¹d Okrêgowy trafnie zauwa¿y³, i¿ zgodnie z orzecznictwem
S¹du Najwy¿szego pod pojêciem pracy w gospodarstwie rolnym
nie mo¿na rozumieæ doranej pomocy w wykonywaniu typowych obowi¹zków domowych, jak równie¿ pracy wykonywanej
dorywczo, okazjonalnie i w wymiarze ni¿szym od po³owy pe³nego wymiaru czasu pracy. Usz³o jednak uwadze S¹du I instancji, i¿ praca wykonywana przez wnioskodawczyniê w gospodarstwie rolnym teciów nie ogranicza³a siê do doranych obowi¹zków domowych, nie by³a tak¿e prac¹ o charakterze dorywczym.
Z zeznañ zainteresowanej, które S¹d I instancji uzna³ zreszt¹ za
wiarygodne, wynika³o, ¿e od maja 1973 r. stale pracowa³a w gospodarstwie razem z teciem i teciow¹. Nie wynajmowano ludzi do pomocy przy ¿niwach. M¹¿ wnioskodawczyni pracowa³
w kó³ku rolniczym. Okazjonalnie w pracy pomaga³ jej ojciec.
Wnioskodawczyni wskaza³a, i¿ w okresie prac polowych, który
trwa przez oko³o pó³ roku, pracowa³a od rana do wieczora
z przerw¹ na obiad. W dni, w które nie pracowa³a w polu, zajmowa³a siê utrzymaniem porz¹dku w domu i przygotowywaniem
posi³ków. W pozosta³ym czasie pomaga³a w oprz¹taniu, doi³a
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krowy, co zajmowa³o jej oko³o 3 godzin dziennie. Okolicznoæ
rzeczywistego wykonywania przez wnioskodawczyniê pracy
w gospodarstwie rolnym teciów potwierdzili przes³uchani w sprawie wiadkowie.
Odnosz¹c siê do wyra¿onego przez S¹d I instancji pogl¹du, i¿
wykonywanie prac polowych jedynie przez okres po³owy roku,
ze zdarzaj¹cymi siê przerwami na prace domowe, jak równie¿
fakt, i¿ w okresie jesienno-zimowym wnioskodawczyni przeznacza³a jedynie oko³o 3 godziny dziennie na prace bezporednio
zwi¹zane z hodowl¹ zwierz¹t uniemo¿liwiaj¹ uznanie spornego
okresu jako okresu uzupe³niaj¹cego przy ustalaniu prawa do
emerytury, S¹d Apelacyjny zwraca uwagê, ¿e w judykaturze utrwali³ siê pogl¹d, i¿ o uwzglêdnieniu przy ustalaniu prawa do wiadczeñ emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym sprzed objêcia rolników obowi¹zkiem op³acania sk³adki na
rolnicze ubezpieczenie spo³eczne domowników (tj. przed dniem
1 stycznia 1983 r.) przes¹dza wyst¹pienie dwóch okolicznoci:
1) wykonywanie czynnoci rolniczych powinno odbywaæ siê
zgodnie z warunkami okrelonymi w definicji legalnej domownika z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników oraz
2) czynnoci te musz¹ byæ wykonywane w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie  por. wyroki SN: z dnia 28 lutego 1997 r., II
UKN 96/96, OSNAPiUS 1997/23/473; z dnia 13 stycznia 1998 r.,
II UKN 433/97, OSNAPiUS 1998/22/668; z dnia 13 listopada
1998 r., II UKN 299/98, OSNAPiUS 1999/24/799; z dnia 10
maja 2000 r., II UKN 535/99, OSNAPiUS 2001/21/650; z dnia
3 lipca 2001 r., II UKN 466/00, OSNPUSiSP 2003/7/186  por.
K.Antonów (red.), M.Bartnicki, B.Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz, ABC 2009).
Stosownie do treci art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291 ze zm.) za domownika uznaje siê osobê blisk¹
rolnikowi, która:
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a) ukoñczy³a 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim s¹siedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest zwi¹zana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w okresie pracy w gospodarstwie
rolnym teciów wnioskodawczyni mia³a ukoñczone 16 lat. Pozostawa³a równie¿ z teciami we wspólnym gospodarstwie domowym i nie by³a zwi¹zana z nimi stosunkiem pracy.
Jeli za chodzi o kwestiê sta³oci pracy domownika w gospodarstwie rolnym  jak wynika miêdzy innymi z analizy przytoczonych powy¿ej wyroków S¹du Najwy¿szego  wiadczy o niej
zachowanie gotowoci do wiadczenia pracy na rzecz gospodarstwa osoby bliskiej. Istota dzia³añ domownika sprowadza siê bowiem do pomocy rolnikowi w prowadzeniu gospodarstwa, czyli
do wykonywania prac wskazanych mu przez prowadz¹cego gospodarstwo. Mog¹ to byæ zarówno prace polowe, prace przy
hodowli zwierz¹t, jak równie¿ prace typowo domowe zwi¹zane
z utrzymaniem porz¹dku i przygotowywaniem posi³ków (por.
wyrok SN z dnia 8 marca 2011 r., II UK 305/10, LEX nr 852557).
Jak wynika z powy¿szego, nie ma przeszkód do uwzglêdnienia
okresu pracy w gospodarstwie rolnym, gdy praca ta nie by³a
codziennie wykonywana, jednak¿e wnioskodawca by³ gotów
codziennie j¹ wykonywaæ w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie, tj. by³ dyspozycyjny w tym zakresie.
Zasady dowiadczenia ¿yciowego nakazuj¹ przyj¹æ, i¿ J.K.
pracowa³a w gospodarstwie rolnym teciów w latach 1973  1980
stale i w wymiarze przekraczaj¹cym po³owê pe³nego wymiaru
czasu pracy tj. co najmniej 4 godziny dziennie. By³a to z ca³¹
pewnoci¹ praca o istotnym znaczeniu dla dzia³alnoci rolniczej
prowadzonej w gospodarstwie rolnym, w którym zamieszkiwa³a
wnioskodawczyni. Wniosek taki jest uprawniony w szczególnoci, jeli wzi¹æ pod uwagê, i¿ wnioskodawczyni w spornym okresie
nie pobiera³a nauki, nie posiada³a równie¿ ¿adnego dodatkowego zatrudnienia. Wnioskodawczyni by³a jedyn¹ osob¹ pomaga-
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j¹c¹ teciom w prowadzeniu gospodarstwa. Jej m¹¿ pracowa³
w kó³ku rolniczym, nie korzystano z pomocy najêtych robotników, nadto  w póniejszym okresie  teæ wnioskodawczyni
z powodu choroby uniemo¿liwiaj¹cej mu chodzenie nie bra³ ju¿
udzia³u w pracach gospodarskich. S¹d Apelacyjny podkrela, i¿
prace wykonywane przez wnioskodawczyniê w domu, zarówno
w przerwach miêdzy pracami polowymi, jak i w okresie jesienno  zimowym w wymiarze przekraczaj¹cym 3 godzinny dziennie, które przeznaczane by³y na prace przy zwierzêtach, równie¿ nale¿y uznaæ za prace w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
S¹d Apelacyjny da³ wiarê zeznaniom wnioskodawczyni tak¿e
w zakresie, w jakim twierdzi³a ona, ¿e pracowa³a w gospodarstwie po urodzeniu dzieci. W aktach Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych znajduj¹ siê co prawda owiadczenia J.K., i¿ z powodu
opieki nad dzieæmi nie wykonywa³a pracy w latach 1975  1977
oraz od po³owy roku 1978 do po³owy roku 1981, jednak¿e w ocenie S¹du Apelacyjnego owiadczenia te  niezgodne z treci¹
zeznañ wnioskodawczyni z³o¿onych w niniejszym postêpowaniu  zosta³y z³o¿one jedynie w celu zaliczenia przy ustalaniu
prawa do emerytury okresu niesk³adkowego niewykonywania
pracy z powodu opieki nad dzieæmi na podstawie art. 7 pkt 5
ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W konsekwencji, S¹d II
instancji uzna³, i¿ równie¿ w tych okresach J.K. pracowa³a w gospodarstwie rolnym teciów w sposób odpowiadaj¹cy dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, S¹d Apelacyjny stoi na stanowisku, i¿ pracê J.K. w gospodarstwie rolnym teciów od dnia
4 grudnia 1973 r. do dnia 31 grudnia 1980 r. nale¿y traktowaæ
jako okres uzupe³niaj¹cy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Istotne jest jednak, i¿ przepis
art. 10 ust. 1 in fine umo¿liwia uwzglêdnienie takiego okresu
przy ustalaniu prawa do emerytury jedynie w sytuacji, gdy okresy sk³adkowe i niesk³adkowe, ustalone na zasadach okrelonych
w art. 5-7 ustawy, s¹ krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, a nadto  tylko w zakresie niezbêdnym do
uzupe³nienia tego okresu.

165

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
W sprawie niesporne by³o, i¿ wnioskodawczyni legitymuje
siê okresem sk³adkowym i niesk³adkowym w wymiarze 11 lat,
10 miesiêcy i 27 dni. Do ustalenia prawa do emerytury mo¿liwe
by³o zatem przyjêcie okresu uzupe³niaj¹cego pracy w gospodarstwie rolnym jedynie w wymiarze wymaganym do nabycia prawa do tzw. niepe³nej emerytury na podstawie art. 28 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, której przes³ank¹ jest wykazanie
15-letniego sta¿u ubezpieczeniowego. Art. 10 ust. 1 ustawy pozwala bowiem uzupe³niæ okresy sk³adkowe i niesk³adkowe okresami pracy w gospodarstwie rolnym jedynie do rozmiaru najbli¿szego sta¿u okresów sk³adkowych i niesk³adkowych w zakresie
koniecznym do nabycia okrelonych uprawnieñ emerytalnych.
Oznacza to, ¿e jeli okresy sk³adkowe i niesk³adkowe nie przekraczaj¹ 15 lat, mo¿liwe jest ich uzupe³nienie okresami wskazanymi w art. 10 ust. 1 ustawy jedynie w celu nabycia prawa do
emerytury na podstawie art. 28 ustawy. Dopiero w przypadku,
gdy okresy sk³adkowe i niesk³adkowe przekraczaj¹ 15 lat, mo¿liwe jest ich uzupe³nienie okresami, o jakich mowa w art. 10 ust.
1 ustawy, dla nabycia pe³nych uprawnieñ emerytalnych na podstawie art. 27 lub 29 ustawy (vide: wyroki SN: z dnia 11 stycznia
2011 r., I UK 246/10, LEX nr 738534 oraz z dnia 24 wrzenia
2009 r., II UK 19/09, OSNP 2011/9-10/135).
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 §
1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok i przyzna³ J.K. prawo do emerytury  na podstawie art. 28 i 129 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z FUS  od dnia 1 padziernika
2010 r., jak w punkcie I sentencji.
W punkcie II sentencji S¹d Apelacyjny zas¹dzi³ od Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych na rzecz J.K. kwotê 30 z³otych tytu³em zwrotu kosztów procesu, dzia³aj¹c na podstawie art. 98 § 1
i 3 k.p.c. w zw. z art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90,
poz. 594 ze zm.).
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 2 padziernika 2012 r.
II AKa 276/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Witold Kuczorski
SSA Dariusz Malak

Teza
Skoro ustawodawca w art. 25 § 3 k.k. wskazuje, ¿e strach ma
byæ usprawiedliwiony okolicznociami zamachu, to daje przyzwolenie na obiektywizacjê tego, czy w istocie z takim usprawiedliwieniem mamy  w konkretnej sytuacji odnoszonej do
konkretnego sprawcy  do czynienia. Rezygnacja z tego rodzaju
obiektywizacji poszerza³aby w sposób nieuprawniony zakres
oddzia³ywania regulacji 25 § 3 k.k., co z kolei niejednokrotnie
grozi³oby zaniechaniem wydania prawid³owego (sprawiedliwego materialnie) rozstrzygniêcia.

Uzasadnienie
( )
Obroñca wywodzi w dalszym toku apelacji, ¿e nie nale¿y siê
zgodziæ z pogl¹dem s¹du pierwszej instancji, ¿e okolicznoci zamachu powinny byæ oparte jedynie na przes³ankach obiektywnych. W tym kontekcie podkreliæ wypada, ¿e s¹d pierwszej
instancji rozpatrywa³ sytuacjê oskar¿onego  w wietle art. 25 § 3
k.k.  ca³ociowo. Nie bez kozery zdecydowa³ siê uzupe³niaj¹co
przes³uchaæ bieg³ych psychiatrów na okolicznoæ stanu psychicz-
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nego oskar¿onego tempore criminis, a w szczególnoci na okolicznoæ tego, czy dzia³a³ on pod wp³ywem strachu lub silnego
wzburzenia (k. 579). Trafnie przy tym s¹d pierwszej instancji
formu³uj¹c tezê dowodow¹ nie w³¹czy³ do niej kwestii zwi¹zanej
z ocen¹, czy okolicznoci zamachu usprawiedliwia³y wspomniany strach lub wzburzenie oskar¿onego. Biegli psychiatrzy wskazali w toku rozprawy w szczególnoci, ¿e co do oskar¿onego
zaistnia³ stan silnego, ale fizjologicznego i adekwatnego do sytuacji poczucia zagro¿enia i strachu. Tak wiêc s¹d pierwszej instancji mia³ w swojej optyce stan psychiczny oskar¿onego w chwili
zadania ciosu no¿em, w tym w szczególnoci poziom poczucia
zagro¿enia oraz strachu, który towarzyszy³ wówczas oskar¿onemu. Jednoczenie organ s¹dowy s³usznie podkreli³, i¿ gdy chodzi o okolicznoci zamachu maj¹ce usprawiedliwiaæ strach, pod
wp³ywem którego mia³by dzia³aæ oskar¿ony, to jest to kategoria
podlegaj¹ca obiektywizacji. Odwo³ywanie siê przez obroñcê do
opracowañ A. Marka i M. Szczepaniec (nazwisko tej ostatniej
autorki zosta³o powo³ane przez obroñcê b³êdnie jako Szafraniec
 przyp. SA) maj¹cych podwa¿yæ trafnoæ stanowiska s¹du pierwszej instancji, nie przekonuje. Autorzy ci nie neguj¹ przecie¿
ca³kowicie potrzeby obiektywizacji okolicznoci usprawiedliwiaj¹cych reakcjê odpieraj¹cego zamach (zob. A.Marek, Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008,
s. 157 i n. oraz powo³ana tam literatura [tak¿e pogl¹dy M. Szczepaniec] i orzecznictwo). Nie zgadzaj¹ siê jedynie na to, aby na
tle art. 25 § 3 k.k. stosowaæ standard wzorcowego obywatela.
Takiego standardu S¹d Okrêgowy jednak nie wykorzysta³ (nie
stosowa³ tej nomenklatury pojêciowej), analizuj¹c problem art.
25 § 3 k.k. zarówno na p³aszczynie subiektywnej (s¹d podda³
przy tym ocenie równie¿ w³aciwoci psychiczne oskar¿onego
opisane wy¿ej  k. 675) oraz obiektywnej (ustalaj¹c, czy okolicznoci zamachu usprawiedliwia³y strach oskar¿onego).
W ocenie S¹du Apelacyjnego rozstrzygaj¹cego przedmiotow¹
sprawê, skoro ustawodawca w art. 25 § 3 k.k. wskazuje, ¿e strach
ma byæ usprawiedliwiony okolicznociami zamachu, to daje
przyzwolenie na obiektywizacjê tego, czy w istocie z takim usprawiedliwieniem mamy  w konkretnej sytuacji, odnoszonej do
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konkretnego sprawcy  do czynienia. Rezygnacja z tego rodzaju
obiektywizacji poszerza³aby w sposób nieuprawniony zakres
oddzia³ywania regulacji art. 25 § 3 k.k., co z kolei niejednokrotnie grozi³oby zaniechaniem wydania prawid³owego (sprawiedliwego materialnie) rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu. Jak
s³usznie wskazano w wyroku S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia
24 sierpnia 2011 r. (II AKa 161/11, KZS 2012/4/37): w zasadzie
ka¿dy bezprawny, bezporedni i rzeczywisty zamach na dobro
prawem chronione i koniecznoæ podjêcia obrony koniecznej dla
odparcia tego zamachu wywo³uje u atakowanego pewien rodzaj
wzburzenia, zdenerwowania czy obawy. Nie oznacza to jednak,
i¿ w ka¿dym przypadku spe³nione s¹ warunki do zastosowania
wobec sprawcy art. 25 § 3 k.k. Sytuacja opisana w art. 25 § 3 k.k.
ograniczona byæ musi do takich tylko wypadków, w których przyjêto, ¿e okolicznoci zamachu, oceniane obiektywnie, racjonalnie t³umacz¹ wywo³anie stanu strachu lub wzburzenia, a stan ten
przes¹dzi³ o sposobie odparcia zamachu. Artyku³ 25 § 3 k.k. nie
mo¿e byæ bowiem wykorzystywany do likwidowania kolizji miêdzy prawnymi i spo³ecznymi ocenami przez rezygnacjê z trafnego orzekania, lecz ma stanowiæ podstawê rozstrzygniêcia w wypadkach ustalenia okrelonej nim przyczyny przekroczenia granic obrony koniecznej.
S¹d Okrêgowy badaj¹c w tej sprawie zachowanie oskar¿onego na p³aszczynie art. 25 § 3 k.k. post¹pi³ w pe³ni zgodnie ze
wskazanym wy¿ej sposobem rozumienia regulacji art. 25 § 3 k.k.
Koniecznoæ takiego w³anie podejcia do powy¿szego zagadnienia zosta³a zaakcentowana tak¿e m.in. w postanowieniu S¹du
Najwy¿szego z dnia 14 lutego 2002 r. (II KKN 337/01, OSNKW
2002/7-8/66). W postanowieniu tym stwierdzono, ¿e sytuacja
opisana w art. 25 § 3 k.k. ograniczona byæ musi do takich tylko
wypadków, w których przyjêto, ¿e okolicznoci zamachu, oceniane obiektywnie, racjonalnie t³umacz¹ wywo³anie stanu strachu lub wzburzenia, a stan ten przes¹dzi³ o sposobie odparcia
zamachu ( ). Powy¿szy pogl¹d prawny zas³uguje na pe³n¹ akceptacjê uwzglêdniaj¹c jego klarownoæ i logikê.
( )
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2
WYROK
z dnia 9 padziernika 2012 r.
II AKa 329/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)
SSA Dorota Paszkiewicz

Teza
Optymalnym rozwi¹zaniem w sprawach o zabójstwo, w którym niezbêdne jest wyjanienie kwestii silnego wzburzenia jest
przeprowadzenie dowodu z ekspertyzy kompleksowej, wykonanej przez zespó³ z³o¿ony z psychiatrów i psychologa.

Uzasadnienie
( )
Przepis art. 148 § 4 k.k. przewiduje uprzywilejowany typ zabójstwa, a mianowicie zabójstwo pod wp³ywem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznociami. Treæ tego przepisu zrodzi³a powa¿ne w¹tpliwoci o charakterze procesowo 
dowodowym w zakresie ustalenia czy sprawca dzia³a³ pod wp³ywem silnego wzburzenia, czy nie dzia³a³. Owe w¹tpliwoci ogniskuj¹ siê w pytaniu, czy dokonanie ustaleñ dotycz¹cych silnego
wzburzenia wymaga w ogóle wiadomoci specjalnych, a je¿eli
tak to jakich  psychiatrycznych czy psychologicznych.
Podkrelenia wymaga, ¿e orzecznictwo S¹du Najwy¿szego jest
w omawianym wzglêdzie wyj¹tkowo rozbie¿ne, bowiem rysuj¹
siê w nim trzy stanowiska (w tym dwa biegunowo odmienne).
Pierwsze z nich to takie, gdzie S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e stan
silnego wzburzenia nie nale¿y do okolicznoci wymagaj¹cych
wiadomoci specjalnych (wyrok z dnia 30 grudnia 1970 r., IV KR
227/70, OSNKW 1971/5/69, wyrok z dnia 9 sierpnia 1971 r.,
I KR 135/71, OSNPG 1971/11/209, wyrok z dnia 27 marca 1986 r.,
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II KR 61/86, OSNPG 1986/11/144). Jak siê wydaje pogl¹d ten
podziela skar¿¹cy.
Drugie, w którym S¹d Najwy¿szy nie wskazuje na nieodzownoæ dowodu z opinii specjalistycznej, ale wyranie podkrela,
¿e w rozwa¿anych sprawach (podobnych do przedmiotowej)
mo¿na korzystaæ z pomocy bieg³ych psychologów czy psychiatrów, ¿e opinia bieg³ych mo¿e byæ pomocna przy dokonywaniu
ustaleñ co do istnienia silnego wzburzenia (wyrok z dnia 11 maja
1970 r., V KRN 109/70, OSNKW 1970/9/101, wyrok z dnia 9
lipca 1986 r. II KR 182/86, OSNKW 1987/1-2/5).
Trzecie stanowisko prezentuj¹ te orzeczenia S¹du Najwy¿szego, w których akcentuje siê potrzebê wykorzystania bieg³ych
psychiatrów lub psychologów dla ustalenia lub nie stanu silnego
wzburzenia (wyrok z dnia 19 listopada 1980 r., Rw 399/80,
OSNKW 1981/3/12, wyrok z dnia 9 marca 1982 r., III KR 26/82,
OSPiKA 1984/4/90).
S¹d odwo³awczy podziela trzecie z przedstawionych stanowisk S¹du Najwy¿szego. I to nie tylko dlatego, ¿e nasze dowiadczenie zawodowe wskazuje, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci tego rodzaju spraw powo³ywano bieg³ych i dokonywano ustaleñ w omawianym zakresie na podstawie ocen i wniosków zawartych w opiniach.
Uwa¿amy, ¿e skoro istotê silnego wzburzenia stanowi to, ¿e
procesy emocjonalne maj¹ przewagê nad intelektem, to niebezpieczne jest ustalenie istnienia silnego wzburzenia jedynie na
podstawie przejawów reakcji uczuciowej sprawcy. Tym samym
aby przyj¹æ, ¿e zachowanie siê sprawcy nast¹pi³o pod wp³ywem
silnego wzburzenia, konieczne jest zbadanie jego osobowoci
i zachodz¹cych w nim procesów psychicznych.
Wymaga to wiadomoci specjalnych. W konsekwencji nale¿y
zwa¿yæ, ¿e gdy chodzi o dowodowe podstawy ustalenia faktu dzia³ania przez sprawcê pod wp³ywem silnego wzburzenia, to konieczne
jest  wbrew twierdzeniom apeluj¹cego  przeprowadzenie dowodu z opinii bieg³ego psychologa. Implikacj¹ za powy¿szych rozwa¿añ jest stwierdzenie, ¿e skoro specjalistycznego  psychologicznego wyjanienia, wymaga sprawa istnienia silnego wzburze-
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nia, to specjalistycznego  psychiatrycznego wyjanienia wymaga kwestia poczytalnoci sprawcy w chwili czynu.
Optymalnym za rozwi¹zaniem w sprawach o zabójstwo, w których niezbêdne jest wyjanienie kwestii silnego wzburzenia jest
przeprowadzenie dowodu z ekspertyzy kompleksowej, wykonanej przez zespó³ z³o¿ony z psychiatrów i psychologa.
( )

3
WYROK
z dnia 9 padziernika 2012 r.
II AKa 329/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)
SSA Dorota Paszkiewicz

Teza
Dzia³ania oskar¿onego polegaj¹ce na planowaniu zabójstwa
i zapewnieniu nieodpowiedzialnoci karnej, jako niedaj¹ce siê
pogodziæ z gwa³townoci¹ wzburzenia, wykluczaj¹ przyjêcie stanu silnego wzburzenia, o którym mowa w art. 148 § 4 k.k.

Uzasadnienie
( )
Gdy zwa¿y siê, ¿e silne wzburzenie to emocje dzia³aj¹ce z du¿¹
si³¹ w momencie zdarzenia, to trafnie S¹d meriti  w wietle
opisanych faktów  przyj¹³, ¿e w kryteriach jego rozpoznania
nie mieci siê wczeniejsze planowanie jakiegokolwiek czynu
agresywnego, podczas gdy oskar¿ony na miejsce zdarzenia uda³
siê z no¿em, zak³adaj¹c jego u¿ycie w przypadku, gdy S.K. nie
zgodzi siê na kontynuowanie zwi¹zku. Jego zachowanie po zdarzeniu by³o zorganizowane, ukierunkowane na zatarcie ladów,
ukrycie siê, zmianê swojego wizerunku.
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Racjê ma S¹d pierwszej instancji uznaj¹c, ¿e przypisanych mu
czynów R.D. dopuci³ siê pod wp³ywem emocji.
Bezspornym jest bowiem, ¿e zabicie cz³owieka, z którym wi¹za³o siê ¿yciowe plany, czyn sprzeczny zarówno z osobniczym
instynktem ochrony ¿ycia, jak i ze spo³ecznym odczuciem jego
nieopisanej szkodliwoci, musia³ budziæ u oskar¿onego, dopuszczaj¹cego siê takiego czynu, stan napiêcia nerwowego. Cz³owiek, który podejmuje zamach na ¿ycie drugiego cz³owieka, musi
prze³amaæ szereg oporów tkwi¹cych w jego psychice i szereg
zakazów, które powstrzymuj¹ go od dzia³añ przeciwko ¿yciu
innego cz³owieka. Usuniêcie tych zakazów, wyp³ywaj¹cych z dowiadczeñ, zarówno z ¿ycia osobistego ka¿dego cz³owieka, jak
i jego ¿ycia spo³ecznego, wymaga napiêcia psychicznego, w którym mimo znajomoci zakazów i konsekwencji, na jakie siê nara¿a przez ich przekroczenie, ³amie je pope³niaj¹c najciê¿sz¹ ze
zbrodni.
Zdaniem S¹du odwo³awczego, prawie nie jest do pomylenia,
aby sprawca zabójstwa dzia³a³ na zimno, bez uprzedniej walki
ze sob¹, owej walki motywów, bez zaistnienia u niego stanu
napiêcia psychicznego, w którym decyduje siê na pozbawienie
¿ycia cz³owieka.
Ju¿ na podstawie wskazanych okolicznoci, nale¿y stwierdziæ,
¿e S¹d meriti trafnie wykluczy³, by w chwili czynu oskar¿ony
dzia³a³ w stanie silnego wzburzenia.
Dzia³anie R.D. nie mia³o pod³o¿a fizjologicznego. Nie dozna³
wybuchu emocji uzasadniaj¹cego stwierdzenie silnego wzburzenia. Pokrzywdzona nie sprowokowa³a go do takiego zachowania
ani nie zaskoczy³a swoj¹ postaw¹. Jak to uj¹³ S¹d I instancji,
zrywaj¹c z oskar¿onym uczyni³a jedynie to co uzna³a za konieczne dla zakoñczenia niesatysfakcjonuj¹cej jej znajomoci. Nie
zwodzi³a oskar¿onego ani go nie oszukiwa³a, tylko jasno wyartyku³owa³a swój brak zgody na kontynuowanie znajomoci z nim
w dotychczasowym jej kszta³cie. W jego dzia³aniu wyrane s¹
elementy planowania zabójstwa i zapewnienia nieodpowiedzialnoci karnej, niedaj¹ce siê pogodziæ z gwa³townoci¹ wzburzenia. Towarzyszy³y mu przes³anki negatywne, jak ogromna dysproporcja pomiêdzy czynem przestêpczym a doznanymi bod-
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cami uczuciowymi a w szczególnoci  co ponownie nale¿y zaakcentowaæ  brak usprawiedliwienia dla powstania silnego wzburzenia w okolicznociach zdarzenia. U oskar¿onego nie wyst¹pi³y charakterystyczne dla afektu fizjologicznego znu¿enie, zmêczenie, sen czy dezorganizacja funkcji poznawczych. Równie¿
cechy charakteru oskar¿onego i jego predyspozycje psychiczne
nie pozwala³y na przyjêcie silnego wzburzenia.
( )

4
WYROK
z dnia 7 listopada 2012 r.
II AKa 373/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Beata Fenska-Paciorek
SSO del. Andrzej Rydzewski

Teza
Dobrowolnoæ zapobie¿enia mierci pokrzywdzonego, o której mowa w art. 15 § 1 k.k. powinna polegaæ na dzia³aniu wynikaj¹cym wy³¹cznie z w³asnych refleksji i prze¿yæ psychicznych
sprawcy, które nie wynikaj¹ z inicjatywy i postawy osób trzecich.

Uzasadnienie
( )
Za niewystarczaj¹ce do przyjêcia, w wietle art. 15 § 1 k.k.,
¿e oskar¿ona zapobieg³a dobrowolnie skutkowi w postaci mierci pokrzywdzonego, by³o to, i¿ wskaza³a miejsce, w którym dosz³o do przestêpstwa. Okolicznoæ ta, wbrew przekonaniu obroñcy, nie zosta³a pominiêta przez S¹d orzekaj¹cy, skoro sta³a siê
elementem ustaleñ stanu faktycznego. Tego rodzaju aktywnoæ
by³a jednak niewystarczaj¹ca do przyjêcia, ¿e oskar¿ona dobrowolnie zapobieg³a skutkowi w postaci mierci pokrzywdzonego. Dobrowolne zapobiegniêcie z art. 15 § 1 k.k. wi¹¿e siê
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cile z porzuceniem przez sprawcê zamiaru dokonania czynu
zabronionego i chêci¹ odwrócenia efektu przestêpczego (vide:
postanowienie SN z dnia 5 maja 2006 r., II KK 269/05, Lex
186937). Oskar¿ona poinformowa³a wskazanych wiadków
o pchniêciu no¿em pokrzywdzonego, co w konsekwencji doprowadzi³o do wezwania policji i nastêpnie pogotowia, wskaza³a miejsce zdarzenia, jednak sama nie wykazywa³a inicjatywy
dotycz¹cej wezwania pogotowia, nie próbowa³a sama udzieliæ
pomocy pokrzywdzonemu, nie wyra¿a³a wiêkszego zainteresowania stanem ofiary, po ponownym przybyciu na miejsce zdarzenia wypowiedzia³a do niego s³owa szkoda.., ¿e Ciê nie zabi³am. Wobec tego, nie mo¿na by³o stwierdziæ, ¿eby dobrowolnie
zapobieg³a mierci pokrzywdzonego. Zw³aszcza, gdy w przekonaniu S¹du odwo³awczego owa dobrowolnoæ powinna polegaæ
na dzia³aniu wynikaj¹cym wy³¹cznie z w³asnych refleksji i prze¿yæ psychicznych sprawcy, które nie wynikaj¹ z inicjatywy i postawy osób trzecich. W niniejszej sprawie, akcja ratunkowa by³a
wynikiem inicjatywy powo³anych wy¿ej wiadków, a przytoczone okolicznoci sprzeciwia³y siê przyjêciu, ¿e postawa oskar¿onej by³a wynikiem chêci odwrócenia efektu przestêpczego.
( )

5
WYROK
z dnia 19 grudnia 2012 r.
II AKa 438/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Brazewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)
SSA Wojciech Andruszkiewicz

Teza
Nie jest zasadny zarzut obrazy prawa materialnego w sytuacji,
gdy s¹d a quo przeprowadzi³ postêpowanie w zakresie wszystkich skazañ danej osoby, a orzekaj¹c karê ³¹czn¹ uczyni³ zadoæ
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warunkom jej orzekania, wynikaj¹cym z treci art. 85 k.k., jak
i te¿ w odniesieniu do art. 86 § 1 k.k. w sytuacji, gdy orzek³ karê
³¹czn¹ w granicach okrelonych w tym przepisie, to jest nie poni¿ej dolnego progu lub nie powy¿ej jej górnej granicy.
Ewentualna powinnoæ post¹pienia w sposób okrelony w art.
577 k.p.k. wyznaczona jest zwrotem w miarê potrzeby i wi¹¿e
siê z obszarem zainteresowañ s¹du orzekaj¹cego w pierwszej
instancji. Rozstrzyganie w tym przedmiocie przez s¹d odwo³awczy, w sytuacji gdy s¹d pierwszej instancji nie dostrzeg³ potrzeby
zastosowania art. 577 k.p.k., a zatem w ogóle nie orzek³ w kwestiach, o których przepis ten traktuje, by³oby jednoczenie sprzeczne z dwuinstancyjnym modelem postêpowania, jak i te¿ móg³by
stanowiæ asumpt do kszta³towania siê nieprawid³owej praktyki,
godz¹cej w funkcje sprawowane przez s¹d odwo³awczy stanowi¹c formê orzekania pierwszoinstancyjnego.

Uzasadnienie
( )
Odnonie podnoszonego przez obroñcê skazanego zarzutu
naruszenia przepisu art. 576 § 1 k.p.k. w zw. z art. 577 k.p.k.
(gwoli cis³oci: przytoczenie w petitum apelacji art. 577 k.p.k.
z § 1. jest nieprawid³owe), to z uzasadnienia apelacji wynika, ¿e
skar¿¹cemu chodzi g³ównie o niezastosowanie przepisu art. 577
k.p.k. Jest to zrozumia³e, bowiem gdy chodzi o przepis art. 576
§ 1 k.p.k. to statuuje on skutek prawny wyroku ³¹cznego z chwil¹
jego uprawomocnienia siê. Skar¿¹cy winien mieæ zatem na wzglêdzie to, ¿e z chwil¹ uprawomocnienia siê wyroku ³¹cznego, wyroki podlegaj¹ce po³¹czeniu nie ulegaj¹ wykonaniu w zakresie
objêtym wyrokiem ³¹cznym, co w prze³o¿eniu na realia rozpoznawanej sprawy oznacza, ¿e orzeczone wobec skazanego jednostkowe kary pozbawienia wolnoci takiemu wykonaniu nie
podlegaj¹. Nie sposób zatem w tym zakresie dopatrzyæ siê naruszenia przepisów prawa procesowego.
Tak¿e zbyt daleko id¹ce, a przez to niezasadne jest sformu³owanie, ¿e dosz³o do naruszenia przepisów prawa procesowego,
to jest art. 577 k.p.k., skoro nie mamy w tym przypadku do
czynienia z naruszeniem przepisu o charakterze obligatoryjnym.
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Sam skar¿¹cy wskazuje na to, ¿e przepis art. 577 k.p.k. nie obliguje s¹du do oznaczenia daty pocz¹tkowej kary ³¹cznej i wymienienia okresów zaliczanych na jej poczet w przypadku ka¿dego
wyroku ³¹cznego, a jedynie wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Ratio legis unormowania zawartego w art. 577 k.p.k. to usuniêcie ewentualnych w¹tpliwoci, które mog¹ pojawiæ siê przy
wykonywaniu wyroku ³¹cznego. Rozstrzyganie kwestii zaliczeñ
na poczet kary ³¹cznej spe³nia funkcjê przewidzian¹ w wymienionym przepisie tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkie okresy
podlegaj¹ce zaliczeniu. W przeciwnym razie orzeczenie takie
nie usuwa mog¹cych pojawiaæ siê w¹tpliwoci, lecz je powoduje. Z takim te¿ pogl¹dem mo¿na spotkaæ siê w judykaturze (wyrok SA w Katowicach z dnia 20 wrzenia 2007 r., IIAKa-308/07,
KZS 2008/2/86).
Skar¿¹cy poprzestaje jednak¿e na tym i nie przedk³ada ¿adnej
innej argumentacji, w szczególnoci nie odwo³uje siê do jakichkolwiek regulacji normatywnych ani te¿ nie czyni wywodów co
do wp³ywu tego uchybienia na treæ rozstrzygniêcia. S¹d Okrêgowy nie widzia³ takiej potrzeby, a skar¿¹cy jedynie wzmiankuje, ¿e koniecznoæ taka wynika z faktu odbycia przez skazanego
kar pozbawienia wolnoci orzeczonych wyrokami wydanymi
w sprawie III K ( ) S¹du Rejonowego w G. oraz II K ( ) S¹du
Rejonowego w G. Nie wskazuje na to, jakiego rodzaju konkretne
w¹tpliwoci wi¹¿¹ siê z niezastosowaniem przez s¹d a quo art.
577 k.p.k.
Gwoli cis³oci wskazaæ trzeba na to, ¿e w ¿adnej mierze zarzutu skar¿¹cego nie nale¿y postrzegaæ w kategorii bezwzglêdnej przyczyny odwo³awczej, okrelonej w art. 339 § 1 pkt 7 k.p.k.,
bowiem z ca³¹ pewnoci¹ nie mamy w przypadku badanego
wyroku ³¹cznego ze sprzecznoci¹ w treci tego wyroku, uniemo¿liwiaj¹c¹ jego wykonanie.
S¹d Apelacyjny stoi na stanowisku, ¿e sygnalizowana przez
skar¿¹cego koniecznoæ, jeli siê urzeczywistni, winna byæ rozstrzygniêta w zwyk³ym trybie, przewidzianym w art. 420 § 1 k.p.k.
w zw. z art. 577 k.p.k. (w zw. z art. 574 k.p.k.). O ile zatem
w dalszym postêpowaniu S¹d Okrêgowy dostrze¿e potrzebê dokonania stosownych zaliczeñ, to w zale¿noci od poczynionych
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ustaleñ bêdzie móg³ podj¹æ niezbêdne czynnoci i okreliæ zaliczenia w tym w³anie trybie.
Ewentualna powinnoæ post¹pienia w sposób okrelony w art.
577 k.p.k. wyznaczona jest zwrotem w miarê potrzeby i wi¹¿e
siê z obszarem zainteresowañ s¹du orzekaj¹cego w pierwszej
instancji. Rozstrzyganie w tym przedmiocie przez s¹d odwo³awczy, w sytuacji gdy s¹d pierwszej instancji nie dostrzeg³ potrzeby
zastosowania art. 577 k.p.k., a zatem w ogóle nie orzek³ w kwestiach, o których przepis ten traktuje, by³oby jednoczenie sprzeczne z dwuinstancyjnym modelem postêpowania, jak i te¿ mog³oby stanowiæ asumpt do kszta³towania siê nieprawid³owej praktyki, godz¹cej w funkcje sprawowane przez s¹d odwo³awczy, stanowi¹c formê orzekania pierwszoinstancyjnego.
( )

6
WYROK
z dnia 28 czerwca 2012 r.
II AKa 206/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna widerska-Wandor
(przewodnicz¹cy)
SSA Dorota Rostankowska
(sprawozdawca)
SSO del. Beata Fenska-Paciorek

Teza
Jedynie rzeczywiste przyznanie siê do winy, tj. przyznanie
wszystkich okolicznoci istotnych dla ustalenia stanu faktycznego stanowi podstawê do uznania takiej postawy oskar¿onego za
okolicznoæ ³agodz¹c¹ przy wymiarze kary. Formalne przyznanie siê do winy z jednoczesnym zaprzeczeniem zaistnienia okolicznoci istotnych dla przyjêtego stanu faktycznego i kwalifikacji prawnej czynu nie mo¿e zostaæ uznane za okolicznoæ ³agodz¹c¹ przy wymiarze kary.
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7
WYROK
z dnia 26 lipca 2012 r.
II AKa 228/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Danuta Matuszewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Dariusz Kala
SSA Dorota Rostankowska
(sprawozdawca)

Teza
Ocena, czy przyznanie siê oskar¿onego do winy nie budzi
w¹tpliwoci powinna byæ oparta na rozwa¿eniu ca³okszta³tu okolicznoci zawartych w wyjanieniach oskar¿onego. Nie mo¿na
wiêc przy dokonywaniu tej oceny ograniczyæ siê jedynie do oparcia siê na deklaracji oskar¿onego o przyznaniu siê do winy, gdy
treæ dalszych wyjanieñ oskar¿onego przeczy tej deklaracji lub
poddaje j¹ w w¹tpliwoæ. Przyznanie siê do winy mo¿e byæ uznane
za dowód tylko wtedy, gdy nie budzi w¹tpliwoci. Przyznanie
siê oskar¿onego do winy powinno byæ konsekwentne, tzn. nie
powinno mieæ zarówno wewnêtrznych sprzecznoci, jak i pozostawaæ w sprzecznoci z innymi zgromadzonymi w sprawie materia³ami dowodowymi.
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8
POSTANOWIENIE
z dnia 14 listopada 2012 r.
II AKz 793/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Danuta Matuszewska
SSA Witold Kuczorski

Teza
Wydanie postanowienia w oparciu o art. 34 § 3 k.p.k. musi
byæ poprzedzone rozwa¿eniem, czy sytuacja bêd¹ca jego konsekwencj¹ bêdzie korzystna z punktu widzenia zasady prawdy
materialnej i trafnej represji karnej, a tak¿e z punktu widzenia
koniecznoci zachowania elementarnych gwarancji procesowych.

Uzasadnienie
( )
Przechodz¹c do szczegó³owych merytorycznych rozwa¿añ,
nale¿y na wstêpie odnieæ siê do postanowienia z dnia 6 lipca
2012 r., III K (...), o wy³¹czeniu na zasadzie art. 34 § 3 k.p.k.
sprawy 64 oskar¿onych do odrêbnego postêpowania. Orzeczenie wydane w oparciu o art. 34 § 3 k.p.k. nie jest wprawdzie
zaskar¿alne, jednak podlega kontroli merytorycznej s¹du odwo³awczego, je¿eli jego nastêpstwem jest orzeczenie w kwestii w³aciwoci s¹du, a w szczególnoci w postaci przekazania sprawy
innemu s¹dowi (vide: postanowienie SA w Katowicach z dnia
4 kwietnia 2012 r., II AKz 206/12, LEX nr 1171018; postanowienie SA w Lublinie z dnia 22 lutego 2012 r., II AKz 99/12, LEX nr
1210839). Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, albowiem
zaskar¿one orzeczenie jest nastêpstwem wydania postanowienia
z dnia 6 lipca 2012 r., na podstawie którego wy³¹czono do odrêbnego postêpowania sprawê obejmuj¹c¹ czyny nale¿¹ce do
w³aciwoci rzeczowej s¹du rejonowego. W ocenie S¹du Apelacyjnego postanowienie to  w wietle art. 34 § 3 k.p.k.  nie
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znajduje dostatecznego uzasadnienia. Przede wszystkim stwierdziæ nale¿y, ¿e o ile s³uszne jest stwierdzenie S¹du Okrêgowego, ¿e w sprawach wieloosobowych, w których w dzia³aniu przestêpczym uczestniczy wiele osób, ³¹czne rozpoznanie spraw
poszczególnych osób jest znacznie utrudnione, o tyle nie sposób
uznaæ, aby ³¹czne rozpoznanie spraw wszystkich 78 oskar¿onych nastrêcza³o trudnoci znacznie powa¿niejsze ni¿ ³¹czne rozpoznanie spraw 64 oskar¿onych, których dotyczy postanowienie
z dnia 6 lipca 2012 r. W ocenie S¹du Apelacyjnego wydanie postanowienia na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. by³oby celowe, gdyby w jego wyniku iloæ oskar¿onych w obydwu rozdzielonych
sprawach by³a zbli¿ona. Ponadto podkreliæ nale¿y, ¿e S¹d Okrêgowy, powo³uj¹c siê w ogólnikowy sposób na zasady ekonomiki procesowej oraz kwestie organizacyjne, lokalowe i bezpieczeñstwa, nie uwzglêdni³ w nale¿yty sposób komplikacji procesowych, bêd¹cych nastêpstwem rozdzielenia sprawy. Podkrelenia w szczególnoci wymaga, i¿ w rezultacie wydania postanowienia z dnia 6 lipca 2012 r. prowadzone bêd¹ odrêbne postêpowania dowodowe. Oskar¿eni w sprawie III K (...) bêd¹ w sprawie III K (...) wystêpowaæ w charakterze wiadków, natomiast
wiêkszoæ wiadków w sprawie III K (...) bêdzie w sprawie III
K (...) wystêpowaæ w charakterze oskar¿onych. Tym samym konieczne stanie siê powtarzanie czynnoci dowodowych z udzia³em tych samych osób. Sytuacja taka nie tylko generowaæ bêdzie
dodatkowe koszty (zwi¹zane, przyk³adowo, z koniecznoci¹ zwrotu wiadkom kosztów stawiennictwa w s¹dzie), ale równie¿ nie
jest korzystna z punktu widzenia zasad prawdy materialnej i trafnej represji karnej, a tak¿e z punktu widzenia koniecznoci zachowania elementarnych gwarancji procesowych, które mog¹ byæ
zagro¿one gdy osoba bêd¹ca oskar¿onym w jednej sprawie bêdzie przes³uchiwana w innej, powi¹zanej z ni¹ sprawie w charakterze wiadka. Dlatego to w³anie ³¹czne rozpoznanie sprawy
 jak s³usznie wskazuje siê w judykaturze  sprzyja dokonaniu
ustaleñ zgodnych z rzeczywistoci¹ oraz pozwala na pe³niejsze,
bardziej wszechstronne ogarniêcie wszystkich istotnych dla odpowiedzialnoci karnej okolicznoci faktycznych (vide: postano-
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wienie SA w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2011 r., II AKz 476/10,
LEX nr 939575).
Skar¿¹cy zasadnie zwrócili uwagê na sprzecznoæ zaskar¿onego orzeczenia z postanowieniem S¹du Apelacyjnego z dnia
13 kwietnia 2012 r., II AKo 31/12. Postanowienie wydane na
podstawie art. 36 k.p.k. nie tworzy co prawda niewzruszalnego
stanu prawnego  ani w odniesieniu do w³aciwoci miejscowej
(vide: postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r., II Ko 36/10,
LEX nr 590223), ani, co oczywiste, w odniesieniu do w³aciwoci rzeczowej  jednak S¹d Okrêgowy, podejmuj¹c decyzjê o wy³¹czeniu  ze wzglêdów ekonomiki procesowej  do odrêbnego
postêpowania sprawê 64 oskar¿onych, a nastêpnie o przekazaniu jej do rozpoznania S¹dowi Rejonowemu P.S.-M. w P., powinien by³ uwzglêdniæ fakt wydania przez S¹d Apelacyjny postanowienia w sprawie II AKo (...), skoro orzeczenie to równie¿
dotyczy³o kwestii ekonomiki procesowej.
( )
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

94 .................................................. 2
95 .................................................. 5
95 § 2 ............................................ 5
Art.
poz.
140 ............................................ 1, 4
2 .................................................... 4 144 ................................................ 1
7 .................................................... 4 169 ................................................ 2
31 ust. 3 ........................................ 1 222 § 1 .......................................... 4
64 ust. 1 ........................................ 1 359 § 1, 2 ...................................... 5
77 .................................................. 4 3853 pkt 4, 5 ................................. 2
173 ................................................ 4 389 ................................................ 2
177 ................................................ 4 390 ................................................ 2
178 ust. 1 .................................. 2, 4 415 ................................................ 2
188 pkt 1 ...................................... 4 4421 § 1 ......................................... 5
455 ................................................ 5
Ustawa
455 § 1 .......................................... 5
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
481 ................................................ 5
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
918 ................................................ 7
Art.
poz.
Ustawa
5 .................................................... 6
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
6 .................................................... 3
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
55 1 ...................................................................................... 2
58 § 2 ............................................ 2 Art.
poz.
59 .............................................. 2, 4 2 .................................................... 4
64 .................................................. 2 86 .................................................. 5
65 § 2 ............................................ 2 91 .................................................. 5
75 1 ...................................................................................... 2 91 pkt 1 ........................................ 5
83 § 1 ............................................ 2 98 .................................................. 2
84 .................................................. 7 98 § 1 ........................................ 3, 5
86 .................................................. 7 98 § 1, 3 ........................................ 1
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102 ............................................ 4, 6
108 § 1 .......................................... 1
109 ................................................ 1
157 § 1 .......................................... 7
157 § 11 ........................................................................ 7
158 § 1 .......................................... 7
158 § 3 .......................................... 7
161 ................................................ 7
177 § 1 pkt 1 ............................ 2, 3
189 ............................................ 3, 4
193 § 1 .......................................... 2
199 ................................................ 4
199 § 1 pkt 2 ................................ 3
203 § 4 .......................................... 7
207 § 3 .......................................... 2
223 § 2 .......................................... 7
230 ................................................ 5
232 ................................................ 3
233 ............................................ 2, 3
236 ............................................ 2, 3
316 ................................................ 2
328 § 2 .......................................... 1
355 § 1 .......................................... 7
360 ................................................ 8
370 ................................................ 8
381 ................................................ 2
383 ................................................ 2
385 ............................ 1, 2, 3, 4, 5, 6
386 § 1 ...................................... 5, 7
386 § 5, 6 ...................................... 2
390 § 2 .......................................... 2
394 § 1 pkt 9 ................................ 8
396 ................................................ 8
397 § 2 .................................. 2, 7, 8
398 ................................................ 8
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745 § 1 .......................................... 5
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
170 ................................................ 3
252 ................................................ 3
296 ................................................ 3
299 ................................................ 5
586 ................................................ 3
619 ................................................ 2
Rozporz¹dzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 czerwca 1934 r.
Kodeks handlowy
(Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)

Art.
poz.
221 pkt 4 ...................................... 3
240 ................................................ 3
241 ................................................ 3
Ustawa
z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiêgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361 ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 1 .......................................... 4
10 .................................................. 3
Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.)

Art.
poz.
190 ................................................ 2
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Ustawa
z dnia 06 wrzenia 2001 r.
o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1265)

Art.
poz.
13 ust. 2 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226
ze zm.)

Art.
poz.
Art. 38a .......................................... 2

71 .................................................. 6
Ustawa
z dnia 24 czerwca 2004 r.
o w³asnoci lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 2 .......................................... 1
13 .................................................. 1
18 .................................................. 1
22 .................................................. 1
22 ust. 3 ........................................ 1

Ustawa
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze S¹dowym
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292
ze zm.)

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

Art.
poz.
12 ust. 3 ........................................ 3

Art.
poz.
95 ust. 2 pkt 2 .............................. 8

Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

Dekret PKWN
z dnia 6 wrzenia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13)

Art.
poz.
28 ust. 1 ........................................ 4

Art.
poz.
2 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ................... 4

Rozporz¹dzenie
Komisji (WE) nr 2419/2001
z dnia 11 grudnia 2001 r.
ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady
stosowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów
pomocy ustanowionych rozporz¹dzeniem Rady (EWG) nr 3508/92
(Dz.Urz. UE, L 327/11)

Dekret
z dnia 8 sierpnia 1946 r.
o wpisywaniu w ksiêgach
hipotecznych (gruntowych) prawa
w³asnoci nieruchomoci
przejêtych na cele reformy rolnej
(Dz.U. Nr 39, poz. 233)

Art.
poz.
1 ust. 1 .......................................... 4

Art.
poz.
4 ust. 2 .......................................... 6
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Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych
z dnia 1 marca 1945 r.
w sprawie wykonania dekretu
PKWN z dnia 06 wrzenia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz.U. Nr 10, poz. 51 ze zm.)

§
poz.
5 .................................................... 4
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
adwokackie oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

Ustawa
z dnia 19 padziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.)

Art.
poz.
29 ust. 1 pkt 1 .............................. 4
39 .................................................. 4
Ustawa
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu ustroju rolnego
(Dz.U. z 2012 r., poz. 803)

Art.
poz.
5 .................................................... 4
6 .................................................... 4

§
poz.
4 ust. 1 .......................................... 5
6 .................................................... 5
6 pkt 5 .......................................... 5
11 ust. 1 pkt 7 .............................. 5
13 ust. 2 pkt 2 .............................. 5

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

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

Art.
poz.
6 .................................................... 5
101 ust. 2 ...................................... 6

Art.
poz.
98 § 1, 3 ........................................ 7
227 ................................................ 5
233 ................................................ 1
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Ustawa
325 ................................................ 5
z
dnia
20
grudnia 1990 r.
328 ................................................ 5
o ubezpieczeniu spo³ecznym
385 ................................................ 1
rolników
386 § 1 ...................... 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291
ze zm.)
4779 § 3 ......................................... 2
47714 § 1 .................... 2, 3, 4, 5, 6, 7 Art.
poz.
47714 § 2 ................................ 2, 4, 5 5a ust. 1, 2, 3, 5 ............................ 5
6 pkt 2 .......................................... 7
Ustawa
7 .................................................... 5
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
173 § 2, 4 ...................................... 4
Ustawa
z dnia 27 padziernika 1977 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym oraz
innych wiadczeniach
dla rolników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 32, poz. 1409 ze zm.)

Art.
poz.
69 .................................................. 7
Ustawa
z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników indywidualnych
i cz³onków ich rodzin
(Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133
ze zm.)

Art.
poz.
44 ust. 3 ........................................ 7

Ustawa
z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zapatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.)

Art.
poz.
11 .................................................. 4
24 .................................................. 4
24 pkt 1 ........................................ 4
24 pkt 1a ....................................... 4
24 pkt 5 ........................................ 4
44 ust. 2 ........................................ 4
Ustawa
z dnia 06 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym
(Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.)

Art.
poz.
8 pkt 1 lit. c .................................. 2
8a ust. 1 ......................................... 2
11 ust. 1 ........................................ 2
11 ust. 2 ........................................ 2
16 .................................................. 2
22 ust. 1 ........................................ 2
28 ust. 2 ........................................ 2
28 ust. 3 ........................................ 2
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Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665
ze zm.)

Art.
poz.
55 ust. 1 ........................................ 6
55 ust. 1 pkt 2 .............................. 6
55 ust. 3 ........................................ 6

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

Art.
poz.
5 .................................................... 7
6 .................................................... 7
Ustawa
6 ust. 2 pkt 1 ................................ 7
z dnia 13 padziernika 1998 r.
7 .................................................... 7
o systemie ubezpieczeñ
7 pkt 5 .......................................... 7
spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
10 .................................................. 7
ze zm.)
10 ust. 1 ........................................ 7
Art.
poz.
10 ust. 1 pkt 1, 3 .......................... 7
6 ust. 1 pkt 5 ............................ 2, 3 27 .................................................. 7
8 ust. 6 .......................................... 5 28 .................................................. 7
13 pkt 4 ................................... 2, 3 29 .................................................. 7
23 .................................................. 2 56 .................................................. 7
24 ust. 2 ........................................ 2 70 ust. 1 ........................................ 4
24 ust. 4 ........................................ 2 75 ust. 1 ........................................ 1
24 ust. 5-5d ................................... 2 75 ust. 4 ........................................ 1
24 ust. 5e ...................................... 2 101 pkt 2 ...................................... 6
28 ust. 3 ........................................ 2 103 ................................................ 4
38 ust. 1 ........................................ 2 138 ust. 1 ...................................... 1
46 ust. 1 ........................................ 2 138 ust. 2 ...................................... 1
68 ust. 1 pkt 1 lit. c ....................... 2 138a .............................................. 6
83 ust. 2 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym w Narodowym
Funduszu Zdrowia
(Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.)

Art.
poz.
9 ust. 1 lit. c .................................. 2
12 ust. 1 ........................................ 2
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33 ust. 2 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361
ze zm.)

Art.
poz.
61 .................................................. 3
75 ust. 1 ........................................ 3
173 ................................................ 3
373 ................................................ 3
Ustawa
z dnia 02 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci gos
podarczej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze
zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 3
14 .................................................. 5
14a ................................................ 5
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków
publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze
zm.)

Ustawa
z dnia 16 grudnia 2004 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym ¿o³nierzy
zawodowych oraz ich rodzin
(Dz.U. z 2005 r. Nr 10. poz. 65)

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

Art.
poz.
36 .................................................. 7
Ustawa
z dnia 16 wrzenia 2011 r.
o redukcji niektórych obowi¹zków
obywateli i przedsiêbiorców
(Dz.U. Nr 232, poz. 1378)

Art.
poz.
27 .................................................. 2

art.
poz.
66 ust. 1 pkt 1c ............................. 2
69 ust. 1 ........................................ 2
109 ust. 1, 2, 3 .............................. 2
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orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
15 § 1 ............................................ 4
25 § 3 ............................................ 1
85 .................................................. 5
86 § 1 ............................................ 5
148 § 4 ...................................... 2, 3

Art.
poz.
34 § 3 ............................................ 8
36 .................................................. 8
339 § 1 pkt 7 ................................ 5
420 § 1 .......................................... 5
574 ................................................ 5
576 § 1 .......................................... 5
577 ................................................ 5
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Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej
 Stwierdzenie, ¿e przejêta przez Skarb Pañstwa nieruchomoæ jest wy³¹czona spod dzia³ania art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 wrzenia
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz.
13) mo¿e nast¹piæ jedynie w postêpowaniu administracyjnym na podstawie § 5 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia
1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej ......................................................................... 4

Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
 Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 5 k.c.) pozwala badaæ
wszelkie relacje miêdzyludzkie na tle reakcji spo³ecznych i odwo³ywaæ
siê do tych relacji. W sytuacji istnienia konfliktu wartoci w zasadzie
równorzêdnych rzecz¹ s¹du jest wyjanienie, którym wartociom i ze
wzglêdu na jakie okolicznoci przyzna³ pierwszeñstwo .................... 6

Klauzule generalne
 Zob. Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego .................................... 6

Nadu¿ycie prawa
 Zob. Klauzula zasad wspó³¿ycia spo³ecznego .................................... 6

Nieruchomoæ wspólna
 Zob. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................... 1

Powództwo o ustalenie niewa¿noci czynnoci prawnej
 Zob. Uchwa³a spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................... 3

Roszczenia z umowy przedwstêpnej
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 2
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Skutecznoæ zawartej ugody
 Zob. Zawarcie ugody ......................................................................... 7

Skutki uchylenia siê od zawarcia umowy przyrzeczonej
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 2

Tryb stwierdzenia wy³¹czenia nieruchomoci
spod dzia³ania przepisów dekretu o przeprowadzeniu
reformy rolnej
 Zob. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej ................................ 4

Uchwa³a spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 Dopóki uchwa³a spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nie zostanie
wyeliminowana z obrotu prawnego, nie jest mo¿liwe domaganie siê
przywrócenia stanu sprzed jej podjêcia. Czynnoæ prawna dokonana na
podstawie takiej uchwa³y jest wa¿na i nie mo¿e byæ kwestionowana na
podstawie art. 189 k.p.c. Powództwo o ustalenie niewa¿noci czynnoci prawnej wytoczone w takim wypadku prowadzi³oby do obejcia
przepisów okrelaj¹cych warunki zaskar¿ania uchwa³ ....................... 3

Uchwa³a wspólnoty mieszkaniowej
 Zob. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................... 1

Umowa przyrzeczona
 Zbycie przez d³u¿nika przedmiotu umowy przyrzeczonej przed wytoczeniem powództwa o wykonanie umowy przedwstêpnej pozbawia
uprawnionego mo¿liwoci przys³uguj¹cego mu w myl art. 390 k.c. prawa
wyboru roszczeñ (wiadczenie czy odszkodowanie) ........................ 2

Ustalenie wymiaru op³aty
 Konsekwencj¹ skorzystania przez stronê z uprawnienia do zaskar¿enia
zarz¹dzenia o ustaleniu wymiaru op³aty (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.) jest
tymczasowe wstrzymanie obowi¹zku uiszczenia ¿¹danej od niej op³aty
s¹dowej do czasu rozstrzygniêcia za¿alenia na zarz¹dzenie w przedmiocie ustalenia wymiaru op³aty ........................................................ 8

Wa¿noæ czynnoci prawnej dokonanej na podstawie
uchwa³y spó³ki z o.o.
 Zob. Uchwa³a spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................... 3
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W³asnoæ lokali
 Zob. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................... 1

Wspólnota mieszkaniowa
 W³aciciele lokali, tworz¹cy z mocy prawa wspólnotê mieszkaniow¹, s¹
uprawnieni do podejmowania uchwa³ jedynie w zakresie dotycz¹cym
nieruchomoci wspólnej. W szczególnoci w formie uchwa³y wyra¿aj¹
zgodê na podjêcie przez zarz¹d czynnoci przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du, których przyk³adowy katalog jest wymieniony w art.
22 ust. 3 ustawy o w³asnoci lokali. Wspólnota nie jest jednak uprawniona do podejmowania uchwa³ ingeruj¹cych w sferê wykonywania praw
w³acicielskich w odniesieniu do wyodrêbnionego lokalu, w tym nie
mo¿e np. podejmowaæ uchwa³ zakazuj¹cych okrelonego sposobu korzystania z lokalu ................................................................................ 1

Wstrzymanie obowi¹zku uiszczenia op³aty
 Zob. Ustalenie wymiaru op³aty .......................................................... 8

Wyodrêbniony lokal
 Zob. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................... 1

Zakres pe³nomocnictwa procesowego
 Pe³nomocnictwo procesowe nie daje pe³nomocnikowi umocowania do
ingerencji w materialnoprawne stosunki, w jakich pozostaje mocodawca ........................................................................................................ 5

Zarz¹dzenie w przedmiocie ustalenia wymiaru op³aty
 Zob. Ustalenie wymiaru op³aty .......................................................... 8

Zawracie ugody
 Skuteczne zawarcie ugody podczas posiedzenia, którego przebieg jest
utrwalany za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego obraz i dwiêk jest
mo¿liwe tylko wtedy, gdy zaniecha siê utrwalania jego przebiegu w taki sposób i protokó³ z posiedzenia zostanie sporz¹dzony w tradycyjnej
formie, jako protokó³ pisemny ........................................................... 7

Za¿alenie
 Zob. Ustalenie wymiaru op³aty .......................................................... 8
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Zgod na podjêcie czynnoci przekraczaj¹cej zakres
zwyk³ego zarz¹du
 Zob. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................... 1

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Bankowe prawo
 Zob. Zwolnienie banku z obowi¹zku zwrotu wyp³aconego wiadczenia ................................................................................................. 6

Data og³oszenia upad³oci
 Zob. Og³oszenie upad³oci ................................................................. 3

Data zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
 Zob. Og³oszenie upad³oci ................................................................. 3

Domownik
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 7

Dzia³alnoæ gospodarcza
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 5

Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych
 Zob. Zwolnienie banku z obowi¹zku zwrotu wyp³aconego wiadczenia ................................................................................................. 6

Obowi¹zek op³acania sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne domownika
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 7

Obowi¹zek op³acania sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne
 Zob. Ubezpieczenie zdrowotne ......................................................... 2

Og³oszenie upad³oci
 Data og³oszenia upad³oci jest dat¹ zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej ............................................................................. 3
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Organ rentowy
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 5

Prawo do renty rodzinnej
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin ..................................................................................................... 4

Renta rodzinna
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin ..................................................................................................... 4

Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne domowników
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 7

mieræ wiadczeniobiorcy
 Zob. Zwolnienie banku z obowi¹zku zwrotu wyp³aconego wiadczenia ................................................................................................. 6

Ubezpieczenie spo³eczne
 Zob. Zwrot nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia .................... 1

Ubezpieczenie spo³eczne rolników
 Rozpoczêcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej bez zawiadomienia o tym organu rentowego i z³o¿enia w ci¹gu 14 dni owiadczenia
o kontynuowaniu ubezpieczenia spo³ecznego rolników, na mocy art.
5a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, powoduje wy³¹czenie z ubezpieczenia spo³ecznego rolników na okres prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej .................... 5
 Maj¹c na wzglêdzie okolicznoæ, i¿ obowi¹zek op³acania przez rolnika
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne domowników zosta³ wprowadzony dopiero z dniem 1 stycznia 1983 r., nale¿y uznaæ, i¿ dopiero od tej
daty mo¿liwoæ zaliczenia pracy domowników w gospodarstwie rolnym, jako okresu uzupe³niaj¹cego, uzale¿niona zosta³a od op³acania za
nich przez rolnika sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników ..... 7
 Wystarczaj¹cym warunkiem dla uznania okresu pracy w gospodarstwie
rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. jest wykazanie wykonywania
czynnoci rolniczych zgodnie z warunkami okrelonymi w definicji legalnej domownika z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników oraz w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa ustawowego czasu
pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie ............................................. 7
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Ubezpieczenie zdrowotne
 Kwestia objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym ma znaczenie
przes¹dzaj¹ce o obowi¹zku op³acenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne ................................................................................................. 2

Uznanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 7

Wy³¹czenie z ubezpieczenia spo³ecznego
 Zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 5

Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych oraz ich
rodzin
 Od dnia 1 lutego 2005 r. prawo do renty rodzinnej  zgodnie z art. 24
pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin przys³uguje bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia tak¿e w przypadku, gdy mieræ ¿o³nierza mia³a miejsce przed dniem 01 lutego
2005 r. ................................................................................................. 4

Zwolnienie banku z obowi¹zku zwrotu wyp³aconego
wiadczenia
 Do zwolnienia Banku z obowi¹zku zwrotu wp³aconego wiadczenia
niezbêdne jest wskazanie osoby, której dokonano wyp³aty z rachunku
zmar³ego posiadacza rachunku przed otrzymaniem wniosku Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych o jego zwrot. Jeli Bank tak¹ osobê wskaza³
imiennie, informuj¹c, ¿e wyp³aty wiadczenia emerytalnego przekazanego przez organ rentowy na rachunek zmar³ego ubezpieczonego
wiadczenia emerytalnego, dokona³a osoba upowa¿niona w drodze
pe³nomocnictwa ogólnego, to tym samym zwolni³ siê od obowi¹zku
zwrotu kwoty, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
albowiem kumulatywnie spe³ni³ wszystkie przes³anki wskazane w powo³anym wy¿ej przepisie .................................................................. 6
 Jeli bank wskazuje organowi rentowemu imiennie osobê uprawnion¹,
która przy pomocy w³asnej karty bankomatowej, przed uzyskaniem
przez bank informacji na temat mierci posiadacza rachunku, dokona³a
wyp³aty rodków zgromadzonych na koncie zmar³ego ubezpieczonego, to tym samym przepis art. 138 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
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z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), nie bêdzie mia³ do niego zastosowania .................................................................................................. 6

Zwrot nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia
 ¯¹danie zwrotu nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego uzasadnione jest tylko wobec osoby, która otrzyma³a wiadczenia
bez podstawy prawnej i tylko wówczas, gdy mia³a wiadomoæ, ¿e
wyp³acone wiadczenie jej siê nie nale¿y ......................................... 1

¯¹danie zwrotu nienale¿nego wiadczenia
 Zob. Zwrot nienale¿nego wiadczenia z ubezpieczenia .................... 1

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Bieg³y psychiatra
 Zob. Stan silnego wzburzenia ............................................................. 2

Bieg³y psycholog
 Zob. Stan silnego wzburzenia ............................................................. 2

Dobrowolne odst¹pienie od dokonania czynu
 Dobrowolnoæ zapobie¿enia mierci pokrzywdzonego, o której mowa
w art. 15 § 1 k.k. powinna polegaæ na dzia³aniu wynikaj¹cym wy³¹cznie
z w³asnych refleksji i prze¿yæ psychicznych sprawcy, które nie wynikaj¹ z inicjatywy i postawy osób trzecich .......................................... 4

Formalne przyznanie siê do winy
 Zob. Rzeczywiste przyznanie siê do winy ......................................... 6

Granice i wymiar kary ³¹cznej
 Nie jest zasadny zarzut obrazy prawa materialnego w sytuacji, gdy s¹d
a quo przeprowadzi³ postêpowanie w zakresie wszystkich skazañ danej osoby, a orzekaj¹c karê ³¹czn¹ uczyni³ zadoæ warunkom jej orzekania, wynikaj¹cym z treci art. 85 k.k., jak i te¿ w odniesieniu do art. 86
§ 1 k.k. w sytuacji, gdy orzek³ karê ³¹czn¹ w granicach okrelonych
w tym przepisie, to jest nie poni¿ej dolnego progu lub nie powy¿ej jej
górnej granicy ..................................................................................... 5
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Kara ³¹czna
 Zob. Granice i wymiar kary ³¹cznej .................................................... 5

Obrona konieczna
 Zob. Strach usprawiedliwiony okolicznociami zamachu ................... 1

Ocena przyznania siê do winy
 Zob. Przyznanie siê do winy .............................................................. 7

Okolicznoæ ³agodz¹ca
 Zob. Rzeczywiste przyznanie siê do winy ......................................... 6

Okolicznoci wy³¹czaj¹ce stan silnego wzburzenia
 Dzia³ania oskar¿onego polegaj¹ce na planowaniu zabójstwa i zapewnieniu nieodpowiedzialnoci karnej, jako niedaj¹ce siê pogodziæ z gwa³townoci¹ wzburzenia, wykluczaj¹ przyjêcie stanu silnego wzburzenia, o którym mowa w art. 148 § 4 k.k. ............................................ 3

Oznaczenie pocz¹tku odbywania kary orzeczonej
wyrokiem ³¹cznym
 Ewentualna powinnoæ post¹pienia w sposób okrelony w art. 577 k.p.k.
wyznaczona jest zwrotem w miarê potrzeby i wi¹¿e siê z obszarem
zainteresowañ s¹du orzekaj¹cego w pierwszej instancji. Rozstrzyganie
w tym przedmiocie przez s¹d odwo³awczy, w sytuacji gdy s¹d pierwszej instancji nie dostrzeg³ potrzeby zastosowania art. 577 k.p.k., a zatem w ogóle nie orzek³ w kwestiach, o których przepis ten traktuje,
by³oby jednoczenie sprzeczne z dwuinstancyjnym modelem postêpowania, jak i te¿ móg³by stanowiæ asumpt do kszta³towania siê nieprawid³owej praktyki, godz¹cej w funkcje sprawowane przez s¹d odwo³awczy stanowi¹c formê orzekania pierwszo-instancyjnego ......... 5

Przes³anki odst¹pienia od wymierzenia kary
 Zob. Strach usprawiedliwiony okolicznociami zamachu ................... 1

Przes³anki wydania postanowienia w przedmiocie
wy³¹czenia sprawy do odrêbnego rozpoznania
 Zob. Wy³¹czenie sprawy do odrêbnego postêpowania ..................... 8
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Przyznanie siê do winy
 Ocena, czy przyznanie siê oskar¿onego do winy nie budzi w¹tpliwoci
powinna byæ oparta na rozwa¿eniu ca³okszta³tu okolicznoci zawartych
w wyjanieniach oskar¿onego. Nie mo¿na wiêc przy dokonywaniu tej
oceny ograniczyæ siê jedynie do oparcia siê na deklaracji oskar¿onego
o przyznaniu siê do winy, gdy treæ dalszych wyjanieñ oskar¿onego
przeczy tej deklaracji lub poddaje j¹ w w¹tpliwoæ. Przyznanie siê do
winy mo¿e byæ uznane za dowód tylko wtedy, gdy nie budzi w¹tpliwoci. Przyznanie siê oskar¿onego do winy powinno byæ konsekwentne, tzn. nie powinno mieæ zarówno wewnêtrznych sprzecznoci, jak
i pozostawaæ w sprzecznoci z innymi zgromadzonymi w sprawie materia³ami dowodowymi ....................................................................... 7

Rzeczywiste przyznanie siê do winy
 Jedynie rzeczywiste przyznanie siê do winy, tj. przyznanie wszystkich
okolicznoci istotnych dla ustalenia stanu faktycznego stanowi podstawê do uznania takiej postawy oskar¿onego za okolicznoæ ³agodz¹c¹
przy wymiarze kary. Formalne przyznanie siê do winy z jednoczesnym
zaprzeczeniem zaistnienia okolicznoci istotnych dla przyjêtego stanu
faktycznego i kwalifikacji prawnej czynu nie mo¿e zostaæ uznane za
okolicznoæ ³agodz¹c¹ przy wymiarze kary ....................................... 6

Stan silnego wzburzenia
 Optymalnym rozwi¹zaniem w sprawach o zabójstwo, w którym niezbêdne jest wyjanienie kwestii silnego wzburzenia jest przeprowadzenie dowodu z ekspertyzy kompleksowej, wykonanej przez zespó³
z³o¿ony z psychiatrów i psychologa .................................................. 2

Strach usprawiedliwiony okolicznociami zamachu
 Skoro ustawodawca w art. 25 § 3 k.k. wskazuje, ¿e strach ma byæ usprawiedliwiony okolicznociami zamachu, to daje przyzwolenie na obiektywizacjê tego, czy w istocie z takim usprawiedliwieniem mamy 
w konkretnej sytuacji odnoszonej do konkretnego sprawcy  do czynienia. Rezygnacja z tego rodzaju obiektywizacji poszerza³aby w sposób nieuprawniony zakres oddzia³ywania regulacji 25 § 3 k.k., co z kolei niejednokrotnie grozi³oby zaniechaniem wydania prawid³owego (sprawiedliwego materialnie) rozstrzygniêcia ........................................... 1

199

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Ustalenie stanu silnego wzburzenia
 Zob. Stan silnego wzburzenia ............................................................. 2

Wy³¹czenie sprawy do odrêbnego postêpowania
 Wydanie postanowienia w oparciu o art. 34 § 3 k.p.k. musi byæ poprzedzone rozwa¿eniem, czy sytuacja bêd¹ca jego konsekwencj¹ bêdzie
korzystna z punktu widzenia zasady prawdy materialnej i trafnej represji karnej, a tak¿e z punktu widzenia koniecznoci zachowania elementarnych gwarancji procesowych ......................................................... 8

Wymiar kary
 Zob. Rzeczywiste przyznanie siê do winy ......................................... 6

Wyrok ³¹czny
 Zob. Oznaczenie pocz¹tku odbywania kary orzeczonej wyrokiem
³¹cznym .............................................................................................. 5

Zabójstwo
 Zob. Okolicznoci wy³¹czaj¹ce stan silnego wzburzenia ................... 3
 Zob. Stan silnego wzburzenia ............................................................. 2

Zabójstwo pod wp³ywem silnego wzburzenia
 Zob. Stan silnego wzburzenia ............................................................. 2
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 153/12
I ACa 543/12
III Cz 884/12
V ACa 141/12
V ACa 704/12
V ACa 738/12
V ACz 808/12
V ACa 812/12

18 lipiec 2012 r.
16 padziernik 2012 r.
12 padziernik 2012 r.
12 padziernik 2012 r.
9 padziernik 2012 r.
padziernik 2012 r.
23 listopad 2012 r.
23 padziernik 2012 r.

poz.

str.

5
1
8
2
6
3
7
4

65
3
98
12
84
35
94
49

poz.

str.

6
2
3
1
5
4
7

146
109
122
101
138
129
153

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 79/12
III AUa 563/12
III AUa 674/12
III AUa 792/12
III AUa 821/12
III AUa 896/12
III AUa 1916/11

13 czerwiec 2012 r.
9 padziernik 2012 r.
18 padziernik 2012 r.
21 listopad 2012 r.
21 listopad 2012 r.
4 grudzieñ 2012 r.
31 maj 2012 r.
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PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 206/12
II AKa 228/12
II AKa 276/12
II AKa 329/12
II AKa 329/12
II AKa 373/12
II AKa 438/12
II AKz 793/12

28 czerwiec 2012 r.
26 lipiec 2012 r.
2 padziernik 2012 r.
9 padziernik 2012 r.
9 padziernik 2012 r.
7 listopad 2012 r.
19 grudzieñ 2012 r.
14 listopad 2012 r.

202

poz.

str.

6
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1
2
3
4
5
8
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