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w sprawach cywilnych

Prawo Cywilne
1
WYROK
z dnia 18 marca 2013 r.
V ACa 13/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Katarzyna Przybylska
SSA Maria Soko³owska

Teza:
1. W ka¿dej sprawie z elementem zagranicznym s¹d musi oceniæ w pierwszej kolejnoci, a zatem zawsze przed przyst¹pieniem do jej merytorycznego rozpoznania, czy ma jurysdykcjê,
a wiêc prawo do jej os¹dzenia, a je¿eli tak, w jakim zakresie.
Co wiêcej, takiej oceny dokonuje ka¿dy s¹d z urzêdu na ka¿dym etapie postêpowania, w tym równie¿ s¹d odwo³awczy,
niezale¿nie od podniesionych w apelacji zarzutów (art. 1099
§ 1 k.p.c.).
2. Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. dotycz¹ce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej (Dz.U.UE.L. 2003.338.1
ze zm.) traktuje roz³¹cznie jurysdykcjê w zakresie ¿¹dania orzeczenia rozwodu i jurysdykcjê odnonie szeroko rozumianej odpowiedzialnoci rodzicielskiej. Posiadanie jurysdykcji w sprawie o rozwód nie przes¹dza zatem jej istnienia równie¿ w odniesieniu do ¿¹dañ dotycz¹cych rozstrzygania w przedmiocie
odpowiedzialnoci rodzicielskiej, chyba ¿e zostan¹ spe³nione
szczególne warunki przewidziane w art. 12 ust. 1 Rozporz¹dzenia. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 Rozporz¹dzenia w spra-
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wach odpowiedzialnoci rodzicielskiej, co do zasady, jurysdykcjê maj¹ s¹dy pañstwa cz³onkowskiego, w którym w chwili
wniesienia pozwu lub wniosku dziecko ma zwyk³y pobyt.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 2 padziernika 2012 r. S¹d Okrêgowy w B. rozwi¹za³ przez rozwód bez orzekania o winie ma³¿eñstwo M.F.
i M.F., nie orzek³ o sposobie korzystania z mieszkania stron, powierzy³ powódce w³adzê rodzicielsk¹ nad dzieæmi J. i V. ograniczaj¹c pozwanemu tê w³adzê do prawa decydowania w istotnych sprawach dotycz¹cych dzieci oraz zobowi¹za³ pozwanego
do wydania dzieci powódce w terminie 7 dni od uprawomocnienia siê wyroku.
Nadto orzek³ o obowi¹zku alimentacyjny pozwanego wzglêdem dzieci zas¹dzaj¹c od niego na ich rzecz tytu³em alimentów
kwoty po 1.000 z³ miesiêcznie i nie ustali³ kontaktów pozwanego z dzieæmi.
Orzek³ równie¿ o kosztach postêpowania.
Podstawê rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania.
Strony nie mieszkaj¹ ze sob¹ od czerwca 2010 r. Nie ³¹czy ich
wiê fizyczna, gospodarcza ani duchowa. Nie wspó³¿yj¹ ze sob¹
fizycznie od stycznia 2011 r. Przyczyn¹ rozpadu ma³¿eñstwa by³y
k³ótnie spowodowane ró¿nicami w wyborze wartoci ¿yciowych
i pogl¹dach na wychowanie dzieci. Od czerwca 2010 r. strony
mieszkaj¹ oddzielnie. Pozwany pozosta³ we Francji razem z dzieæmi, a powódka od tego czasu przebywa w Polsce.
¯adna ze stron nie widzi szans na pojednanie. Pozwany od
kilku miesiêcy zwi¹zany jest z kobiet¹, która obecnie opiekuje
siê dzieæmi stron.
Po lubie w 2004 r. strony zamieszka³y w B. Pocz¹tkowo ma³¿eñstwo stron uk³ada³o siê w miarê poprawnie. Zdarza³y siê sytuacje, w których pozwany nie pozwala³ ¿onie na kontakty z jej
rodzin¹, okazywa³ nadmiern¹ zazdroæ, kiedy ¿ona rozmawia³a
z innymi mê¿czyznami. W 2006 r. pozwany wyjecha³ do Francji
i podj¹³ tam pracê. Dzieci stron urodzi³y siê w 2006 i 2008 r.
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i ca³y czas by³y wychowywane przez powódkê w Polsce. Pozwany odwiedza³ rodzinê co dwa miesi¹ce, a czasami czêciej.
Kiedy powódka skoñczy³a studia dojecha³a razem z dzieæmi do
mê¿a we Francji w po³owie 2009 r. i tam strony zamieszkiwa³y
wspólnie do czerwca 2010 r. Wówczas czêsto dochodzi³o do konfliktów, których wiadkami by³y dzieci. Kiedy powódka nie chcia³a
wspó³¿yæ z mê¿em, to on zapala³ wiat³o w pokoju dzieciêcym.
Kiedy chcia³a k¹paæ dzieci razem, to m¹¿ siê temu sprzeciwia³.
Strony spiera³y siê te¿ o sposób spêdzania czasu podczas weekendów.
Powódka coraz czêciej nie chcia³a wspó³¿yæ z mê¿em, miêdzy innymi z powodu jego propozycji seksu analnego, których
nie akceptowa³a. Podczas pobytu we Francji powódka pracowa³a u lekarza by zdobyæ odpowiednie kwalifikacje lekarza we
Francji. Kiedy wraca³a z pracy, m¹¿ bezpodstawnie pos¹dza³ j¹
o zdradê z lekarzem, u którego pracowa³a. Przy dzieciach wyzywa³ j¹ wulgarnie, grozi³ ¿e j¹ zabije i nogi po³amie.
Poniewa¿ po¿ycie stron nie uk³ada³o siê, powódka mówi³a
mê¿owi, ¿e odejdzie od niego. Pozwany grozi³ wówczas, ¿e
zabierze jej dzieci. Ostatecznie wyjecha³a do Polski w czerwcu
2010 r. bo nie dosta³a prawa wykonywania zawodu lekarza we
Francji. Przyjecha³a do Polski, by tu zrobiæ specjalizacjê i wtedy
mog³aby jeszcze raz spróbowaæ we Francji uzyskaæ prawo do
wykonywania zawodu. Wtedy pojawi³ siê problem z dzieæmi.
W czerwcu 2010 r. powódka przywioz³a do Polski syna J. Syn
J. przebywa³ w Polsce do koñca sierpnia, bo pozwany zabra³ go
ze sob¹ do Francji. Natomiast córka stron V. w okresie od lipca
do grudnia 2010 r. przebywa³a z powódk¹ w Polsce i chodzi³a
do przedszkola.
W sierpniu 2010 r. powódka z³o¿y³a do S¹du Rejonowego
w B. wniosek o ustalenie pobytu dzieci przy matce. Dnia 22
grudnia 2010 r. ustalono termin rozprawy, z której strony wraca³y razem z dzieæmi. Ich samochód zosta³ zatrzymany i postawiono powódce zarzut, i¿ prowadzi samochód pod wp³ywem narkotyków. W samochodzie znaleziono narkotyki. Powódka zosta³a zatrzymana do wyjanienia. Kiedy wróci³a do domu wieczo-
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rem dzieci by³y spakowane i m¹¿ owiadczy³, ¿e jad¹ wszyscy
do Francji, by tam spêdziæ sylwestra. Powódka nie wyra¿a³a na
to zgody, ale m¹¿ pojecha³ razem z dzieæmi, chocia¿ powódka
stanê³a mu na drodze. Po 20 minutach zadzwoni³a do niego, i¿
jedzie z nimi do Francji i pozwany wróci³ po ¿onê. Po dwóch
dniach powódka wróci³a do Polski, bo ju¿ wówczas tu pracowa³a. Mia³a przyjechaæ do Francji po dwóch tygodniach po córkê V.
i samochód, który by³ tam naprawiany. Jak powódka przyjecha³a
po samochód, m¹¿ nie pozwoli³ zabraæ ze sob¹ córki, zamykaj¹c
dziecko w swoim samochodzie. Powódka nie mia³a wyjcia i musia³a do Polski wróciæ sama. Wtedy w styczniu 2010 r. po raz
ostani widzia³a dzieci. Co trzy, cztery dni rozmawia³a z nimi przez
Skyp'a.
W marcu 2011 r. wnios³a sprawê rozwodow¹. Pozwany nie
wykonywa³ wydawanych w niej rozstrzygniêæ tymczasowych
dotycz¹cych kontaktów powódki z dzieæmi.
Utrudnia³ jej tak¿e kontakty z dzieæmi na terenie Francji.
Obie strony maj¹ ustabilizowan¹ i pewn¹ sytuacjê zawodow¹
i materialn¹. Pozwany prowadzi we Francji gabinet fizjoterapeutyczny i zarabia redniomiesiêcznie oko³o 56.000 euro netto.
Powódka pracuje w Polsce jako lekarz i zarabia 10.000 z³. Pozwany ma obywatelstwo francuskie i irañskie, a powódka ma
obywatelstwo polskie, dzieci stron maj¹ natomiast obywatelstwo
irañskie, francuskie i polskie.
Oceniaj¹c w pierwszej kolejnoci kwestiê jurysdykcji do rozpoznania tej sprawy S¹d Okrêgowy przyj¹³ jej istnienie tak co do
mo¿liwoci orzekania w sprawie o rozwód jak i co do kwestii
zwi¹zanych z odpowiedzialnoci¹ rodzicielsk¹ (art. 3 oraz 15 ust.
1 i 5 Rozporz¹dzenia Rady Europy Nr 2201/2003 z 27 listopada
2003 r. w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach odpowiedzialnoci rodzicielskiej).
Odnonie jej istnienia co do odpowiedzialnoci rodzicielskiej
odwo³a³ siê do wydanego przez siebie w dniu 8 sierpnia 2012 r.
postanowienia uznaj¹cego tê jurysdykcjê.
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Co do prawa w³aciwego, jakie w tej sprawie nale¿y stosowaæ, przyj¹³, ¿e zgodnie z art. 8 umowy polsko  francuskiej
o prawie w³aciwym, jurysdykcji, wykonywaniu orzeczeñ w zakresie prawa osobowego i rodzinnego z dnia 5 kwietnia 1967 r.
(Dz.U. z 1969 r. Nr 4, poz. 22), je¿eli w chwili wniesienia pozwu o rozwód jeden z ma³¿onków jest obywatelem jednej ze
stron umowy a drugi obywatelem drugiej strony, rozwód orzeka
siê zgodnie z prawem tej strony, na której terytorium ma³¿onkowie maj¹ lub mieli ostatnie miejsce zamieszkania.
W myl art. 1 tej umowy miejscem zamieszkania osoby na
terytorium jednej z umawiaj¹cych siê stron jest miejsce jej sta³ego
pobytu na terytorium tej strony. Skoro ostatnim miejscem wspólnego zamieszkania stron by³a Francja, prawo materialne francuskie bêdzie w³aciwe do oceny zasadnoci powództwa.
Pozew o rozwód wnios³a powódka. Na ostatnim terminie rozprawy w dniu 27 wrzenia 2012 r. strony potwierdzi³y zgodnie
zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej i zgodzi³y siê na rozwód bez
orzekania o winie. W myl art. 233 francuskiego kodeksu cywilnego o rozwód mo¿e wnieæ jeden z ma³¿onków albo oboje,
jeli ka¿dy z nich zgodzi siê na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej
co do zasady, bez rozpatrywania okolicznoci le¿¹cych u jego
pod³o¿a. W ocenie S¹du Okrêgowego, w tej sprawie mamy do
czynienia z takim przypadkiem. Z pozwem o rozwód wyst¹pi³a
powódka, przy czym obie strony z³o¿y³y owiadczenie, i¿ nie
wnosz¹ o ustalenie winy, co równoznaczne jest z rezygnacj¹ z ustalenia podstaw le¿¹cych u pod³o¿a zerwania wspólnoty ma³¿eñskiej. Okolicznoæ ustania wszystkich wiêzi ³¹cz¹cych strony nie
budzi w¹tpliwoci w wietle z³o¿onych przez nich zeznañ.
Pozwany na ostatnim terminie rozprawy równie¿ domaga³ siê
rozwodu potwierdzaj¹c nieodwracalny rozpad wiêzi ma³¿eñskich.
Zatem, niezale¿nie od czasu pozostawania stron w separacji faktycznej mo¿liwe by³o rozwi¹zanie ich ma³¿eñstwa zgodnie z prawem francuskim z uwagi na nieodwracalny rozpad wiêzi ma³¿eñskich, co w ca³oci potwierdza zebrany materia³ dowodowy.
W zakresie zupe³noci i trwa³oci rozpadu zwi¹zku ma³¿eñskiego obie strony by³y zgodne gdy¿ zezna³y, i¿ nie widz¹ szans
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na swoje pojednanie, a pozwany przyzna³, i¿ jest zwi¹zany z inn¹
partnerk¹. Dlatego w oparciu o art. 233 francuskiego kodeksu
cywilnego S¹d Okrêgowy w B. rozwi¹za³ ma³¿eñstwo stron z uwagi na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej.
W zakresie odpowiedzialnoci rodzicielskiej S¹d Okrêgowy
ustali³, i¿ strony we w³aciwy sposób zawsze wywi¹zywa³y siê
wobec dzieci z zadañ opiekuñczych.
Obie strony potwierdzi³y te okolicznoci, przyznaj¹c, i¿ ka¿de
z nich by³o troskliwym i czu³ym rodzicem dla dzieci. Jednak na
podstawie zeznañ pozwanego S¹d ustali³, i¿ ojciec dzieci uniemo¿liwia kszta³towanie siê wiêzi dzieci z ich matk¹. Pozwany
przyzna³, i¿ wiê dzieci z biologiczn¹ matk¹ jest dla niego zupe³nie obojêtna. Dopuszcza on do sytuacji, w której dzieci mówi¹
do jego nowej partnerki mama K., a jednoczenie nie zgadza
siê na swobodny kontakt matki biologicznej z dzieæmi. Zdaniem
pozwanego dzieci mog¹ przyjechaæ do Polski dopiero po osi¹gniêciu pe³noletnioci, a ewentualne kontakty z matk¹ mog¹ odbywaæ siê tylko na terenie Francji i to pod nadzorem odpowiednich s³u¿b.
W sposób bezpodstawny obawia siê dzia³añ ze strony s¹du
polskiego na wypadek pojawienia siê dzieci na terenie Polski
w czasie trwaj¹cego procesu o rozwód. Pozwany bowiem przyzna³, i¿ czyta³ postanowienie S¹du Okrêgowego w B. z dnia 30
marca 2012 r. odmawiaj¹ce powierzenia matce pieczy nad dzieæmi
na czas trwania procesu.
W sposób wyrazisty manifestuje swój stosunek do tego problemu mówi¹c po moim trupie, nie zgodê siê by ona zabiera³a
je do Polski. Zachowania pozwanego doprowadzi³y do sytuacji,
w której dzieci nie chc¹ nawet podejæ do telefonu, kiedy dzwoni ich matka. Przesta³y z ni¹ rozmawiaæ odk¹d ojciec bezpodstawnie zapowiedzia³ odwiedziny matki w dniu ich urodzin,
w których nie zapowiada³a swojej wizyty. Dzieci poczu³y siê
ura¿one i od tego czasu nie chc¹ nawet rozmawiaæ z matk¹ przez
telefon. Wczeniej pozwany wyzywa³ powódkê w obecnoci
dzieci, a syn podczas pierwszych rozmów telefonicznych przez
Skyp'a pokaza³ matce gest poder¿niêcia gard³a.
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Dzia³ania pozwanego S¹d Okrêgowy oceni³ jako radykalnie
sprzeczne z interesem dzieci, bo d¹¿¹ce do izolowania ich od
matki. Dobro dzieci rozumiane w³aciwie wymaga poszanowania ich potrzeby swobodnego kontaktu z ka¿dym z rodziców.
W tym celu rodzice powinni wspó³pracowaæ. Pozwany nie daje
¿adnej gwarancji prawid³owego kszta³towana rozwoju emocjonalnego i spo³ecznego dzieci poprzez radykalne i bezpodstawne ograniczanie kontaktu dzieci z matk¹ w czasie trwaj¹cego procesu rozwodowego, ale tak¿e przez wyran¹ tego zapowied na
przysz³oæ. Powódka natomiast szanuje prawa pozwanego do
kontaktów z dzieæmi i nie zamierza ich utrudniaæ. W ocenie S¹du
Okrêgowego w B. zachowanie pozwanego jest sprzeczne z dobrem dzieci i godzi w ich prawa do kontaktu z matk¹.
S¹d Okrêgowy mia³ wiadomoæ, ¿e powierzenie odpowiedzialnoci rodzicielskiej nad ma³oletnimi dzieæmi stron powódce
spowoduje radykaln¹ zmianê w ¿yciu dzieci, jednak uzna³, ¿e
jest ona konieczna, gdy¿ nie mo¿e byæ w dalszym ci¹gu honorowane zachowanie ojca prowadz¹ce do ca³kowitego zerwania wiêzi
dzieci z matk¹. Przypomnia³ równie¿ S¹d, ¿e pozwany mimo
wezwañ nie stawia³ siê na badania z dzieæmi w Rodzinnym Orodku Diagnostyczno  Konsultacyjnym, czym uniemo¿liwi³ wys³uchanie dzieci.
Kieruj¹c siê dobrem dzieci S¹d powierzy³ w³adzê rodzicielsk¹
powódce.
Poniewa¿ pozwany nie poda³ propozycji szczegó³owego uregulowania kontaktów z dzieæmi, S¹d zaniecha³ orzekania o nich.
Konsekwencj¹ orzeczenia o w³adzy rodzicielskiej jest orzeczenie o obowi¹zku alimentacyjnym ojca wzglêdem dzieci.
Uwzglêdniaj¹c sytuacjê materialn¹ stron i usprawiedliwione potrzeby dzieci uzna³, ¿e kwota po 1.000 z³ miesiêcznie bêdzie
wystarczaj¹ca na zaspokojenie potrzeb ka¿dego z dzieci.
O kosztach procesu s¹d orzek³ na podstawie art. 100 k.p.c.
dokonuj¹c ich stosunkowego rozdzielenia. Kosztami t³umaczenia
dokumentów na jêzyk francuski s¹d obci¹¿y³ pozwanego, gdy¿
to na jego ¿¹danie takiego rodz¹cego koszty t³umaczenia dokonywano.

9

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
W apelacji pozwany cofn¹³ udzielon¹ zgodê na rozwód bez
orzekania o winie i domaga³ siê uchylenia zaskar¿onego wyroku
oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi
okrêgowemu zg³aszaj¹c wniosek o przeprowadzenie dowodów
z zeznañ wskazanych w apelacji wiadków na okolicznoæ zawinienia powódki i wykonywania w³adzy rodzicielskiej nad ma³oletnimi dzieæmi stron, a tak¿e wniosek o dowód z ustaleñ w miejscu zamieszkania dzieci odnonie ich sytuacji.
Wyrokowi zarzuci³ naruszeni prawa materialnego, tj. art. 233
oraz 373 -2-1 francuskiego kodeksu cywilnego przez ich niew³aciwe zastosowanie i b³êdne orzeczenie pozwanemu o ograniczeniu w³adzy rodzicielskiej nad dzieæmi stron.
Zarzuci³ równie¿ dokonanie jednostronnej oceny materia³u
dowodowego i pominiêcie okolicznoci wiadcz¹cych o zawinieniu powódki.
Kwestionowa³ nadto ustalenia s¹du odnonie jego dochodów
wskazuj¹c, ¿e przyjête przez s¹d nie s¹ dochodami netto tylko
brutto.
W uzasadnieniu apelacji argumentowa³, ¿e w tej sprawie nie
mia³ t³umacza i dlatego nie zrozumia³ prawid³owo pouczeñ s¹du
i by³ przekonany, ¿e skoro wyra¿a zgodê na rozwód bez orzekania o winie to jemu bêdzie powierzona w³adza rodzicielska. Gdyby
mia³ tê wiadomoæ nie zgodzi³by siê na zaniechanie orzekania
o winie w rozk³adzie po¿ycia ma³¿eñskiego.
Jego zdaniem wadliwie zastosowano w tej sprawie art. 233
kodeksu cywilnego francuskiego, który mo¿e znaleæ zastosowanie tylko wtedy, gdy strony przedstawi¹ s¹dowi projekt ugody, a taka sytuacja nie mia³a miejsca. Uwa¿a³, ¿e zmiana stanowiska w trakcie procesu o rozwód odnonie orzekania o winie uniemo¿liwia³a stosowanie tego przepisu.
Odnosz¹c siê do rozstrzygniêcia w przedmiocie w³adzy rodzicielskiej wywodzi³, ¿e w prawie francuskim nie ma rozstrzygniêcia o ograniczeniu w³adzy rodzicielskiej, a takie zapad³o w tej
sprawie. Poza tym nie ma powodów, aby dzieci zmienia³y rodowisko, w którym ¿yj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu, gdy s¹d nie
poczyni³ ¿adnych ustaleñ co do ich rzeczywistej sytuacji we Francji,
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ani mo¿liwoci zapewnienia im odpowiednich warunków w Polsce u powódki.
W odpowiedzi na apelacjê powódka wnosi³a o jej oddalenie
i orzeczenie o kosztach postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
W ka¿dej sprawie z tzw. elementem zagranicznym s¹d musi
oceniæ w pierwszej kolejnoci, a zatem zawsze przed przyst¹pieniem do jej merytorycznego rozpoznania, czy ma jurysdykcjê,
a wiêc prawo do jej os¹dzenia, a jeli tak, w jakim zakresie. Co
wiêcej, takiej oceny dokonuje ka¿dy s¹d z urzêdu na ka¿dym
etapie postêpowania, w tym równie¿ s¹d odwo³awczy, niezale¿nie od podniesionych w apelacji zarzutów (art. 1099 § 1 k.p.c.).
Z uwagi na podmiotowy charakter rozpoznawanej sprawy
zwi¹zany ze statusem pañstwowym jej stron, decyduj¹ce znaczenie dla oceny istnienia jurysdykcji s¹du polskiego maj¹ przepisy
Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. dotycz¹cego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych
odpowiedzialnoci rodzicielskiej (Dz.U.UE.L. 2003.338.1 ze zm.).
Prawid³owo S¹d Okrêgowy oceni³, ¿e ma jurysdykcjê w odniesieniu do ¿¹dania orzeczenia rozwodu, z przyczyn w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku wy³o¿onych, których nie ma potrzeby ponownie przywo³ywaæ. Przyj¹³ równie¿, ¿e j¹ ma w odniesieniu do pozosta³ych zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem jego
rozpoznania, w tym w kwestiach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej stron postêpowania w stosunku do ich ma³oletnich dzieci, czemu da³ wyraz w postanowieniu z dnia 8 sierpnia
2012 r. o uznaniu jurysdykcji.
Rozporz¹dzenie w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach
dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej wyranie roz³¹cznie traktuje jurysdykcjê w zakresie ¿¹dania orzeczenia rozwodu
i jurysdykcjê dotycz¹c¹ szeroko rozumianej odpowiedzialnoci
rodzicielskiej. Co do zasady, posiadanie jurysdykcji w sprawie
o rozwód nie przes¹dza jej istnienia równie¿ w odniesieniu do
¿¹dañ dotycz¹cych rozstrzygania w przedmiocie odpowiedzial-
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noci rodzicielskiej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust.1 Rozporz¹dzenia w sprawach odpowiedzialnoci rodzicielskiej jurysdykcjê maj¹
s¹dy pañstwa cz³onkowskiego, w którym w chwili wniesienia
pozwu lub wniosku dziecko ma zwyk³y pobyt.
Niew¹tpliwie w chwili wszczêcia sprawy o rozwód, w której
S¹d Okrêgowy w B. orzeka³ w przedmiocie odpowiedzialnoci
rodzicielskiej M.F. i M.F. wzglêdem ich ma³oletnich dzieci J. i V.,
miejsce zwyk³ego pobytu dzieci znajdowa³o siê we Francji, w miejscowoci, w której zamieszkiwa³y wspólnie z ojcem. Dlatego
ogólna jurysdykcja do orzekania w sprawie odpowiedzialnoci
rodzicielskiej nale¿a³a nie do s¹du polskiego tylko s¹du francuskiego.
Wspomniana zasada ogólna, odnosz¹ca siê do jurysdykcji
w kwestiach dotycz¹cych orzekania w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej, wynikaj¹ca z cytowanego art. 8, zna wyj¹tki
na rzecz w³aciwoci s¹du innego pañstwa w sytuacjach przewidzianych w art. 9, 10 i 12 Rozporz¹dzenia.
W tej sprawie s¹d polski móg³by mieæ jurysdykcjê, jako ¿e
orzekanie w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej w stosunku do ma³oletnich dzieci stron jest zwi¹zane z orzekaniem
o rozwodzie ich rodziców, gdyby zosta³y spe³nione warunki art.
12 Rozporz¹dzenia. Ustawodawca europejski wprowadzaj¹c w tym
przepisie mo¿liwoæ orzekania w sprawie o rozwód o wspomnianej odpowiedzialnoci, na zasadzie wyj¹tku od ogólnej zasady
sformu³owanej w art. 8 Rozporz¹dzenia, obwarowa³ j¹ jednak
koniecznoci¹ zaistnienia enumeratywnie wymienionych w art.
12 przes³anek, do których zaliczy³:
 spoczywanie na co najmniej jednym z rodziców odpowiedzialnoci rodzicielskiej w odniesieniu do dziecka,
 w sposób wyrany lub w inny jednoznaczny sposób uznanie
przez ma³¿onków tej jurysdykcji w chwili wszczêcia postêpowania,
 jurysdykcja tego s¹du musi byæ zgodna z dobrem dziecka.
To, ¿e w³adza rodzicielska przys³uguje obojgu ma³¿onkom F.
jest poza sporem. Rozwa¿enia wymaga zatem, czy strony tego
postêpowania (ma³¿onkowie  jak stanowi art. 12) wyranie lub
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w inny jednoznaczny sposób uzna³y jurysdykcjê s¹du polskiego
do orzekania w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej.
Powódka w pozwie domaga³a siê, aby rozwi¹zuj¹c ma³¿eñstwo s¹d orzek³ o w³adzy rodzicielskiej stron postêpowania odnonie ich dzieci. Uzna³a zatem wyranie tê jurysdykcjê.
Pozwany tymczasem w pierwszym z³o¿onym w tej sprawie
pimie procesowym, jakim by³o za¿alenie z dnia 29 stycznia
2012 r. na postanowienie S¹du Okrêgowego w B. z dnia 23 stycznia 2012 r. o zabezpieczeniu kontaktów powódki z dzieæmi na
czas trwania procesu o rozwód, zakwestionowa³ prawo s¹du polskiego do orzekania w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej.
Dlatego nie mo¿na przyj¹æ, aby s¹d polski orzekaj¹cy w sprawie o rozwód M. i M.F. mia³ równie¿ jurysdykcjê w sprawie odpowiedzialnoci rodzicielskiej stron tego postêpowania w stosunku do ich ma³oletnich dzieci. Pozwany bowiem wyranie lub
w inny jednoznaczny sposób nie uzna³ tej jurysdykcji w chwili
wszczêcia postêpowania o rozwód, gdy¿ nie odpowiedzia³ na
dorêczony mu odpis pozwu, a przy pierwszej swojej czynnoci,
jak¹ podj¹³ w tej sprawie, zakwestionowa³ prawo s¹du polskiego
do orzekania w kwestiach dotycz¹cych wspólnych dzieci stron.
Wbrew odmiennemu zapatrywaniu S¹du Okrêgowego, wyra¿onemu w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2012 r., s¹d polski
nie ma tej jurysdykcji równie¿ na podstawie art. 15 ust. 1 i 5
Rozporz¹dzenia. Ten przepis, bêd¹cy regulacj¹ szczególn¹ w stosunku do art. 8 Rozporz¹dzenia, co wynika z jego ust. 1, (...w drodze wyj¹tku...), musi byæ rozumiany cile, bez mo¿liwoci stosowania wyk³adni rozszerzaj¹cej przy interpretowaniu jego treci. Dlatego mo¿liwoæ przyjêcia istnienia jurysdykcji s¹du polskiego do rozpoznania sprawy dotycz¹cej odpowiedzialnoci rodzicielskiej stron tego procesu jest uzale¿niona od kumulatywnego zaistnienia warunków cile w przepisie przewidzianych.
Nale¿¹ do nich:
 uznanie przez s¹d pañstwa w³aciwego do rozpoznania sprawy (s¹d francuski) istnienia szczególnego zwi¹zku dziecka
z innym pañstwem (pañstwem polskim),

13

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
 ocena, ¿e s¹d tego innego pañstwa móg³by lepiej os¹dziæ
sprawê,
 os¹dzenie tej sprawy przez s¹d innego pañstwa jest zgodne
z dobrem dziecka.
Pozytywne przes¹dzenie istnienia tych trzech okolicznoci nie
wystarcza jednak i nie prowadzi do automatycznego  z mocy
samego prawa  powstania jurysdykcji innego pañstwa, gdy¿
przepis wymaga od s¹du w³aciwego (w tej sprawie s¹du francuskiego) podjêcia szeregu czynnoci, które mog¹ doprowadziæ
do ukonstytuowania siê w³aciwoæ s¹du innego pañstwa do os¹dzenia sprawy. Co wiêcej, wymaga równie¿ przejawienia aktywnoci przez s¹d innego pañstwa (s¹d polski), który nie jest
w³aciwy do prowadzenia sprawy.
Otó¿ wstêpnym warunkiem przekazania jurysdykcji, poza
omówionymi wczeniej materialnymi przes³ankami warunkuj¹cymi mo¿liwoæ jej powstania, jest zachowanie przez s¹d w³aciwy szczególnej procedury przewidzianej w ust. 1 art. 15 Rozporz¹dzenia. Widz¹c potrzebê przekazania sprawy do rozpoznania
s¹dowi innego pañstwa musi on:
 zawiesiæ postêpowanie, które prowadzi,
 wezwaæ strony do z³o¿enia pozwu lub wniosku do s¹du innego pañstwa i okreliæ termin, w którym postêpowanie ma byæ
wszczête (art. 15 ust. 4)
lub
 dzia³aj¹c z urzêdu i zwracaj¹c siê bezporednio do s¹du innego pañstwa wezwaæ ten s¹d do uznania swojej jurysdykcji, za
s¹d wezwany musi zdecydowaæ o jej uznaniu w terminie szeciu tygodni od wezwania.
Jak widaæ, powstanie jurysdykcji s¹du innego pañstwa cz³onkowskiego jest uzale¿nione nie tylko od spe³nienia warunków
materialnych przekazania sprawy do rozpatrzenia w innym pañstwie cz³onkowskim, ale równie¿ od zachowania szczególnej procedury przewidzianej w art. 15 Rozporz¹dzenia.
Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e niedochowanie któregokolwiek z warunków formalnych, dotycz¹cych sposobu przekazywania sprawy, pomijaj¹c koniecznoæ zachowania równie¿ wy-
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mogów merytorycznych uzasadniaj¹cych podjêcie takiej decyzji,
uniemo¿liwia ustalenie, ¿e s¹d innego pañstwa cz³onkowskiego
Unii Europejskiej uzyska³ jurysdykcjê w sprawie nale¿¹cej do jurysdykcji innego pañstwa cz³onkowskiego. Skoro bowiem regulacja przyjêta w art. 15 Rozporz¹dzenia ma charakter szczególny,
wymaga takiego samego, a wiêc szczególnego (cis³ego) rozumienia jego postanowieñ odnosz¹cych siê do mo¿liwoci zmiany
jurysdykcji, narzucaj¹cego obowi¹zek przestrzegania zasad postêpowania przewidzianych w przepisie.
Takie jej rozumienie jest zgodne z obowi¹zkiem dbania o dobro i interes dziecka, le¿¹ce u podstaw jej przyjêcia, które mog³oby naruszyæ niezgodne z art. 15 Rozporz¹dzenia postêpowanie s¹dów pañstw cz³onkowskich decyduj¹cych o zmianie ustawowej jurysdykcji do rozpoznania spraw dotycz¹cych sytuacji
dziecka.
W tej spawie s¹d francuski (S¹d Rodzinny w B.) wyrokiem
z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Dzia³ 4 Sekcja 2 Sygn. akt
11/02380 oddali³ ¿¹danie M.F. o ustalenie relacji rodzicielskich
wobec wspólnych dzieci stron J. i V. w ramach wniosku o separacjê w oczekiwaniu na nowy wyrok S¹du Rejonowego w B.
Przed S¹dem Rejonowym w B. toczy³o siê postêpowanie o ustalenie miejsca pobytu dzieci stron, a wydane orzeczenie przez
ten s¹d ustalaj¹ce miejsce ich pobytu zosta³o uchylone przez S¹d
Okrêgowy w B. (postanowienie z dnia 6 czerwca 2011 r.) i sprawa zosta³a przekazana s¹dowi rejonowemu do ponownego rozpoznania z zaleceniem ustalenia biegu sprawy tocz¹cej siê przed
s¹dem francuskim w sprawie odpowiedzialnoci rodzicielskiej,
który to s¹d  jak zaznaczy³ S¹d Okrêgowy w B.  mo¿e byæ
w³aciwy do orzekania w sprawie opieki nad dzieæmi stron.
Nie ma w rozpoznawanej sprawie o rozwód dowodów, które
by wskazywa³y, ¿e s¹d francuski, w³aciwy do orzekania w kwestii
odpowiedzialnoci rodzicielskiej w stosunku do J. i V.F., zawiesi³
swoje postêpowanie i zobowi¹za³ rodziców do wytoczenia w ustalonym terminie sprawy przed s¹dem polskim, który by³by bardziej uprawniony do orzekania o sytuacji dzieci stron, a wiêc nie
ma dowodów aby uruchomi³ procedurê konieczn¹ dla zmiany
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jurysdykcji w tej sprawie. Nie ma te¿ dowodów, aby ten s¹d
bezporednio wezwa³ s¹d polski do przejêcia sprawy i uznania
swojej jurysdykcji.
Co wiêcej, nawet gdyby mo¿na traktowaæ rozstrzygniêcie zawarte w wyroku s¹du francuskiego z 31 stycznia 2012 r. za odpowiadaj¹ce dyspozycji art. 15 ust. 1 pkt a) Rozporz¹dzenia,
bowiem przed s¹dem polskim ju¿ toczy³o siê postêpowanie
w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej co ewentualnie
mog³oby usprawiedliwiaæ niewyznaczanie stronom terminu na
wniesienie pozwu przed s¹dem polskim, to art. 15 ust. 5 Rozporz¹dzenia wymaga, aby s¹d innego pañstwa, w tym wypadku
s¹d polski, uzna³ swoj¹ jurysdykcjê w terminie szeciu tygodni
od wszczêcia przed nim postêpowania. Ta regulacja zapewnia
w miarê szybkie uregulowanie kwestii jurysdykcji i przyst¹pienie do rozpoznania sprawy dotycz¹cej odpowiedzialnoci rodzicielskiej, albowiem musi siê to dokonaæ w terminie szeciu tygodni od wszczêcia sprawy przed s¹dem innego pañstwa na skutek zobowi¹zania przez s¹d w³aciwy do jej rozpoznania stron
postêpowania do dokonania tej czynnoci przed s¹dem innego
pañstwa. S¹d innego pañstwa, od chwili wytoczenia przed nim
powództwa (z³o¿enia wniosku), ma mo¿liwoæ poznania motywów takiej decyzji odnosz¹cych siê do zamiaru przekazania mu
jurysdykcji jako s¹dowi lepiej umocowanemu do orzeczenia
w sprawie odpowiedzialnoci rodzicielskiej.
S¹d Okrêgowy w B. orzekaj¹cy w sprawie o rozwód, a wiêc
s¹d którego nie dotyczy³a decyzja s¹du francuskiego (rozstrzygniêcie przed s¹dem francuskim uzale¿niono od rozstrzygniêcia
sprawy przed innym s¹dem, albowiem S¹dem Rejonowym w B.)
wyda³ w dniu 8 sierpnia 2012 r. postanowienie o uznaniu swojej
jurysdykcji w kwestii odpowiedzialnoci rodzicielskiej w stosunku do J. i V.F. Uczyni³ to po siedmiu miesi¹cach od wydania
wyroku s¹du francuskiego.
Nawet gdyby by³o mo¿liwe i dozwolone stosowanie liberalnej i rozszerzaj¹cej wyk³adni art. 15 Rozporz¹dzenia, z uwagi na
wskazane wczeniej okolicznoci dotycz¹ce tocz¹cego siê ju¿
przed s¹dem polskim postêpowania, winien by³ to uczyniæ w terminie szeciu tygodni od powziêcia wiedzy o wyroku s¹du fran-

16

w sprawach cywilnych
cuskiego z 31 stycznia 2012 r. Informacjê o jego wydaniu uzyska³ w dniu 20 marca 2012 r., tj. w dniu wp³ywu do S¹du Okrêgowego w B. odpowiedzi powódki na za¿alenie pozwanego, do
której zosta³a do³¹czona kserokopia tego wyroku.
Dlatego tak¿e z tego wzglêdu nie mo¿na by³oby uznaæ, ¿e
zosta³ zachowany rygorystyczny termin szeciu tygodni na uznanie jurysdykcji przez s¹d polski.
Konsekwencj¹ tego jest stwierdzenie, ¿e zgodnie z art. 15 ust.
5 zd. drugie Rozporz¹dzenia nie usta³a jurysdykcja s¹du francuskiego, a tym samym nie ma jej s¹d polski. O jej istnieniu nie
mo¿e bowiem przes¹dziæ wydanie przez s¹d polski wspomnianego postanowienia z dnia 8 sierpnia 2012 r., albowiem nast¹pi³o to wbrew przepisom Rozporz¹dzenia, a zatem bez wa¿nej
podstawy. Takie postanowienie nie wi¹¿e ani s¹du, ani stron
postêpowania, gdy¿ z uwagi na wadê, któr¹ jest dotkniête, nie
uchyla jurysdykcji s¹du francuskiego. Jego legalnoæ podlega
ocenie na ka¿dym etapie postêpowania, bowiem wi¹¿e siê z zagadnieniem procesowym maj¹cym zasadnicze znaczenie dla oceny
wa¿noci postêpowania, które s¹d bada z urzêdu (art. 1099 § 1
k.p.c. w zw. z art. 16 Rozporz¹dzenia).
Trzeba wyranie zaakcentowaæ, ¿e Rozporz¹dzenie nie zna
instytucji przejêcia jurysdykcji z urzêdu przez s¹d niew³aciwy,
a wiêc bez wczeniejszej inicjatywy s¹du w³aciwego i umocowanego do rozpatrzenia sprawy. Tymczasem aktywnoæ S¹du
Okrêgowego w B., orzekaj¹cego w tej sprawie, zdaje siê mieæ
takie cechy, gdy¿, pomijaj¹c w¹tpliwe do przyjêcia rozwi¹zanie
odnonie mo¿liwoci liberalnego traktowania okolicznoci zwi¹zanych z wydaniem wyroku przez s¹d w B. i jego konsekwencji
dla s¹du polskiego  o czym by³a wczeniej mowa  nie zosta³y
spe³nione warunki konieczne dla uruchomienia procedury przejêcia jurysdykcji przez s¹d polski przewidziane w art. 15 Rozporz¹dzenia.
W okolicznociach tej sprawy, a wiêc z uwagi na wczeniej
wszczêt¹ przed s¹dem polskim sprawê o ustalenie miejsca pobytu J. i V.F., s¹d francuski chc¹c zainicjowaæ przekazanie jurysdykcji s¹dowi polskiemu, powinien by³ post¹piæ w sposób opi-
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sany w art. 15 ust. 1 pkt b) Rozporz¹dzenia i wezwaæ s¹d polski
do uznania swojej jurysdykcji w sprawie odpowiedzialnoci rodzicielskiej, a wiêc w zakresie problematyki rozstrzyganej przed
ka¿dym z tych s¹dów. Poniewa¿ tego nie uczyni³, ma w dalszym
ci¹gu jurysdykcjê co powoduje, ¿e s¹d polski w sprawie o rozwód jej nie mia³ i nie móg³ orzekaæ o w³adzy rodzicielskiej stron
postêpowania w stosunku do ich wspólnych dzieci.
Czyni¹c inaczej doprowadzi³ do niewa¿noci postêpowania
w tej czêci, co s¹d apelacyjny wzi¹³ pod uwagê z urzêdu i w tym
zakresie z mocy art. 386 § 2 k.p.c. uchyli³ zaskar¿ony wyrok,
a w oparciu o art. 1099 § 1 k.p.c. pozew w tej czêci odrzuci³.
Wczeniejsze uwagi i ich procesowe konsekwencje dotycz¹ równie¿ kwestii orzekania w przedmiocie obowi¹zku alimentacyjnego
stron tego postêpowania w stosunku do ich dzieci. Wynika to z regulacji przyjêtej w art. 3 pkt d) Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 4/
2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa w³aciwego, uznawania i wykonywania orzeczeñ o wspó³pracy w zakresie zobowi¹zañ alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.7.1 ze zm.)
wi¹¿¹cego kwestiê orzekania w sprawach alimentacyjnych z jurysdykcj¹ w sprawach odpowiedzialnoci rodzicielskiej, je¿eli orzekanie o obowi¹zku alimentacyjnym jest konsekwencj¹ orzekania o tej
odpowiedzialnoci.
Niew¹tpliwie rozstrzygniêcie o obowi¹zku alimentacyjnym
w stosunku do dzieci stron zale¿y od sposobu rozstrzygniêcia
o ich odpowiedzialnoci rodzicielskiej wzglêdem nich.
Co siê za tyczy zaskar¿onego wyroku w czêci dotycz¹cej
rozstrzygniêcia o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa stron przez rozwód,
trzeba wyjaniæ, ¿e zgodnie z zachowuj¹c¹ czêciowo prawn¹
skutecznoæ  z uwagi na regulacjê art. 62 cytowanego wczeniej Rozporz¹dzenia (WE)  umow¹ dwustronn¹ miêdzy Polsk¹
Rzecz¹pospolit¹ Ludow¹ a Republik¹ Francusk¹ z dnia 5 kwietnia 1967 r. o prawie w³aciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ w zakresie prawa osobowego i rodzinnego (Dz.U. z 1969 r.,
Nr 4, poz. 22 ze zm.), w tej sprawie o mo¿liwoci i warunkach
rozwi¹zania ma³¿eñstwa stron przez rozwód decyduj¹ przepisy
prawa materialnego francuskiego, jako prawa w³aciwego w myl
art. 8 pkt 2 umowy.
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Zagadnienia zwi¹zane z orzekaniem rozwodu zosta³y uregulowane w kodeksie cywilnym francuskim w art. 229 i n. Przewiduje siê w nim rozwi¹zanie ma³¿eñstwa przez rozwód w czworaki sposób, a wiêc jako:
 rozwód na zgodny wniosek ma³¿onków,
 rozwód za zgod¹ na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej,
 rozwód z powodu nieodwracalnego rozpadu wiêzi ma³¿eñskich,
 rozwód z orzeczeniem winy.
Pierwszy ze sposobów rozwi¹zania ma³¿eñstwa dotyczy sytuacji szerzej opisanej w art. 230 kodeksu i ma zastosowanie w razie zgodnego zainicjowania procesu o rozwód przez oboje ma³¿onków potwierdzonego z³o¿onym przez nich projektem ugody,
który zatwierdza sêdzia prowadz¹cy sprawê.
Niew¹tpliwie w tej sprawie taka sytuacja nie mia³a miejsca,
a wrêcz przeciwnie powódka M.F. inicjuj¹c proces domaga³a siê
rozwi¹zania ma³¿eñstwa stron przez rozwód z winy jej mê¿a.
Drugi ze sposobów rozwi¹zania ma³¿eñstwa, a wiêc za zgod¹
ma³¿onków na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej reguluj¹ art. 233
i 234 kodeksu stanowi¹c, ¿e jego istot¹ jest zgoda ma³¿onków na
rozwi¹zanie ma³¿eñstwa bez rozpatrywania okolicznoci le¿¹cych u jego pod³o¿a. Co wiêcej, art. 233 zdanie drugie wprowadza zasadê nieodwo³ywalnoci raz udzielonej zgody na taki sposób rozwi¹zania ma³¿eñstwa, w tym równie¿ w z³o¿onej apelacji. Konsekwentnie zatem trzeba przyj¹æ, ¿e o ile u podstaw orzeczenia o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa le¿a³y zgodne owiadczenia
ma³¿onków o rozwi¹zaniu ich ma³¿eñstwa i zaniechaniu rozpatrywania okolicznoci, które doprowadzi³y do takiej sytuacji, udzielonej zgody nie mog¹ ju¿ odwo³aæ i nie mog¹ domagaæ siê rozwi¹zania ma³¿eñstwa np. z orzekaniem o winie w doprowadzeniu do rozpadu wiêzi ma³¿eñskich.
Trzeci ze sposobów rozwi¹zania ma³¿eñstwa jest zwi¹zany
z istniej¹c¹ przez odpowiednio d³ugi czas faktyczn¹ separacj¹
ma³¿onków, a czwarty ze sposobów z zarzucan¹ drugiemu ma³¿onkowi postaw¹, która bêd¹c naruszeniem powinnoci i obo-
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wi¹zków ma³¿eñskich uniemo¿liwia utrzymanie wspólnoty ma³¿eñskiej (art. 242 kodeksu).
Istotne znaczenie w tej sprawie ma regulacja przyjêta w art.
247-1 kodeksu. Ten przepis zezwala bowiem ma³¿onkom, na
ka¿dym etapie postêpowania, w przypadku gdy zosta³ wniesiony pozew o rozwód z powodu nieodwracalnego rozpadu wiêzi
ma³¿eñskich albo rozwód z orzeczeniem winy, zwróciæ siê do
sêdziego o stwierdzenie ich zgody na orzeczenie rozwodu za
zgod¹ na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej, a wiêc w drugi ze
sposobów rozwi¹zania ma³¿eñstwa wczeniej omówionych.
Chocia¿ oboje ma³¿onkowie wyra¿ali w koñcowym stadium
postêpowania (z³o¿yli owiadczenia na rozprawie bezporednio
poprzedzaj¹cej wydanie wyroku) zgodê na rozwód bez orzekania o winie, to takie ich owiadczenie nale¿y traktowaæ, w okolicznociach tej sprawy zwi¹zanych nie tylko z charakterem wczeniej zg³aszanych ¿¹dañ ale równie¿ specyfik¹ orzekania w sprawach o rozwód przez s¹dy polskie i stosowan¹ w sprawach o rozwód terminologi¹ prawnicz¹, jako zgodê na orzeczenie rozwodu
w drugi z omówionych wczeniej sposobów rozwi¹zania ma³¿eñstwa, a wiêc za zgod¹ na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej
(art. 233 kodeksu cywilnego francuskiego). Konsekwencj¹ bowiem ¿¹dania rozwi¹zania ma³¿eñstwa za zgod¹ na zerwanie
wspólnoty ma³¿eñskiej jest zaniechanie ustalania winy ma³¿onków, a zatem ten sposób rozwi¹zania ma³¿eñstwa odpowiada
znanej prawu polskiemu instytucji orzeczenia rozwodu z zaniechaniem orzekania w przedmiocie winy w rozk³adzie zwi¹zku,
a takie owiadczenia strony tego procesu z³o¿y³y. Tym samym,
chocia¿ nie z³o¿y³y owiadczenia cile odpowiadaj¹cego sformu³owaniom prawa materialnego francuskiego to jednak sk³adaj¹c je zmierza³y do osi¹gniêcia celu identycznego w obu porz¹dkach prawnych, a wiêc równie¿ w prawie francuskim.
Taka zmiana stanowiska procesowego by³a dopuszczalna
w wietle wspomnianego ju¿ art. 247-1, albowiem postêpowanie w tej sprawie zosta³o zainicjowane z ¿¹daniem ustalenia winy
pozwanego w rozk³adzie ma³¿eñstwa.
Zaniechanie, za zgod¹ stron postêpowania, badania okolicznoci, które doprowadzi³y do rozpadu ich zwi¹zku wynika z ich
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zgody na rozwód za zgod¹ na zerwanie wspólnoty ma³¿eñskiej,
a wiêc jest instytucj¹ uregulowan¹ w art. 233 kodeksu cywilnego francuskiego. Nie ma znaczenia u¿ycie przez nie terminologii
innej ni¿ przewiduje stosowane prawo materialne, wa¿na jest
bowiem intencja i zamiar stron, odnosz¹ce siê do oczekiwanego
sposobu rozstrzygniêcia. W okolicznociach towarzysz¹cych z³o¿eniu na rozprawie w dniu 27 wrzenia 2012 r. owiadczeñ o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa bez orzekania o winie nie mo¿na mieæ
w¹tpliwoci, ¿e skoro ma³¿onkowie nie chcieli, aby rozpatrywano okolicznoci le¿¹ce u podstaw rozk³adu ich ma³¿eñstwa, to
tym samym wyra¿ali zgodê na orzeczenie rozwodu w drugi ze
wspomnianych sposobów, jako ¿e pierwszy nie by³ ju¿ mo¿liwy
na tym etapie postêpowania poniewa¿ w pozwie powódka ¿¹da³a
orzekania o winie pozwanego. Skoro tak jest, cofniêcie zgody na
taki sposób rozstrzygniêcia nie jest w wietle art. 233 zd. drugie
kodeksu cywilnego francuskiego prawnie dopuszczalne.
W tej sytuacji odwo³anie w apelacji wczeniejszej zgody pozwanego nie jest skuteczne.
Nie mo¿na uwzglêdniæ i podzieliæ twierdzeñ pozwanego podnoszonych w apelacji, ¿e nie zrozumia³ owiadczenia, które sk³ada³. Pozwany zna jêzyk polski, w³ada nim w mowie, co s¹d apelacyjny ustali³ w czasie bezporedniego kontaktu z pozwanym
w trakcie rozprawy apelacyjnej. Poza tym pozwany by³ reprezentowany przez profesjonalnego pe³nomocnika procesowego,
który wyjani³ mu istotê i znaczenie zgody na zaniechanie orzekania o winie w procesie o rozwód, gdy¿ po pocz¹tkowej odmowie zgody pozwanego na zaniechanie orzekania o winie poprosi³ o przerwê w rozprawie (w dniu 27 wrzenia 2012 r.), opuci³ z pozwanym salê rozpraw i wracaj¹c po przerwie owiadczy³, ¿e pozwany zmieni³ zdanie i wyra¿a zgodê na orzeczenie
rozwodu bez orzekania o winie.
W tej sytuacji cofniêcie tej zgody w apelacji i wspomniane
wczeniej twierdzenie trzeba traktowaæ jak swoist¹ taktykê procesow¹, aczkolwiek w okolicznociach tej sprawy nieskuteczn¹.
Nie mo¿e równie¿ odnieæ spodziewanego skutku twierdzenie apelacji, ¿e pozwany nie rozumia³ jêzyka polskiego i powi-
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nien mieæ t³umacza  z przyczyn wczeniej wyjanionych. Poza
tym pozwany nie zg³asza³ s¹dowi pierwszej instancji, ¿e nie zna
jêzyka polskiego i w zwi¹zku z tym jest konieczny udzia³ w rozprawie t³umacza przysiêg³ego. S¹d Okrêgowy nie mia³ powodów, aby z urzêdu przywo³aæ t³umacza do pomocy w podejmowaniu czynnoci procesowych z udzia³em pozwanego, gdy¿ by³
i jest zachowany pe³ny kontakt jêzykowy z pozwanym, który
rozmawia w jêzyku polskim. Poza tym pozwanego reprezentowa³ fachowy pe³nomocnik procesowy, który  o ile pozwany
mia³ trudnoci ze zrozumieniem instytucji prawnych  wyjania³
mu ich sens. Nie bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e s¹d stosowa³
prawo materialne francuskie, a wiêc prawo bliskie jêzykowo
i mentalnie pozwanemu. Nie mo¿e wiêc pozwany zas³aniaæ siê
jego nieznajomoci¹ i niezrozumieniem funkcjonuj¹cych w nim
instytucji prawnych oraz ich konsekwencji dla jego sytuacji w sprawie o rozwód.
Maj¹c zatem na uwadze powy¿sze s¹d apelacyjny oddali³ apelacjê w czêci dotycz¹cej rozstrzygniêcia o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa stron, o czym orzek³ na podstawie art. 385 k.p.c. i sprostowa³ jednoczenie zaskar¿ony wyrok w jego punkcie pierwszym
dochodz¹c do przekonania, ¿e zawarte w nim stwierdzenie przez
rozwód z zaniechaniem orzekania o winie jest to¿same z funkcjonuj¹cym w prawie francuskim zwrotem przez rozwód za zgod¹
na zerwanie wspólnoci ma³¿eñskiej. Ta zmiana nie prowadzi
do zmiany merytorycznej rozstrzygniêcia tylko dostosowuje je do
nazewnictwa i terminologii, któr¹ pos³uguje siê materialne prawo francuskie, maj¹ce w tej sprawie zastosowanie i dlatego jest
prawnie dozwolona (art. 350 § 1 i 2 k.p.c.).
Konsekwencj¹ takiego rozstrzygniêcia jest orzeczenie o kosztach postêpowania, które ka¿da z jego stron winna ponosiæ we
w³asnym zakresie (art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.).
Obie strony by³y w ró¿nym stopniu zainteresowane wynikiem
apelacji, a ta okaza³a siê dla ka¿dej z nich po czêci skuteczna,
co usprawiedliwia orzeczenie o kosztach w taki w³anie sposób.
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2
WYROK
z dnia 13 grudnia 2012 r.
V ACa 923/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Artur Lesiak (przewodnicz¹cy,
sprawozdawca)
SSA Zbigniew Koma
SSO del. Jaros³aw Urban

Teza:
Jednostronna czynnoæ prawna, maj¹ca oznaczonego adresata
bêd¹cego w dobrej wierze, dokonana w imieniu osoby prawnej
przez osobê wpisan¹ do rejestru jako uprawniona do jej reprezentowania, wi¹¿e ten podmiot, nawet je¿eli reprezentant utraci³
status jej reprezentanta.

Uzasadnienie
Powód  PB Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w N.
wniós³ pozew przeciwko pozwanemu  S. Spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w W. o pozbawienie wykonalnoci tytu³u
wykonawczego w postaci aktu notarialnego z 31 maja 2005 r.,
rep. A nr (...), zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoci postanowieniem S¹du Rejonowego w B. z 20 grudnia 2005 r., sygn. akt I
Co (...). W wymienionym akcie R.S., dzia³aj¹c jako cz³onek zarz¹du PB Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w N., podda³
siê egzekucji na rzecz S. Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w W., do wysokoci 8.300.000 z³. Powód twierdzi³, ¿e w dacie
z³o¿enia kwestionowanego owiadczenia woli, R.S. nie by³ umocowany do sk³adania owiadczeñ woli w imieniu powodowej
spó³ki.
W odpowiedzi na pozew pozwany wniós³ o odrzucenie pozwu, ewentualnie o oddalenie powództwa. Uzasadniaj¹c wniosek o oddalenie powództwa pozwany wskaza³, ¿e odwo³anie
R.S., nie mog³o spowodowaæ zamierzonych skutków prawnych
w stosunkach zewnêtrznych spó³ki.
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Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2007 r., S¹d Okrêgowy w B.
pozbawi³ wykonalnoci zaskar¿ony tytu³ wykonawczy zgodnie
z ¿¹daniem pozwu.
Wskutek apelacji pozwanego S¹d Apelacyjny wyrokiem z dnia
25 lutego 2011 r. uchyli³ wyrok S¹du Okrêgowego, zniós³ postêpowanie w zakresie rozprawy przeprowadzonej w dniu 31 maja 2007 r.
i przekaza³ sprawê S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny podzieli³ zarzut skar¿¹cego dotycz¹cy niewa¿noci postêpowania w zakresie obejmuj¹cym rozprawê przeprowadzon¹ przez S¹d Okrêgowy 31 maja 2007 r. Zarz¹d powodowej spó³ki by³ w tym czasie jednoosobowy, a jedynym cz³onkiem uprawnionym do sk³adania owiadczeñ i podpisywania
w imieniu spó³ki by³ E.C., który zosta³ postanowieniem S¹du Rejonowego w B. z dnia 9 maja 2007 r. pozbawiony miêdzy innymi prawa pe³nienia funkcji reprezentanta w spó³ce handlowej.
W konsekwencji na rozprawie powodowa spó³ka nie mia³a organu uprawnionego do reprezentacji, co skutkowa³o niewa¿noci¹
postêpowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.) i koniecznoci¹ zniesienia
postêpowania w zakresie rozprawy przeprowadzonej 31 maja
2007 r. (art. 386 § 2 k.p.c.). S¹d Apelacyjny wskaza³, ¿e po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego w zakresie wynikaj¹cym z wniosków dowodowych stron, pozosta³e zarzuty apelacji
stanowiæ bêd¹ przedmiot ponownej oceny i rozwa¿añ S¹du pierwszej instancji.
S¹d Apelacyjny wyjani³, ¿e trafne by³o przyjêcie przez S¹d
Okrêgowy, i¿ osobami uprawnionymi do reprezentacji powodowej spó³ki od 24 listopada 2004 r. byli R.S. i M.K.-K., którzy jako
zarz¹d zostali wpisani do rejestru. Brak tak¿e podstaw do kwestionowania stanowiska S¹du Okrêgowego odnonie skutecznoci podjêtej przez powodow¹ spó³kê uchwa³y z 16 maja 2005 r.
o wyra¿eniu zgody na poddanie spó³ki PB egzekucji na podstawie aktu notarialnego do wysokoci zad³u¿enia tej spó³ki wobec
S. na warunkach wed³ug uznania pe³nomocnika.
S¹d Apelacyjny udzielaj¹c w uzasadnieniu wyroku wskazañ
co do dalszego postêpowania poda³, ¿e przede wszystkim oceny
S¹du Okrêgowego wymaga kwestia, czy uchwa³a Zgromadzenia
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Wspólników datowana na 30 maja 2005 r. istotnie zosta³a podjêta
w tej dacie. W razie ustalenia, ¿e uchwa³a zosta³a podjêta istotnie
30 maja 2005 r., S¹d Apelacyjny poleci³ rozwa¿yæ przy ponownym rozpoznaniu sprawy, czy uchwa³a ta by³a skuteczna niezw³ocznie po jej podjêciu, czy te¿ dla jej skutecznoci wymagane by³o dotarcie informacji o odwo³aniu do cz³onka zarz¹du R.S.,
dzia³aj¹cego w imieniu spó³ki 31 maja 2005 r. i kiedy ta informacja do niego dotar³a. W zale¿noci od zajêtego stanowiska i poczynionych ustaleñ, S¹d Okrêgowy zobowi¹zany zosta³ do ponownego rozwa¿enia, czy do pozwanej spó³ki S., w zwi¹zku
z charakterem prawnym z³o¿onego owiadczenia o poddaniu siê
egzekucji, znajduje zastosowanie art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz, czy na przeszkodzie z³o¿eniu owiadczenia o poddaniu siê egzekucji w imieniu spó³ki sta³ fakt, ¿e R.S.
by³ jednoczenie cz³onkiem zarz¹du pozwanej spó³ki.
Ponownie rozpoznaj¹c sprawê S¹d Okrêgowy w B. wyrokiem
z dnia 12 lipca 2012 r. oddali³ powództwo oraz zas¹dzi³ od powoda na rzecz pozwanego kwotê 113.117 z³ tytu³em zwrotu
kosztów procesu.
S¹d I instancji opar³ powy¿sze rozstrzygniêcie na nastêpuj¹cych ustaleniach faktycznych i rozwa¿aniach:
W dniu 14 padziernika 2003 r. powód  PB Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w N. jako inwestor oraz pozwany  S.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w W. jako wykonawca, zawarli umowê o roboty budowlane.
W dniu 23 listopada 2003 r. wspólnicy spó³ki PB G.P., E.P.
oraz L.B. zawarli ze spó³k¹ S. umowy, na mocy których ustanowili na swoich udzia³ach zastaw rejestrowy. Stosownie do § 8
umowy, do chwili wpisu zastawu do rejestru zastawów strony
ustanowi³y zastaw zwyk³y na udzia³ach zastawców. Ponadto wymienieni wspólnicy udzielili spó³ce S. pe³nomocnictw do wykonywania wszelkich praw przys³uguj¹cych im jako wspólnikom
spó³ki PB sp. z o.o. w N. z tytu³u posiadanych udzia³ów, okrelaj¹c pe³nomocnictwo jako nieodwo³ywalne do czasu zakoñczenia inwestycji i dokonania ca³kowitego rozliczenia i zap³aty wszelkich wierzytelnoci powsta³ych w zwi¹zku inwestycj¹.
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W dniu 24 listopada 2004 r. na Zgromadzeniu Wspólników
spó³ki PB wspólnicy, reprezentowani przez spó³kê S., odwo³ali
dotychczasowych cz³onków zarz¹du i powo³ali do zarz¹du R.S.
i M.K.-K. Osoby te zosta³y wpisane jako cz³onkowie zarz¹du spó³ki
i figurowa³y w rejestrze tak¿e w dniu 30 i 31 maja 2005 r. R.S.
by³ jednoczenie cz³onkiem zarz¹du spó³ki S.
W dniu 16 maja 2005 r. odby³o siê Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki PB, na którym wspólnicy reprezentowani przez spó³kê S. wyrazili m.in. zgodê na poddanie spó³ki PB
egzekucji wprost z aktu notarialnego do wysokoci zad³u¿enia
spó³ki PB w stosunku do spó³ki S. na warunkach wed³ug uznania
pe³nomocnika.
W dniu 18 maja 2005 r. wspólnicy spó³ki PB sp. z o.o. w N.
zbyli swoje udzia³y na rzecz P.F.O.C.E. w G., o czym nabywca
zawiadomi³ spó³kê PB pismem z dnia 19 maja 2005 r. Pismo to
dorêczono pracownikowi spó³ki PB J. O. w siedzibie tej spó³ki
w N., w dniu 30 maja 2005 r.
Dnia 30 maja 2005 r. Zgromadzenie Wspólników spó³ki PB
odwo³a³o dotychczasowy zarz¹d w osobach R.S. i M.K.-K oraz
powo³a³o zarz¹d jednoosobowy w osobie prezesa zarz¹du E.C.
Z odpisu protoko³u wynika³o, ¿e w zgromadzeniu uczestniczy³
wy³¹cznie reprezentuj¹cy Zarz¹d P.F.O.C.E. w G. E.C.
Informacja o odwo³aniu zarz¹du w osobach R.S. i M.K.-K. oraz
powo³aniu do zarz¹du E.C. dotar³a do R.S. w pierwszych dniach
czerwca 2005 r.
W dniu 31 maja 2005 r. R.S. dzia³aj¹c jako cz³onek zarz¹du w imieniu spó³ki PB z³o¿y³ owiadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu reprezentowanej przez siebie spó³ki egzekucji w trybie art
777 § 1 pkt 5 k.p.c. z tytu³u zap³aty spó³ce S. sp. z o.o. z siedzib¹
w W. kwoty 8.300.000 z³ w terminie do 31 sierpnia 2005 r.
Przedmiotowy akt notarialny zosta³ zaopatrzony przez S¹d
Rejonowy w B. w klauzulê wykonalnoci postanowieniem z dnia
20 grudnia 2005 r. W oparciu o ten tytu³ wykonawczy komornik
s¹dowy wszcz¹³ przeciwko PB sp. z o.o. w N. egzekucjê.
Dnia 1 czerwca 2010 r. przes³a³ obowi¹zywaæ zakaz orzeczony wobec E.C. postanowieniem z dnia 9 maja 2007 r. i tego dnia
zosta³ on ponownie wybrany na prezesa zarz¹du spó³ki.
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Powy¿szy stan faktyczny S¹d Okrêgowy ustali³ na podstawie
powo³anych dokumentów, których wiarygodnoæ i autentycznoæ
nie by³a przez strony kwestionowana, poza dokumentem w postaci protoko³u Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2005 r.
Z uwagi na przyjêt¹ przez S¹d i zaprezentowan¹ w poni¿szych
rozwa¿aniach wyk³adniê skutecznoci odwo³ania R.S. z chwil¹
dotarcia do niego informacji o podjêciu tej uchwa³y, co nie mia³o
miejsca przed z³o¿eniem owiadczenia woli o poddaniu siê egzekucji z dnia 31 maja 2005 r., nie mia³o istotnego znaczenia
w przedmiotowej sprawie szczegó³owe badanie formy przed³o¿onego dokumentu, a nawet daty podjêcia uchwa³y. Celem wykonania polecenia S¹du Apelacyjnego, S¹d rozwa¿y³ kwestiê daty
jego faktycznego sporz¹dzenia, mimo ¿e nie mia³a ona zasadniczego znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy.
Ponadto stan faktyczny zosta³ ustalony na podstawie zeznañ
przes³uchanych w sprawie wiadków: J.O. i K.D.
S¹d Okrêgowy na rozprawie 3 listopada 2011 r. oddali³ wnioski dowodowe powoda zawarte w pimie procesowym z 16 maja
2011 r.  o przes³uchanie wiadków L.B., H.J. oraz G.P. na okolicznoæ odbioru przesy³ki poleconej w dniu 30 maja 2005 r.,
uznaj¹c je za spónione w wietle przepisu art. 47912 § 1 k.p.c.
Ponowiony pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. wniosek dowodowy powoda zosta³ oddalony na rozprawie w dniu 28 czerwca
2012 r. Na tej rozprawie S¹d oddali³ tak¿e wnioski dowodowe
powoda zawarte w pimie z 14 lutego 2007 r. dotycz¹ce autentycznoci podpisów prezesa C. na dokumentach za³¹czonych przez
pe³nomocnika pozwanego uznaj¹c, ¿e nie by³y niezbêdne dla
rozstrzygniêcia sprawy, przedmiot dowodów nie mia³ wp³ywu
na treæ rozstrzygniêcia (art. 227 k.p.c.). S¹d oddali³ te¿ zg³oszony przez powoda na ostatnim terminie rozprawy wniosek o przes³uchanie C. w charakterze strony, uznaj¹c go, na podstawie art.
47912 § 1 k.p.c., za spóniony.
Poza sporem pozostawa³o, ¿e w dniu 31 maja 2005 r., R.S.
figurowa³ w Krajowym Rejestrze S¹dowym powodowej spó³ki,
jako jeden z cz³onków zarz¹du.
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W ocenie S¹du Okrêgowego ma³o prawdopodobne by³o, aby
uchwa³a datowana na 30 maja 2005 r. rzeczywicie tego dnia
mog³a byæ podjêta. Jednak nawet przyjmuj¹c najkorzystniejsz¹
dla powoda wersjê, ¿e rzeczywicie podj¹³ j¹ 30 maja 2005 r., to
by³a ona spisana wyj¹tkowo niestarannie, zawiera³a b³êdy
i sprzecznoci. S¹d I instancji stwierdzi³ przy tym, i¿ zosta³o udowodnione, ¿e uchwa³a dotar³a do adresata  odwo³anego cz³onka
zarz¹du w pierwszych dniach czerwca 2005 r. W zwi¹zku z tym
wyjanienia wymaga³a przede wszystkich zasadnicza kwestia, tj.
skutecznoci podejmowanych przez R.S. czynnoci prawnych
przed powziêciem przez niego wiedzy o uchwale o jego odwo³aniu. S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹cy ponownie sprawê podzieli³
ugruntowane stanowisko o deklaratywnym charakterze wpisu do
rejestru, co oznacza, ¿e cz³onkiem zarz¹du nie jest osoba odwo³ana z funkcji, a jedynie nie wykrelona z rejestru. Na marginesie jednak zauwa¿y³, ¿e wobec osób trzecich, dzia³aj¹cych w dobrej wierze, dokonuj¹cych czynnoci prawnych z tak¹ osob¹ wystêpuj¹c¹ w imieniu spó³ki, w ustawie o Krajowym Rejestrze S¹dowym przewidziano mechanizmy ochronne zwi¹zane z przyjêciem w polskim prawie zasady jawnoci materialnej KRS (art. 14
i 17 ustawy o KRS). Zdaniem S¹du Okrêgowego o skutecznoci
odwo³ania wobec osób odwo³anych rozstrzyga ogólna regu³a
wyra¿ona w art. 61 § 1 k.c., gdy¿ przeciwny wniosek prowadzi³by do patologicznych sytuacji, w których dzia³a³yby dwa zarz¹dy: jeden odwo³any (i nie maj¹cy o tym wiedzy, podobnie jak
dokonuj¹ce z nim czynnoci prawnych osoby trzecie dzia³aj¹ce
w dobrej wierze i zaufaniu do wpisów w KRS) i drugi, nowo
powo³any, legitymuj¹cy siê prawid³owo podjêt¹ uchwa³¹ o odwo³aniu starego zarz¹du i powo³aniu nowego.
Z uwagi na okolicznoæ, ¿e treæ uchwa³y Zgromadzenia Wspólników datowanej na 30 maja 2005 r, w chwili sk³adania przez R.S.
spornego owiadczenia o poddaniu siê powodowej spó³ki egzekucji nie by³a mu znana (dnia 30 maja dowiedzia³ siê jedynie
o zmianie wspólników spó³ki, za uchwa³a o odwo³aniu zarz¹du
by³a wys³ana na jego nazwisko do spó³ki S. dopiero w dniu
2 czerwca), móg³ on w dniu 31 maja 2005 r. skutecznie podejmowaæ czynnoci prawne w imieniu spó³ki PB, w tym z³o¿yæ
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przedmiotowe owiadczenie, niezale¿nie od tego, czy faktycznie data wpisana w rubrum uchwa³y by³a zgodna z rzeczywistoci¹
Osoby wchodz¹ce dot¹d w sk³ad zarz¹du, nie maj¹c wiedzy
o ich odwo³aniu, a nawet nie mog¹c takiej informacji uzyskaæ,
pozostawa³y z pewnoci¹ w dobrej wierze dokonuj¹c czynnoci
prawnych w imieniu tej osoby. Z uwagi na fakt, ¿e dobra wiara R.S. dotyczy³a w tym wypadku faktu pozostawania reprezentantem spó³ki PB w dniu 31 maja 2005 r., to dotyczy³a ona tak¿e
samej osoby prawnej, któr¹ jeszcze wówczas reprezentowa³.
Z tych te¿ wzglêdów fakt, ¿e pozostawa³ on jednoczenie cz³onkiem zarz¹du pozwanej spó³ki, nie sta³ na przeszkodzie do z³o¿enia owiadczenia o poddaniu siê egzekucji w imieniu spó³ki
PB, na które prawid³owo reprezentowani wspólnicy tej spó³ki
wyrazili wczeniej zgodê.
Z powy¿szych wzglêdów i niedochowania obowi¹zku zawiadomienia by³ego zarz¹du o jego odwo³aniu zgodnie z art. 61 k.c.,
nie by³o w ocenie S¹du konieczne dla oceny spornego owiadczenia R.S. badanie, czy w zwi¹zku z charakterem prawnym z³o¿onego owiadczenia, pozwan¹ spó³kê S. chroni³ przepis art. 14
ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym. W tym wypadku nie
mia³ on zastosowania, gdy¿ czynnoæ by³a prawnie skuteczna
i ochrona nie by³a potrzebna.
Jedynie ubocznie S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e art. 14 ustawy
o KRS w przypadku spó³ki S. w omawianym przypadku mia³by
zastosowanie, nawet pomimo tego, ¿e nie by³a ona bezporednim uczestnikiem czynnoci prawnej  owiadczenia d³u¿nika
o poddaniu siê egzekucji. Zgodnie z wymienionym przepisem
podmiot obowi¹zany do z³o¿enia wniosku o wpis do Rejestru
nie mo¿e powo³ywaæ siê wobec osób trzecich dzia³aj¹cych w dobrej wierze na dane, które nie zosta³y wpisane do Rejestru lub
uleg³y wykreleniu z Rejestru.
Owiadczenie o poddaniu siê egzekucji by³o z pewnoci¹ czynnoci¹ prawn¹ jednostronn¹ ale z³o¿on¹ w celu wywo³ania okrelonych skutków prawnych, istotnych z punktu widzenia praw
pozwanej spó³ki. O skutecznoci poddania siê egzekucji nie decyduje oczywicie obecnoæ wierzyciela przy sporz¹dzaniu aktu
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notarialnego, jednak jak wskazuje siê w literaturze (P. Telenga
[w:] Komentarzu do art. 777 kodeksu postêpowania cywilnego
(Lex Omega), powo³uj¹c siê na stanowisko A. Jakubeckiego)
owiadczenie o podaniu siê egzekucji jest czynnoci¹ materialnoprawn¹ jednostronn¹ posiadaj¹c¹ oznaczonego adresata, tj. wierzyciela. Wskazuje siê tak¿e (D. Zawistowski [w:] Komentarzu
do art. 777 kodeksu postêpowania cywilnego (Lex Omega)), ¿e
jeli owiadczenie o poddaniu siê egzekucji jest sk³adane w odrêbnym akcie notarialnym, powinno byæ w nim wskazane ród³o
zobowi¹zania d³u¿nika. Dowodzi to cis³ego powi¹zania owiadczenia, jako czynnoci jednostronnej z interesami wierzyciela, który
mo¿e nastêpnie dochodziæ realizacji postanowieñ w nim zawartych. Fakt, ¿e owiadczenie w rozpoznawanej sprawie wywo³ywaæ mia³o skutki wobec wierzyciela wynika ju¿ choæby st¹d, ¿e
na wniosek wierzyciela aktowi notarialnemu nadano klauzulê
wykonalnoci. wiadczy³o to o dzia³aniu przez adresata owiadczenia  osobê trzeci¹, dla której czynnoæ poddania siê egzekucji wywieraæ mia³a wymierne skutki w sferze materialnej. Ze
wzglêdu na tê czynnoæ prawn¹, która wywo³a³a skutki prawne
wobec osoby trzeciej, uznaæ nale¿y, ¿e osobê wierzyciela w przypadku tego owiadczenia chroni³by wymieniony art. 14 ustawy
o KRS.
Dodatkowo uwzglêdniwszy, ¿e w rozpoznawanej sprawie R.S.
sam nie wiedzia³ o swoim odwo³aniu, a wystêpowa³ nie tylko
jako reprezentant powoda, ale tak¿e drugiej strony  adresata
owiadczenia, S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e dobra wiara wystêpowa³a nie tylko u adresata owiadczenia, ale tak¿e po stronie
sk³adaj¹cego owiadczenie o poddaniu siê egzekucji.
Konkluduj¹c S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e powód nie wykaza³
okolicznoci umo¿liwiaj¹cych pozbawienie tytu³u wykonawczego wykonalnoci. Przecz¹c zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalnoci aktowi notarialnemu z dnia 31 maja
2005 r., przez kwestionowanie jego skutecznoci ze wzglêdu na
brak legitymacji R.S. do reprezentowania powodowej spó³ki, okolicznoci tej nie udowodni³. Z tego wzglêdu powództwo podlega³o oddaleniu w oparciu o przepis art. 6 k.c. w zw. z art. 840 §
1 pkt 1 k.p.c. a contrario.
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O kosztach procesu S¹d rozstrzygn¹³ w oparciu o przepis art. 98
§ 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 7 i § 13 ust.
1 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.).
Powód w apelacji zaskar¿y³ powy¿szy wyrok w ca³oci i wniós³ o:
1. zmianê wyroku w ca³oci poprzez uwzglêdnienie powództwa i pozbawienie wykonalnoci tytu³u wykonawczego w postaci aktu notarialnego z dnia 31 maja 2005 r. rep. A (...) zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoci postanowieniem S¹du
Rejonowego w B. z dnia 20 grudnia 2005 r., sygn. akt I Co
(...), w którym R.S. dzia³aj¹c jako cz³onek zarz¹du PB spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w N. podda³ siê egzekucji
na rzecz S. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w W. do wysokoci 8.300.000 z³;
2. zas¹dzenie od pozwanego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego za I i II instancjê, wed³ug norm
przepisanych;
ewentualnie o:
3. uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji, przy
uwzglêdnieniu kosztów dotychczasowego postêpowania.
Ponadto:
4. zaskar¿y³ postanowienie S¹du Okrêgowego w B. z dnia 3 listopada 2011 r. w przedmiocie oddalenia wniosków powoda
zawartych w pimie procesowym z dnia 16 maja 2011 r.
o przes³uchanie wiadków L.B., H.J. oraz G.P. oraz postanowieñ z dnia 28 czerwca 2012 r. oddalaj¹cych ponowny wniosek o przes³uchanie ww. wiadków oraz wniosek o przes³uchanie E.C. w charakterze strony, które to postanowienia nie
podlega³y odrêbnemu zaskar¿eniu, a mia³y wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy;
5. wniós³ o dopuszczenie dowodu z przes³uchania wiadków:
 L.B.,
 H.J.,
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 G.P.,
na okolicznoæ, ¿e P.F.O.C.E. zawiadomi³a listem poleconym
spó³kê PB o nabyciu wszystkich udzia³ów Spó³ki od L.B., G.P.
i E.P. dnia 30 maja 2005 r. oraz ¿e uchwa³a Zgromadzenia
Wspólników powodowej spó³ki o odwo³aniu dotychczasowego Zarz¹du i powo³aniu nowego zosta³a podjêta 30 maja 2005 r.
po skutecznym zawiadomieniu spó³ki o przejciu udzia³ów;
6. wniós³ o dopuszczenie dowodu z przes³uchania E.C. w charakterze strony na okolicznoci wskazane w pkt. 5.
Jako zarzuty apelacji wskaza³:
1. b³êdy w ustaleniach stanu faktycznego poprzez:
 dowolne i niepoprzedzone zebraniem materia³u dowodowego uznanie, ¿e podjêcie uchwa³y z dnia 30 maja 2005 r.
przez Zgromadzenia Wspólników PB sp. z o.o. o odwo³aniu Zarz¹du Spó³ki w tym dniu jest bardzo ma³o prawdopodobne, ¿e E.C. nie by³ w dniu 30 maja 2005 r. w siedzibie Spó³ki w N. oraz, ¿e sk³adaj¹c w dniu 31 maja 2005 r.
w imieniu PB sp. z o.o. R.S. pozostawa³ w dobrej wierze,
co do swojego umocowania do dzia³ania w imieniu tej spó³ki,
2. zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, w szczególnoci:
 art. 203 § 1 k.s.h. w zw. z art. 61 § 1 k.c. poprzez jego
niew³aciw¹ wyk³adniê i uznanie, ¿e podjêcie przez Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o. wa¿nej uchwa³y o odwo³aniu cz³onka zarz¹du nie skutkuje natychmiastowym wyganiêciem mandatu cz³onka zarz¹du lecz jest skuteczne
dopiero z chwil¹ gdy treæ uchwa³y zosta³a dorêczona odwo³anemu cz³onkowi zarz¹du, podczas gdy zgodnie z art.
203 § 1 k.s.h. uchwa³a zgromadzenia wspólników o odwo³aniu cz³onka zarz¹du mo¿e zostaæ podjêta w ka¿dym czasie, a mandat cz³onka zarz¹du wygasa z chwil¹ odwo³ania,
co ma chroniæ interes spó³ki, a nie z chwil¹ gdy odwo³any
cz³onek dowiedzia³ siê o jej podjêciu, a art. 61 § 1 k.c. nie
ma zastosowania;
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 art. 108 k.c. w zw. z art. 109 k.c. poprzez jego pominiêcie
i uznanie za skuteczne owiadczenia woli z³o¿onego
przez R.S. jako cz³onka zarz¹du PB sp. z o.o. o poddaniu
siê przez Spó³kê egzekucji na wniosek S. sp. z o.o., w której R.S. by³ równie¿ cz³onkiem zarz¹du, a zatem dzia³a³
w sytuacji konfliktu interesów reprezentuj¹c jednoczenie
rzekomego d³u¿nika i wierzyciela, prowadz¹cego do naruszenia interesów powodowej spó³ki;
 art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. oraz art. 14 ustawy o Krajowym
rejestrze S¹dowym poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê i uznanie, ¿e art. 14 o KRS dotyczy ochrony wierzyciela jako
osoby trzeciej bêd¹cej adresatem jednostronnego owiadczenia woli o poddaniu siê egzekucji;
3. zarzut naruszenia przepisów postêpowania, które mia³o wp³yw
na treæ rozstrzygniêcia, a w szczególnoci:
 art. 386 § 6 k.p.c. poprzez pominiêcie przy ponownym
rozpoznawaniu sprawy oceny prawnej i wytycznych S¹du
II instancji tj. S¹du Apelacyjnego zawartych w wyroku z dnia
25 lutego 2011 r. poprzez uchylenie siê od dokonania jednoznacznych ustaleñ stanu faktycznego wskazanych przez
ten S¹d i uznania ich za nieistotne dla rozstrzygniêcia sprawy wobec odmiennej oceny prawnej, ¿e uchwa³a o odwo³aniu cz³onka zarz¹du jest skuteczna dopiero z momentem,
gdy jej treæ dotar³a do odwo³anego cz³onka zarz¹du;
 art. 233 § 1 k.p.c. i przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów poprzez dowolne i sprzeczne z zebranym
materia³em dowodowym, w szczególnoci z przedstawionymi przez powoda dokumentami przyjêcie, ¿e E.C. nie
by³ w dniu 30 maja 2005 r. w siedzibie spó³ki w N., ¿e R.S.
nie mia³ wiedzy o podjêciu uchwa³y o jego odwo³aniu
w dniu 30 maja 2005 r. oraz ¿e sk³adaj¹c w dniu 31 maja
2005 r. owiadczenie o poddaniu siê egzekucji przez powodow¹ spó³kê dzia³a³ on w dobrej wierze co do swojego
umocowania do z³o¿enia takiego owiadczenia;
 art. 47912 § 1 i art. 47914b k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. oraz
art. 299 k.p.c. poprzez nieuzasadnione oddalenie wnio-
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sków dowodowych strony powodowej o przes³uchanie
wiadków, pomimo, ¿e okolicznoæ na któr¹ mieli byæ powo³ani wiadkowie zosta³a wskazana jako sporna i istotna
dla rozstrzygniêcia sprawy dopiero w wyroku S¹du II instancji z dnia 25 lutego 2011 r., a dowód z przes³uchania
stron zgodnie z art. 299 k.p.c. jest uzupe³niaj¹cym rodkiem dowodowym, którego potrzeba wynika z niewyjanienia za pomoc¹ innych rodków dowodowych faktów
istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy lub w ich braku, a zg³aszane przez powoda wnioski dowodowe nie powodowa³y
wyd³u¿enia postêpowania, co spowodowa³o wydanie wyroku przez S¹d pomimo niewyjanienia okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy.
W pimie procesowym z dnia 7 grudnia 2012 r. powód z³o¿y³
szereg wniosków dowodowych na okolicznoæ niewa¿noci czynnoci w postaci poddania siê w akcie notarialnym z dnia 31 maja
2005 r. egzekucji na rzecz pozwanej.
Pozwany wniós³ o oddalenie apelacji i zas¹dzenie kosztów
postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
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, z ni¿ej wskazanymi modyfikacjami i uzupe³nieniami.
W apelacji postawione zosta³y zarówno zarzuty naruszenia
prawa materialnego, jak i procesowego. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e
prawid³owoæ zastosowania lub wyk³adni prawa materialnego
mo¿e byæ oceniona jedynie na kanwie niewadliwie ustalonej
podstawy faktycznej rozstrzygniêcia. Skuteczne zatem zg³oszenie zarzutu dotycz¹cego naruszenia prawa materialnego wchodzi
zasadniczo w rachubê tylko wtedy, gdy ustalony przez s¹d pierwszej instancji stan faktyczny, bêd¹cy podstaw¹ zaskar¿onego wy-
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roku, nie budzi zastrze¿eñ (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 26
marca 1997 r., II CKN 60/97).
Odnosz¹c siê zatem w pierwszej kolejnoci do zarzutów naruszenia prawa procesowego trzeba stwierdziæ, ¿e s¹ one chybione.
Wbrew twierdzeniom zawartym w apelacji S¹d I instancji wykona³ wszystkie wskazania S¹du Apelacyjnego zawarte w wyroku
z dnia 25 lutego 2011 r. Wprawdzie zbêdne by³y zawarte w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku wywody dotycz¹ce tego, ¿e podjêcie uchwa³y z dnia 30 maja 2005 r. w tym dniu by³o ma³o prawdopodobne. Jednak pomimo tych w¹tpliwoci wyra¿onych w uzasadnieniu, S¹d pierwszej instancji w ustaleniach faktycznych jednoznacznie przyj¹³, ¿e: Dnia 30 maja 2005 r. Zgromadzenie Wspólników spó³ki PB odwo³a³o dotychczasowy zarz¹d w osobach R.S.
i M.K.-K. oraz powo³a³o zarz¹d jednoosobowy w osobie prezesa
zarz¹du E.C..
Nie mo¿e odnieæ skutku zaskar¿enie w apelacji postanowieñ
S¹du Okrêgowego z dnia 3 listopada 2011 r. oraz z dnia 28 czerwca
2012 r. oddalaj¹cych zg³oszone przez powoda wnioski dowodowe. W obu przypadkach postanowienia te zosta³y podjête na
rozprawach, przy czym strona powodowa nie zg³osi³a zastrze¿eñ
w trybie art. 162 k.p.c. Niezg³oszenie zastrze¿enia wyklucza
mo¿liwoæ póniejszego powo³ania siê strony na uchybienie procesowe s¹du zarówno w toku postêpowania w danej instancji,
jak i w rodkach odwo³awczych, nawet je¿eli uchybienia te mog³y mieæ istotny wp³yw na wynik sprawy, chyba ¿e strona uprawdopodobni, i¿ nie zg³osi³a zastrze¿eñ bez swej winy oraz gdy
chodzi o uchybienia, które s¹d powinien wzi¹æ pod uwagê z urzêdu. Powód nie uprawdopodobni³ takich okolicznoci, tym samym przes¹dza to o braku mo¿liwoci skutecznego zaskar¿enia
w postêpowaniu apelacyjnym wy¿ej wymienionych postanowieñ.
Strona nie mo¿e te¿ skutecznie zarzucaæ w apelacji uchybienia przez s¹d pierwszej instancji przepisom postêpowania, dotycz¹cego wydania  na podstawie art. 47912 i art. 47914b k.p.c. 
postanowienia oddalaj¹cego wniosek o przeprowadzenie dowodów, je¿eli nie zwróci³a uwagi s¹dowi na to uchybienie (por.
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uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 27 marca 2008 r., III CZP 50/
08).
Wy¿ej wymienione wnioski dowodowe podlega³y tak¿e oddaleniu w postêpowaniu apelacyjnym na podstawie art. 381 k.p.c.
Nie jest dopuszczalne skuteczne ponowienie wniosków dowodowych przed s¹dem drugiej instancji, które zosta³y oddalone
przez s¹d pierwszej instancji, a strona nie zg³osi³a zastrze¿eñ
w trybie art. 162 k.p.c. Niezale¿nie od powy¿szej konstatacji
wypada zauwa¿yæ, ¿e zg³oszone w apelacji dowody nie musia³y
byæ przeprowadzone, gdy¿ okolicznoci sporne zosta³y ju¿ dostatecznie wyjanione (art. 217 § 2 k.p.c.). Skoro bowiem S¹d I
instancji przyj¹³  a S¹d II instancji to podtrzymuje  ¿e uchwa³a
z dnia 30 maja 2005 r. zosta³a istotnie podjêta w tej dacie, zbytecznym by³o przes³uchiwanie wiadków i stron na okolicznoæ,
¿e P.F.O.C.E. zawiadomi³a listem poleconym spó³kê PB o zmianie udzia³owców dnia 30 maja 2005 r. oraz ¿e uchwa³a o odwo³aniu dotychczasowego Zarz¹du i powo³aniu nowego zosta³a podjêta 30 maja 2005 r.
Natomiast wnioski dowodowe powódki zawarte w pimie
z dnia 7 grudnia 2012 r. zosta³y uwzglêdnione przez S¹d Apelacyjny, gdy¿ wyrok zaoczny S¹du Okrêgowego z dnia 21 listopada 2011 r., zosta³ dorêczony powódce dopiero w dniu 9 listopada 2012 r., a wiêc ju¿ po wydaniu wyroku przez S¹d I instancji
w przedmiotowej sprawie. Z treci tych dokumentów wynika,
¿e wyrokiem zaocznym S¹d Okrêgowy w B. ustali³ nieistnienie
uchwa³y nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PB
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w N., podjêtej w dniu 16 maja 2005 r. Powództwo w tej sprawie wytoczy³
jedyny wspólnik pozwanej spó³ki, tj. P.F.O.C.E. z siedzib¹ w G.,
reprezentowany przez prezesa zarz¹du E.C. Pozwana PB spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ tak¿e reprezentowana jest przez
E.C. jako jedynego cz³onka jej zarz¹du (dowody k. 825  848
i odpis z KRS k. 547  548).
W wietle ugruntowanej linii orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie mo¿e polegaæ na zaprezentowaniu przez skar¿¹cego stanu faktycznego przyjêtego przez niego na podstawie w³asnej oceny dowodów; skar-
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¿¹cy mo¿e tylko wykazywaæ, pos³uguj¹c siê wy³¹cznie argumentami jurydycznymi, ¿e s¹d ra¿¹co naruszy³ ustanowione w wymienionym przepisie zasady oceny wiarygodnoci i mocy dowodów i ¿e naruszenie to mia³o wp³yw na wynik sprawy. Jest to
szczególnie istotne w sprawach, w których ocena dowodów
w istocie sprowadza siê do tego, której ze stron procesu daæ
wiarê (por. np. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 14 stycznia
2000 r., I CKN 1169/99 i z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/
00). Okolicznoæ, ¿e z przeprowadzonych dowodów mo¿na wyci¹gn¹æ tak¿e wnioski odmienne, nie uzasadnia zarzutu naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów.
W treci apelacji nie zosta³y podwa¿one ustalenia S¹du I instancji, ¿e o treci uchwa³y z dnia 30 maja 2005 r. R.S. dowiedzia³ siê dopiero na pocz¹tku czerwca 2005 r. i tym samym
w dniu 31 maja 2005 r. sk³adaj¹c w imieniu PB sp. z o.o. owiadczenie o poddaniu siê egzekucji dzia³a³ w dobrej wierze. Skar¿¹ca w uzasadnieniu apelacji zamieci³a jedynie uwagê, ¿e brak
wiadomoci R.S. o tym, ¿e nie jest cz³onkiem zarz¹du S¹d I instancji opar³ na bezkrytycznym przyjêciu zeznañ wiadków J.O.
i K.D. Jednoczenie nie zosta³y jednak przedstawione ¿adne argumenty natury jurydycznej podwa¿aj¹ce prawid³owoæ oceny
tych dowodów dokonanej przez S¹d I instancji. Podkrelenia
wymaga, ¿e spór miêdzy stronami zasadza³ siê miêdzy innymi na
tym, czy uchwa³a o odwo³aniu R.S. zosta³a podjêta po zawiadomieniu spó³ki o zmianie udzia³owców, a przed dokonaniem R.S.
czynnoci poddania siê egzekucji. Nie by³o za przedmiotem
dowodzenia strony powodowej, w jakiej konkretnie dacie treæ
uchwa³y z dnia 30 maja 2005 r. dotar³a do wiadomoci dotychczasowego cz³onka zarz¹du. Z treci za zeznañ wskazanych wy¿ej
wiadków wynika jednoznacznie, ¿e w dniu 30 maja 2005 r. R.S.
nie by³ obecny w siedzibie powoda, gdy podejmowano sporn¹
uchwa³ê, a o jej treci dowiedzia³ siê dopiero na pocz¹tku czerwca
2005 r. Do siedziby S. sp. z o.o. przefaksowana zosta³a jedynie
umowa sprzeda¿y udzia³ów, co przemawia za przyjêciem, ¿e
pozostali cz³onkowie zarz¹du tej Spó³ki tak¿e nie mieli wiedzy
o zmianie sk³adu zarz¹du PB sp. z o.o.
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Przechodz¹c do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego, w pierwszej kolejnoci nale¿y odnieæ siê do zarzutu naruszenia art. 203 § 1 k.s.h. Zarzut ten S¹d Apelacyjny uznaje za
trafny, choæ nie prowadz¹cy do podwa¿enia prawid³owoci zaskar¿onego wyroku. Wypada przy tym nadmieniæ, ¿e wbrew
wywodom zawartym w uzasadnieniu apelacji w orzecznictwie
jak i doktrynie mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem, ¿e odwo³anie
cz³onka zarz¹du jest skuteczne z chwil¹ dojcia owiadczenia z³o¿onego przez organ (osobê) uprawniony do dzia³ania (nie mog¹
to byæ pozostali cz³onkowie zarz¹du) do odwo³ywanego cz³onka (por. A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, tom
I, s. 905, Zakamycze 2005 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia
9 grudnia 2010 r., III SA/Wa 631/10). S¹d Apelacyjny wyra¿a
jednak odmienny pogl¹d co do skutecznoci uchwa³y zgromadzenia wspólników o zmianie sk³adu zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Uchwa³a taka w stosunkach wewnêtrznych spó³ki jest mianowicie skuteczna z chwil¹ podjêcia, chyba
¿e w treci uchwa³y zostanie wskazana inna data (por. np. wyrok
S¹du Najwy¿szego z dnia 6 kwietnia 2011 r., II PK 255/10 i powo³ane tam orzecznictwo). Wyganiêcie mandatu cz³onka zarz¹du wskutek odwo³ania (art. 202 § 4 k.s.h.) w stosunkach wewnêtrznych spó³ki nie jest przy tym uzale¿nione od powiadomienia go o treci tej uchwa³y (art. 61 § 1 k.c.). Przyjêcie koncepcji o koniecznoci dotarcia do dotychczasowego cz³onka zarz¹du treci uchwa³y o jego odwo³aniu prowadzi³oby do niedaj¹cej siê zaakceptowaæ sytuacji, gdy wskutek niemo¿noci powiadomienia nie dosz³oby do wyganiêcia jego mandatu. Nie sposób
za uzale¿niaæ skutecznoci uchwa³y o powo³aniu nowego cz³onka
zarz¹du od skutecznego powiadomienia dotychczasowego cz³onka
zarz¹du o jego odwo³aniu. S³usznie S¹d I instancji zwróci³ uwagê
na mo¿liwoæ pojawienia siê patologicznej sytuacji, w której obok
cz³onka zarz¹du nowo powo³anego, bêdzie móg³ dzia³aæ tak¿e
dotychczasowy cz³onek zarz¹du, który nie zosta³ powiadomiony
o treci uchwa³y. Jednak¿e w takim wypadku skutecznoæ czynnoci dokonywanych przez odwo³anego cz³onka zarz¹du nie bêdzie wynikaæ z faktu posiadania przez niego mandatu, bo ten
wygas³ w chwil¹ odwo³ania. Pomimo tego osoby trzecie dzia³aj¹-
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ce w dobrej wierze bêd¹ chronione zasad¹ jawnoci materialnej
rejestru (art. 14 ustawy o KRS) oraz zasad¹ domniemania prawdziwoci danych wpisanych do rejestru (art. 17 ust. 1 ustawy
o KRS). W interesie spó³ki le¿y wiêc jak najszybsze powiadomienie odwo³anego cz³onka zarz¹du o treci uchwa³y oraz zg³oszenie nowych danych do rejestru. Osoby trzecie dzia³aj¹ce w dobrej wierze nie mog¹ bowiem ponosiæ negatywnych konsekwencji
braku dotarcia do wiadomoci dotychczasowego cz³onka zarz¹du
informacji o jego odwo³aniu. Istota zagadnienia w niniejszej sprawie sprowadza siê zatem nie do tego, czy w dniu 31 maja
2005 r. R.S. by³ jeszcze cz³onkiem zarz¹du, lecz do tego, czy
dzia³aj¹c za reprezentowan¹ przez siebie Spó³kê dokona³ w tej
dacie wa¿nej i skutecznej czynnoci prawnej. Podzieliæ nale¿y
stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 5 grudnia 2008 r., III CZP 124/08, i¿ czynnoæ prawna
dokonana przez osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem zarz¹du, nawet je¿eli jest wpisana w tym charakterze w rejestrze przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego, stanowi czynnoæ wadliw¹. (...)
Ustawodawca, przyjmuj¹c w ustawie o Krajowym Rejestrze S¹dowym rozwi¹zanie oparte na zasadzie zaufania do wpisu w publicznym rejestrze, uregulowa³ skutki czynnoci dokonanej przez
osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem zarz¹du, a wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców w tym charakterze, inaczej ni¿ w postaci niewa¿noci bezwzglêdnej.
S¹d Apelacyjny w pozosta³ym zakresie w pe³ni podziela argumentacjê prawn¹ S¹du Okrêgowego, nie ma wiêc potrzeby jej
powtarzania. Bezzasadne s¹ zarzuty apelacji dotycz¹ce naruszenia art. 14 ustawy o KRS i art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Wzmacniaj¹c
argumentacjê przestawion¹ w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku nale¿y dodaæ, i¿ pomimo jednostronnego charakteru owiadczenia d³u¿nika o poddaniu siê egzekucji, nie ulega w¹tpliwoci,
¿e jest to czynnoæ maj¹ca oznaczonego adresata, tj. wierzyciela.
Owiadczenie z dnia 31 maja 2005 r. o poddaniu siê egzekucji
wynika³o z ³¹cz¹cej strony umowy z dnia 14 padziernika 2003 r.
o roboty budowalne. Zasada rêkojmi wiary publicznej rejestru
chroni ka¿d¹ osobê trzeci¹ dzia³aj¹c¹ w dobrej wierze, która z faktu
dokonania oznaczonej czynnoci prawnej przez wpisanego do
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rejestru piastuna osoby prawnej wywodzi korzystne dla siebie
skutki prawne. W orzecznictwie prezentowany jest pogl¹d, ¿e
osoba trzecia nie mo¿e skutecznie podnieæ zarzutu niewa¿noci
umowy zawartej przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, reprezentowan¹ przez odwo³anego cz³onka zarz¹du, który
w chwili zawierania umowy by³ nadal wpisany do rejestru przedsiêbiorców (por. uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 5 grudnia
2008 r., III CZP 124/08, wyrok S¹du Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2006 r., I ACa 167/06, postanowienie NSA W-wa
z dnia 18 czerwca 2008 r., II OSK 807/08). Wzgl¹d na bezpieczeñstwo i pewnoæ obrotu przemawia przeciwko zawê¿aniu
zastosowania art. 14 ustawy o KRS wy³¹cznie do dwustronnych
czynnoci prawnych. U¿yte w tym przepisie odwo³anie do osób
trzecich dzia³aj¹cych w dobrej wierze nale¿y zatem odnosiæ do
ca³oci stosunków prawnych ³¹cz¹cych oznaczone podmioty, a nie
wy³¹cznie do wystêpowania po drugiej stronie czynnoci prawnej. W przepisie mowa bowiem o ka¿dej osobie trzeciej, a nie
o drugiej stronie czynnoci prawnej. Oznacza to, ¿e tak¿e jednostronna czynnoæ prawna, maj¹ca oznaczonego adresata bêd¹cego w dobrej wierze, dokonana przez osobê wpisan¹ do rejestru
jako uprawniona do reprezentowania osoby prawnej, wi¹¿e ten
podmiot, nawet je¿eli osoba ta utraci³a ju¿ status jego reprezentanta.
W okolicznociach niniejszej sprawy nie mo¿e te¿ mieæ zastosowania art. 108 k.c. w zw. z art. 109 k.c. Odnosz¹c siê do tego
zarzutu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w obrocie gospodarczym czêst¹
praktyk¹ jest wystêpowanie tych samych osób w organach reprezentacji ró¿nych podmiotów, które pozostaj¹ ze sob¹ w relacjach umownych. Brak jest ogólnej regulacji prawnej zakazuj¹cej
zasiadania w zarz¹dach ró¿nych spó³ek, tak¿e wówczas, gdy spó³ki
te s¹ stronami tych samych czynnoci prawnych. Przepis art. 108
k.c. i art. 109 k.c. nie mo¿e mieæ wprost zastosowania do czynnoci prawnych piastunów osób prawnych, z uwagi na odmienne ród³o ich umocowania do reprezentowania podmiotu. Zgodnie z treci¹ art. 38 k.c., wyra¿aj¹cego tzw. teoriê organów osoby prawnej, osoba prawna dzia³a przez swoje organy w sposób
przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie (w przypadku
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spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹  umowie). Organ osoby prawnej (inaczej ni¿ przedstawiciel) nie jest podmiotem stosunków prawnych; podmiotem jest sama osoba prawna. Dzia³anie organu (osób fizycznych) traktuje siê jako dzia³anie samej
osoby prawnej (por. S. Dmowski [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki,
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêæ ogólna,
Warszawa 2003, s. 135). W odró¿nieniu od organu osoby prawnej  pe³nomocnik owiadcza w³asn¹ wolê, z tym ¿e czyni to
w imieniu osoby reprezentowanej tak, ¿e owiadczenie wywo³uje skutki wprost w odniesieniu do osoby zainteresowanej, a nie
w odniesieniu do osoby dzia³aj¹cej. Osoba wchodz¹ca w sk³ad
organu zarz¹du dzia³a za spó³kê, a nie jak przedstawiciel  w imieniu spó³ki. Owiadczenia cz³onków zarz¹du s¹ wiêc w³asnymi
owiadczeniami spó³ki. Jak trafnie zauwa¿y³ S¹d Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 31 sierpnia 2007 r., V ACa 475/07 jeli
stronami umowy s¹ osoby prawne to zawsze bêdzie to czynnoæ
prawna dokonana pomiêdzy tymi osobami bez wzglêdu na osobê piastuna organu ka¿dej z tych osób.
Nie mo¿na przeoczyæ, ¿e w pewnych sytuacjach mo¿e jednak
wystêpowaæ kolizja interesów. W zwi¹zku z tym w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego rozwa¿ana by³a kwestia dopuszczalnoci
stosowania art. 108 k.c. do piastunów osób prawnych. W uchwale z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90, S¹d Najwy¿szy wyrazi³
pogl¹d, i¿ osoba fizyczna dzia³aj¹ca jako organ osoby prawnej
nie mo¿e byæ drug¹ stron¹ czynnoci prawnej, której dokonuje
w imieniu tej osoby prawnej. Zachodzi bowiem w takim wypadku przypadek czynnoci z samym sob¹, tj. takiej, w której osoba fizyczna dzia³a w imieniu osoby prawej oraz w imieniu w³asnym i na swój rachunek. Z kolei w wyroku z dnia 24 lipca
2009 r., II CSK 41/09 nie wykluczy³ zastosowania art. 108 k.c.
w sytuacji, w której dochodzi do czynnoci prawnej pomiêdzy
dwoma jednoosobowymi spó³kami z o.o., których jedynym wspólnikiem jest ta sama osoba fizyczna, reprezentowanymi przez tego
samego wspólnika, bêd¹cego zarazem jedynym cz³onkiem zarz¹du obu spó³ek. Jednak jak s³usznie podnosi siê w pimiennictwie odpowied na pytanie czy konkretna umowa mo¿e zostaæ
niewadliwie zawarta przez spó³ki reprezentowane przez te same
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osoby fizyczne bêdzie ró¿na w zale¿noci od treci umowy i okolicznoci, które leg³y u podstaw jej zawarcia (por. A. Adamczyk,
Te same osoby w zarz¹dach spó³ek, Gazeta Prawna z 13 kwietnia
2010 r.).
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy trzeba
stwierdziæ, ¿e brak jest przekonuj¹cych argumentów przemawiaj¹cych za przyjêciem, ¿e w niniejszej sprawie dosz³o do kolizji
interesów uzasadniaj¹cej zastosowanie art. 108 k.c. Poddanie egzekucji PB spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w trybie art.
777 § 1 pkt 5 k.p.c. z tytu³u zap³aty kwoty 8.300.000 z³ S. spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ wynika³o z ³¹cz¹cych obie
spó³ki stosunków umownych. Z ustalonego stanu faktycznego
wynika, ¿e w dniu 31 maja 2005 r. R.S. nie mia³ wiedzy o odwo³aniu go dzieñ wczeniej z funkcji cz³onka zarz¹du. W tym dniu
treæ uchwa³y z dnia 30 maja 2005 r. nie by³a znana równie¿ M.
K.  K. oraz prezesowi zarz¹du S. sp. z o.o. Nie mo¿e ujæ z pola
widzenia tak¿e i ta okolicznoæ, ¿e R.S. nie by³ jedynym cz³onkiem zarz¹du, zarówno w jednej jak i w drugiej spó³ce. Sk³adaj¹c
owiadczenie o poddaniu egzekucji dzia³a³ za PB spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ jako jej prawid³owo umocowany piastun. Nie wystêpowa³ zatem we w³asnym imieniu jako sk³adaj¹cy owiadczenie lub jako jego adresat. Nie sposób zatem mówiæ,
aby dokona³ przedmiotowej czynnoci prawnej z samym sob¹.
Na koniec nale¿y tak¿e odnieæ siê do argumentów powoda
zawartych w pimie z dnia 7 grudnia 2012 r. Otó¿ trzeba stwierdziæ, i¿ fakt wydania wyroku zaocznego przez S¹d Okrêgowy
w B. w dniu 21 listopada 2011 r. nie jest relewantny z punktu
widzenia okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy. Z³o¿enie przez uprawnionego cz³onka zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w akcie notarialnym owiadczenia
o poddaniu reprezentowanej przez siebie spó³ki egzekucji w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. nie wymaga uprzedniej uchwa³y wspólników. Powy¿sza czynnoæ nie jest objêta dyspozycj¹ art. 228
k.s.h., a w zwi¹zku z tym nie bêdzie wchodzi³a w grê sankcja
z art. 17 § 1 k.s.h. w postaci niewa¿noci czynnoci prawnej dokonanej bez wymaganej ustaw¹ uchwa³y wspólników. Zwróciæ
nale¿y uwagê, ¿e zgodnie z przyjêtym dla powodowej spó³ki
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sposobie reprezentacji, zarz¹d nie mo¿e bez uprzedniej uchwa³y
zgromadzenia wspólników rozporz¹dzaæ prawem lub zaci¹gaæ
zobowi¹zania o wartoci przekraczaj¹cej dwukrotnie wysokoæ
kapita³u zak³adowego, który w dacie z³o¿enia owiadczenia
o poddaniu siê egzekucji wynosi³ 318.000 z³ (k. 521 v.). Jednak
to ograniczenie prawa cz³onka zarz¹du do reprezentowania spó³ki
nie wywo³uje skutków prawnych wobec osób trzecich (art. 204 §
2 k.s.h.). Nadto w chwili dokonywania przedmiotowej czynnoci
prawnej istnia³a w obrocie prawnym uchwa³a z dnia 16 maja
2005 r. wyra¿aj¹ca zgodê na poddanie PB spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ egzekucji z aktu notarialnego do wysokoci
zad³u¿enia PB spó³ki z o.o. w stosunku do S. sp. z o.o. Wreszcie,
w wietle art. 17 § 2 k.s.h. czynnoæ prawna dokonana bez zgody w³aciwego organu spó³ki, wymaganej wy³¹cznie przez umowê spó³ki, jest wa¿na, jednak¿e nie wyklucza to odpowiedzialnoci cz³onków zarz¹du wobec spó³ki z tytu³u naruszenia umowy spó³ki.
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.
S¹d Apelacyjny oddali³ wniosek pozwanego o zas¹dzenie dalszych kosztów postêpowania apelacyjnego. Nale¿y bowiem mieæ
na wzglêdzie, ¿e S¹d Okrêgowy w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r.
rozstrzygaj¹c o kosztach procesu zas¹dzi³ ju¿ od powoda na rzecz
pozwanego kwotê 5.400 z³ nale¿n¹ pozwanemu za postêpowanie apelacyjne. W ocenie S¹du Apelacyjnego brak uzasadnionych podstaw prawnych do przyjêcia, aby koszty te mia³y byæ
zas¹dzone dwukrotnie, a wiêc oddzielnie za ka¿de postêpowanie apelacyjnego. Nale¿ne koszty procesu przys³uguj¹ bowiem
za ka¿d¹ instancjê tylko raz, niezale¿nie od tego, ile razy sprawa
by³a uchylana do ponownego rozpoznania.
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3
WYROK
z dnia 23 stycznia 2013 r.
V ACa 1016/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jacek Grela
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Renata Artska
SSA Maryla Domel-Jasiñska

Teza:
Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du, oparta na podstawie art.
483 § 1 k.s.h., za szkodê wyrz¹dzon¹ spó³ce dzia³aniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu,
w obrêbie stosunku organizacyjnego nawi¹zanego pomiêdzy
spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du, ma charakter autonomiczny, wy³¹czaj¹cy mo¿liwoæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych na
zasadach ogólnych.

Uzasadnienie
Powódka L. S.A. w G. domaga³a siê zas¹dzenia od pozwanego Z.K. kwoty 262.746,20 z³ wraz z odsetkami ustawowymi od
dnia 21 lipca 2011 r. W uzasadnieniu pozwu wskaza³a, ¿e podstaw¹ ¿¹dania zap³aty dochodzonej kwoty jest roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej na skutek podpisania przez pozwanego, jako ówczesnego prezesa jej zarz¹du, w dniu 21 maja
2008 r. umowy sprzeda¿y udzia³ów P. sp. z o.o. w T. Wedle
twierdzeñ pozwu pozwany, wyra¿aj¹c zgodê na nabycie przez
ni¹ w³asnoci 36.840 akcji L. S.A. oraz 140.000 akcji H. S.A. jako
formy czêciowego rozliczenia ceny, któr¹ w kwocie pieniê¿nej
mia³a uiciæ powódka nabywaj¹c swoje udzia³y w celu umorzenia, nie uzyska³ zgody rady nadzorczej na takie rozliczenie ceny,
jak¹ mia³a uzyskaæ powódka ze sprzeda¿y udzia³ów P. sp. z o.o.
w T. Zdaniem powódki taka forma rozliczenia ceny, któr¹ mia³
zap³aciæ kupuj¹cy udzia³y by³a dla niej niekorzystna, poniewa¿
kurs akcji przenoszonych na jej w³asnoæ by³ ra¿¹co wygórowa-
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ny w stosunku do realnej wartoci akcji wynikaj¹cej z ich aktualnego kursu gie³dowego; by³ zawy¿ony odpowiednio o 5,46 z³ za
jedn¹ akcjê spó³ki L. i o 0,44 z³ za jedn¹ akcjê spó³ki H. W konsekwencji powódka uzyska³a zdecydowanie ni¿sz¹ wartoæ ni¿
by to wynika³o z ustalonej w umowie ceny sprzeda¿y i co za
tym idzie powódka dozna³a szkody w ³¹cznej kwocie 262.746,20
z³. Zdaniem powódki pozwany prowadz¹cy jej sprawy w oparciu o umowê-kontrakt mened¿erski z dnia 6 lutego 2008 r. by³
zobowi¹zany do nale¿ytej starannoci o jej interesy maj¹tkowe;
przyjêcie za wiadczenia rzeczowego na poczet ustalonej ceny
sprzeda¿y po ra¿¹co wygórowanej wartoci tego wiadczenia
w sytuacji prostej mo¿liwoci ustalenia wartoci uzyskanych akcji wiadczy zdaniem powódki o ra¿¹cym naruszeniu obowi¹zku
dba³oci o jej interes maj¹tkowy. Poniewa¿ do wyrz¹dzenia szkody
powódce dosz³o przy nienale¿ytym wykonywaniu przez pozwanego obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy zlecenia to zdaniem
powodowej spó³ki nale¿y zastosowaæ re¿im prawny z kodeksu
cywilnego w zakresie odpowiedzialnoci odszkodowawczej za
nienale¿yte wykonanie umowy z art. 471 k.c.
Wyrokiem zaocznym z dnia 5 padziernika 2011 r., S¹d Okrêgowy w T. w pkt. I zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powódki
kwotê 262.746,20 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lipca
2011 r. do dnia zap³aty, w pkt. II zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz
powódki kwotê 20.355 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu i w pkt.
III nada³ wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnoci.
W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany wniós³ o jego
uchylenie w ca³oci i oddalenie powództwa jako bezzasadnego.
W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany nie uznaj¹c powództwa
owiadczy³, i¿ nie mo¿e zgodziæ siê z twierdzeniami powodowej
spó³ki, gdy¿ s¹ one bezzasadne i nie znajduj¹ oparcia w stanie
faktycznym i materiale dowodowym sprawy. Jego zdaniem podpisanie przedmiotowej umowy sprzeda¿y udzia³ów by³o poprzedzone negocjacjami g³ównych akcjonariuszy powodowej spó³ki
i jednoczenie udzia³owców w spó³ce P., którzy w protokole negocjacji z dnia 7 maja 2008 r. ustalili datê wyceny aktywów spó³ki P. na dzieñ 31 marca 2008 r., a tak¿e uchwa³¹ rady nadzorczej
powodowej spó³ki z dnia 16 maja 2008 r. o wyra¿eniu zgody na
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umorzenie udzia³ów w sposób opisany w tym protokole i konsekwencj¹ uchwa³y nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
z dnia 21 maja 2008 r. o umorzeniu udzia³ów L. S.A. Podkreli³
te¿, ¿e przedmiotowa transakcja, jak równie¿ wycena maj¹tku
spó³ki P. by³a zbadana przez bieg³ego rewidenta, który nie wniós³
¿adnych zastrze¿eñ w tym zakresie. Nie godz¹c siê z zarzutem
powódki dotycz¹cym niekorzystnego sposobu rozliczeñ z tytu³u
umorzonych udzia³ów pozwany podniós³, i¿ wartoæ poszczególnych akcji spó³ek L. i H. zosta³a ustalona na podstawie ich
wyceny na uzgodniony przez wspólników dzieñ 31 marca 2008
r. Dalej pozwany zarzuci³, i¿ powód nie wykaza³ w ¿aden sposób przes³anek jego odpowiedzialnoci odszkodowawczej; nie
wskaza³ te¿ na czym polega³o jego zawinione zachowanie, którym jakoby wyrz¹dzi³ spó³ce szkodê.
W koñcu z ostro¿noci procesowej pozwany podniós³ zarzut
przedawnienia przedmiotowego roszczenia, które jego zdaniem
uleg³o przedawnieniu w dniu 23 maja 2011 r. w sytuacji, gdy
powódka wytoczy³a przedmiotowe powództwo w sierpniu 2011
r. Uzasadniaj¹c ten zarzut pozwany wskaza³, ¿e powodowa spó³ka mia³a pe³n¹ wiadomoæ, i¿ w dniu 21 maja 2008 r. zosta³a
podpisana przedmiotowa umowa o zbyciu udzia³ów celem ich
umorzenia, gdy¿ by³a ona jednym z szeregu innych warunków
niezbêdnych do skutecznego umorzenia udzia³ów. Ponadto powódka, jako spó³ka notowana na gie³dzie papierów wartociowych, zamieci³a w dniu 21 maja 2008 r. komunikat o umorzeniu
udzia³ów w spó³ce P.; zatem zdaniem pozwanego mog³a ¿¹daæ
od niego zwrotu ró¿nicy w cenie akcji ju¿ od dnia 22 maja 2008 r.
Nadto w dniu 4 sierpnia 2008 r. powodowa spó³ka wyda³a komunikat publikuj¹cy sprawozdanie finansowe za drugi kwarta³
2008 r., w którym zosta³a opisana transakcja umorzenia udzia³ów
w spó³ce P.
W odpowiedzi na sprzeciw od wyroku zaocznego powódka
wnios³a o wydanie wyroku utrzymuj¹cego w mocy w ca³oci
wyrok zaoczny z dnia 5 padziernika 2011 r. kwestionuj¹c merytoryczne zarzuty podniesione przez pozwanego w tym sprzeciwie; jednoczenie powódka nie odnios³a siê do podniesionego
zarzutu przedawnienia.
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Na rozprawie w dniu 28 marca pozwany podtrzyma³ zarzut
przedawnienia na podstawie art. 488 k.s.h., a z ostro¿noci procesowej równie¿ na podstawie art. 118 k.c. z uwagi na prowadzenie przez powódkê dzia³alnoci gospodarczej oraz gospodarczy charakter sprawy w rozumieniu art. 4791 k.p.c.
W pimie procesowym z dnia 10 kwietnia 2012 r. powódka
zakwestionowa³a zarzut przedawnienia wskazuj¹c, i¿ podstaw¹
prawn¹ roszczeñ nie jest art. 488 k.s.h., ale art. 471 k.c., gdy¿ jej
zdaniem dochodzone roszczenie dotyczy odszkodowania z tytu³u nienale¿ytego wykonania umowy cywilnoprawnej, tj. prowadzenia przez pozwanego spraw spó³ki w ramach zawartego kontraktu mened¿erskiego; oznacza to, ¿e roszczenia powódki nie
s¹ roszczeniami zwi¹zanymi z jej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
a wi¹¿¹ siê z nieudolnym prowadzeniem jej spraw maj¹tkowych
przez pozwanego w zwi¹zku z zawartym kontraktem mened¿erskim.
W replice-pimie procesowym z dnia 17 maja 2012 r.  pozwany podtrzyma³ swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie,
w tym podtrzyma³ zarzut przedawnienia, podkrelaj¹c, ¿e roszczenie dochodzone pozwem jest roszczeniem zwi¹zanym z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej przez powódkê; jednoczenie podkreli³, i¿ po jego stronie roszczenie powodowej spó³ki
ma charakter zwi¹zany z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na doradztwie podmiotom gospodarczym.
Dlatego zdaniem pozwanego roszczenie dochodzone pozwem
jest roszczeniem zwi¹zanym z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 118 k.c.
Wyrokiem z 23 padziernika 2012 r., S¹d Okrêgowy w T.:
I. uchyli³ wyrok zaoczny S¹du Okrêgowego w T. z dnia 5 padziernika 2011 r.,
II. oddali³ powództwo,
III. zas¹dzi³ od powoda L. S.A. w G. na rzecz pozwanego Z.K.
kwotê 13.786 z³ tytu³em kosztów procesu.
Podjête rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy uzasadni³ w nastêpuj¹cy sposób: Powódka L. S.A. w G. jest spó³k¹ prawa handlowego
wpisan¹ do rejestru przedsiêbiorców KRS nr (...).
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Bezsporne jest, ¿e powodowa spó³ka by³a wspólnikiem w P.
sp. z o.o. w T. bêd¹c w³acicielem 200 udzia³ów o wartoci nominalnej 500 z³ ka¿dy udzia³. Uchwa³¹ nr (...)/(...)/2008 z dnia 5
lutego 2008 r. rada nadzorcza powodowej spó³ki powo³a³a pozwanego z dniem 6 lutego 2008 r. na stanowisko jej prezesa
zarz¹du. W dniu 6 lutego 2008 r. powódka zawar³a z pozwanym
Z.K. kontrakt mened¿erski, na mocy którego powódka powierzy³a pozwanemu wykonywanie zadañ i obowi¹zków szczegó³owo okrelonych w tej umowie, aby sprawnie, skutecznie i efektywnie zarz¹dzaæ powodow¹ spó³k¹ jako prezes zarz¹du.
W dniu 7 maja 2008 r. w trakcie przerwanego zwyczajnego
zgromadzenia wspólników P. sp. z o.o. w T. wspólnicy owiadczyli zgodnie, ¿e istnieje mo¿liwoæ dobrowolnego umorzenia
200 udzia³ów w spó³ce P. bêd¹cych w³asnoci¹ powodowej spó³ki
L.
Protoko³em ustaleñ z negocjacji dotycz¹cych warunków umorzenia udzia³ów P. oraz okrelenia warunków tego umorzenia
wspólnicy zgodnie owiadczyli, ¿e ich intencj¹ jest umorzenie
200 udzia³ów P. posiadanych przez spó³kê L. na nastêpuj¹cych
zasadach:
 wartoæ ksiêgowa udzia³ów okrelona jest na podstawie bilansu z dnia 31 marca 2008 r. i wynosi 33.432 z³ za jeden udzia³,
 w wartoci tej zawarta jest cena posiadanych przez P. papierów wartociowych na dzieñ 31 marca 2008 r.: L. S.A. w iloci
73.680 sztuk po cenie 24,20 z³ za akcjê i H. S.A. w iloci
280.000 sztuk w cenie 3,02 z³ za akcjê. Ponadto strony ustali³y, ¿e w ramach wynagrodzenia za umorzenie udzia³ów L.
S.A. otrzyma po 50 % posiadanych przez P. akcji, które s¹
rozliczone w bilansie na dzieñ 31 marca 2008 r. w cenach
odpowiednio 24,20 z³ i 3,02 z³, a pozosta³¹ czêæ wynagrodzenia, tj. kwotê 6.686.400 z³ pomniejszon¹ o wartoæ akcji
przypadaj¹cych dla L. S.A. spó³ka P. wyp³aci na wskazane
konto.
Nastêpnie kontynuuj¹c przerwane zgromadzenie w dniu 21
maja 2008 r. wspólnicy spó³ki P. podjêli m.in. uchwa³ê nr 3 o odst¹pieniu od podzia³u dywidendy za rok 2007 z uwagi na wsz-
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czêcie procedury dobrowolnego umorzenia udzia³ów przez wspólnika tj. powodow¹ spó³kê.
Wczeniej, uchwa³¹ nr 3 z dnia 16 maja 2008 r. rada nadzorcza powodowej spó³ki wyrazi³a zgodê na dobrowolne umorzenie posiadanych przez ni¹ 200 udzia³ów w P. sp. z o.o. o wartoci nominalnej 500 z³ ka¿dy za wynagrodzeniem 33.795,09 z³ za
ka¿dy umorzony udzia³, co ³¹cznie stanowi 6.759.018 z³. Umow¹
zbycia udzia³ów w celu ich umorzenia z dnia 21 maja 2008 r.
powódka zby³a P. sp. z o.o. w T. w celu umorzenia 200 udzia³ów o wartoci nominalnej 500 z³ ka¿dy za wynagrodzeniem
w wysokoci 6.759.018 z³, które zostan¹ zap³acone w nastêpuj¹cy sposób:
 kwota 1.314.328 z³ zostanie zap³acona poprzez przeniesienie
w³asnoci 36.840 akcji zwyk³ych L. S.A. w L. w cenie 24,20 z³
za akcjê oraz 140.000 akcji zwyk³ych H. S.A. w M. w cenie
3,02 z³ za akcjê;
 kwota 5.333.690 z³ zostanie zap³acona przelewem bankowym
na rachunek powódki. Ponadto w umowie tej postanowiono,
¿e nabyte udzia³y zostan¹ umorzone przez spó³kê P. na podstawie uchwa³y z dnia 21 maja 2008 r.
Nastêpnie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników P. sp.
z o.o. podjê³o w dniu 21 maja 2008 r. uchwalê nr 1/2008 o umorzeniu udzia³ów powodowej spó³ki L. jako jej wspólnika w drodze nabycia udzia³ów do umorzenia.
Postanowieniem z dnia 6 listopada 2008 r., S¹d Rejonowy
wykreli³ udzia³y powodowej spó³ki L. w spó³ce P.
W dniu 4 sierpnia 2008 r. powodowa spó³ka wyda³a komunikat publikuj¹cy sprawozdanie finansowe za drugi kwarta³ 2008 r.,
w którym opisano transakcjê umorzenia udzia³ów w spó³ce P.
W tym stanie rzeczy, S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Okolicznoci faktyczne sprawy nie by³y sporne, wynikaj¹
wprost z dokumentów urzêdowych i prywatnych za³¹czonych
przez strony. Dokumenty urzêdowe w postaci odpisu aktu notarialnego i odpisu z rejestru przedsiêbiorców KRS stanowi³y dowód tego, co zosta³o w nich urzêdowo zawiadczone (art. 244 §
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1 k.p.c.). Natomiast dokumenty prywatne stanowi³y dowody w zakresie wynikaj¹cym z art. 245 k.p.c.
S¹d meriti uchyli³ postanowienie dowodowe z dnia 17 kwietnia 2012 r. w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznañ wymienionych tam wiadków na okolicznoci tam wskazane, gdy¿
fakty te nie mia³y istotnego znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy
(art. 227 k.p.c.). S¹d a quo podkreli³, ¿e w niniejszej sprawie
spór ogniskowa³ siê wokó³ kwestii prawnej, tj. podniesionego
przez pozwan¹ zarzutu przedawnienia roszczenia powodowej
spó³ki.
Wprawdzie pozwany podnosi³ równie¿ inne zarzuty kwestionuj¹ce dochodzone roszczenie co do zasady, jednak¿e maj¹c na
uwadze, ¿e zarzut przedawnienia roszczeñ ma charakter peremptoryjny, S¹d I instancji ograniczy³ postêpowanie dowodowe do
tej kwestii (art. 220 k.p.c.).
W ocenie S¹du Okrêgowego trafny by³ podniesiony przez
pozwanego zarzut przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych
powodowej spó³ki.
Na wstêpie podkreli³, i¿ nie ma racji powódka twierdz¹c, i¿
niniejsza sprawa nie jest spraw¹ gospodarcz¹ oraz, ¿e podstaw¹
prawn¹ jej roszczeñ nie jest art. 483 k.s.h. ale art. 471 k.c. W
ocenie S¹du Okrêgowego pogl¹dy te s¹ chybione. I tak w kwestii charakteru sprawy (cywilnej czy gospodarczej) podnoszona
przez powódkê okolicznoæ maj¹ca uzasadniaæ cywilny charakter sprawy tj., i¿ dochodzone roszczenie dotyczy odszkodowania
z tytu³u nienale¿ytego wykonania umowy cywilnoprawnej tj.
prowadzenia przez pozwanego spraw spó³ki w ramach zawartego kontraktu mened¿erskiego, nie ma ¿adnego znaczenia. Stosownie bowiem do obowi¹zuj¹cego w dacie wytoczenia niniejszego powództwa ar. 4791 § 2 k.p.c. sprawami gospodarczymi
by³y m.in. sprawy ze stosunku spó³ki oraz dotycz¹ce roszczeñ,
o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15
wrzenia 2000 r. - Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037 ze zm.).
W ocenie S¹du I instancji chybione jest równie¿ stanowisko
powódki upatruj¹ce podstawy prawnej dochodzonego roszcze-
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nia odszkodowawczego w przepisie art. 471 k.c. T¹ podstaw¹
prawn¹ jest bowiem art. 483 k.s.h., stosownie do którego cz³onek zarz¹du, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec
spó³ki za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem lub zaniechaniem
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spó³ki, chyba ¿e nie ponosi winy. Zakres podmiotowy zastosowania tego
przepisu jest wyranie okrelony; obowi¹zuje zasada, i¿ spó³ka
mo¿e wnosiæ o odszkodowanie od osób pe³ni¹cych funkcje organu spó³ki i likwidatora. Bez znaczenia jest przy tym sposób
zatrudnienia takich osób; w szczególnoci in concreto nie ma
¿adnego znaczenia podnoszona przez powódkê okolicznoæ zawarcia z pozwanym jako prezesem zarz¹du kontraktu mened¿erskiego. Istotny jest tylko bezsporny fakt, i¿ pozwany Z.K. by³
prezesem zarz¹du powodowej spó³ki.
W konsekwencji  uzna³ S¹d a quo  skoro podstawê prawn¹
dochodzonego roszczenia odszkodowawczego stanowi przepis
art. 483 k.s.h. to kwestiê przedawnienia tego roszczenia o naprawienie szkody reguluje w sposób wy³¹czny przepis art. 488
k.s.h. Regulacja zawarta w tym przepisie dotyczy bowiem wszystkich przepisów rozdzia³u 8 odnosz¹cych siê do roszczeñ o naprawienie szkody. Chodzi w szczególnoci o art. 480-487 k.s.h.
(z wy³¹czeniem art. 479 k.s.h.).
Obowi¹zuje generalna zasada, i¿ przedawnienie wynosi trzy
lata od dowiedzenia siê o szkodzie i (kumulatywnie) o osobie
obowi¹zanej do jej naprawienia. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ - doda³ S¹d meriti  i¿ w orzecznictwie wyra¿ono trafny
pogl¹d, zgodnie z którym skoro art. 488 k.s.h. reguluje w sposób
wyczerpuj¹cy kwestie przedawnienia roszczeñ spó³ki wobec
podmiotów wyrz¹dzaj¹cych jej szkodê, to brak jest podstaw do
odwo³ywania siê w tym zakresie do przepisów kodeksu cywilnego (wyrok SA w Katowicach z dnia 15 padziernika 2008 r., V
ACa 329/09, Biul. SAKa 2009/2/17).
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy S¹d Okrêgowy zgodzi³ siê z pozwanym, i¿ dochodzone roszczenie odszkodowawcze uleg³o przedawnieniu w dniu 23 maja 2011 r.
w sytuacji, gdy powódka wytoczy³a przedmiotowe powództwo
w dniu 16 sierpnia 2011 r. W wietle poczynionych ustaleñ fak-
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tycznych racjê ma pozwany twierdz¹c, ¿e powodowa spó³ka
mia³a pe³n¹ wiadomoæ, i¿ w dniu 21 maja 2008 r. zosta³a podpisana przedmiotowa umowa o zbyciu udzia³ów celem ich umorzenia, gdy¿ umowa ta by³a jednym z szeregu innych warunków
niezbêdnych do skutecznego umorzenia udzia³ów. Ponadto powódka jako spó³ka notowana na gie³dzie papierów wartociowych, zamieci³a w dniu 21 maja 2008 r. komunikat o umorzeniu
udzia³ów w spó³ce P.; wprawdzie pozwany podnosz¹c ten fakt
nie przed³o¿y³ ¿adnych dowodów jednak¿e maj¹c na uwadze, i¿
powódka okolicznoci tej nie zaprzeczy³a nale¿a³o j¹ uznaæ za
przyznan¹ (art. 230 k.p.c.). Zatem podzielaj¹c stanowisko pozwanego w ocenie S¹du Okrêgowego powódka mog³a ¿¹daæ od
pozwanego odszkodowania tj. zwrotu ró¿nicy w cenie akcji ju¿
od dnia 22 maja 2008 r., a ju¿ na pewno od dnia 4 sierpnia
2008 r. kiedy to powodowa spó³ka wyda³a komunikat publikuj¹cy sprawozdanie finansowe za drugi kwarta³ 2008 r., w którym
m.in. zosta³a opisana sporna transakcja umorzenia udzia³ów
w spó³ce P.
W konsekwencji skoro zasadny okaza³ siê podniesiony przez
pozwanego zarzut przedawnienia dochodzonego przez powodow¹ spó³kê roszczenia odszkodowawczego to zaskar¿ony wyrok zaoczny z dnia 5 padziernika 2012 r. S¹d I instancji uchyli³
i powództwo oddali³ jako bezzasadne (art. 347 k.p.c.).
Rozstrzygniêcie w przedmiocie kosztów procesu S¹d a quo
opar³ na art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zwi¹zku z art. 99 k.p.c. maj¹c
na uwadze, ¿e to powódka jest stron¹ przegrywaj¹c¹ spór. Na
zas¹dzone na rzecz pozwanego koszty procesu w kwocie 13.786
z³ z³o¿y³y siê: op³ata s¹dowa od sprzeciwu od wyroku zaocznego w wysokoci 6.569 z³, wynagrodzenie pe³nomocnika procesowego pozwanej w minimalnej wysokoci 7.200 z³ przewidzianej w taryfie radcowskiej tj. w § 6 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za
czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)
oraz op³ata skarbowa od pe³nomocnictwa procesowego w kwocie 17 z³.
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Na marginesie sprawy S¹d Okrêgowy zauwa¿y³, i¿ dochodzone pozwem roszczenie odszkodowawcze by³o nieuzasadnione
nawet w sytuacji gdyby za³o¿yæ hipotetycznie, ¿e nie przedawni³o siê.
W literaturze wskazuje siê, ¿e celem odrêbnego uregulowania w kodeksie spó³ek handlowych odpowiedzialnoci odszkodowawczej ex contractu cz³onków zarz¹du, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów by³o przede wszystkim cis³e
okrelenie przes³anki niewykonania lub nienale¿ytego wykonania ³¹cz¹cego ich ze spó³k¹ stosunku organizacyjnego. Niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie musi siê ³¹czyæ z naruszeniem
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa lub postanowieñ statutu spó³ki. W konsekwencji, niezastosowanie siê wymienionych osób do
uchwa³ i decyzji poszczególnych organów spó³ki mo¿e uzasadniaæ odpowiedzialnoæ tych osób na podstawie art. 483 k.s.h.
tylko o tyle, o ile uchwa³y te i decyzje maj¹ umocowanie w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa lub w umowie spó³ki. Je¿eli natomiast niewykonana przez cz³onka organu uchwa³a lub decyzja
zosta³a wydana bez upowa¿nienia do tego w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa lub w postanowieniach umowy spó³ki, niezastosowanie siê do niej nie mo¿e uzasadniaæ odpowiedzialnoci
na podstawie art. 483 k.s.h. (tak SN w wyroku z dnia 24 wrzenia 2008 r., II CSK 118/08, Lex nr 469112). W tym kontekcie
trafny jest w ocenie S¹du Okrêgowego pogl¹d wyra¿ony w orzecznictwie, ¿e sam fakt zawarcia przez zarz¹d spó³ki umowy sprzeda¿y nieruchomoci za cenê odbiegaj¹c¹ od rynkowej nie oznacza sprzecznoci takiego dzia³ania z prawem (zob. wyrok SA we
Wroc³awiu z dnia 1 grudnia 2010 r., II AKa 326/10, OSAW 2011/
3/223).
Powy¿sze rozstrzygniêcie w ca³oci zaskar¿y³ apelacj¹ powód
i zarzucaj¹c:
I. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez przekroczenie zasady
swobodnej oceny materia³u dowodowego i pominiêcie nastêpuj¹cych dowodów w sprawie:
1) zawarcia dnia 6 lutego 2008 r. przez strony umowy cywilnoprawnej, na mocy której pozwany zobowi¹za³ siê do
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rzetelnego i efektywnego prowadzenia spraw maj¹tkowych
powódki,
2) zawarcia przez pozwanego jako prowadz¹cego sprawy maj¹tkowe powódki umowy sprzeda¿y, na mocy której dokonano rozliczenia czêci ustalonej ceny sprzeda¿y przez przyjêcie wiadczenia rzeczowego o wartoci obiektywnie ni¿szej od wartoci ceny sprzeda¿y, któr¹ to mia³ uzyskaæ
powód i któr¹ to cenê zaakceptowa³,
II. naruszenie art. 488 k.s.h. w zwi¹zku z art. 483 § 1 k.s.h. przez
jego zastosowanie w sytuacji gdy miêdzy pozwanym a powodem istnia³y dwa wêz³y prawne, skutkuj¹ce powstaniem dwóch
odrêbnych re¿imów odpowiedzialnoci, tj. re¿imu opartego
na przepisach kodeksu spó³ek handlowych i re¿imu odpowiedzialnoci kontraktowej wynikaj¹cej z nienale¿ytego wykonania umowy cywilnoprawnej o zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem i mieniem powódki,
III. naruszenie art. 3531 k.c. przez jego zastosowanie do rozliczenia umowy sprzeda¿y, a nie ustalenia istotnych elementów tej
umowy,
IV. naruszenie art. 361 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 354 § 1 k.c. i art.
535 k.c. w sytuacji, gdy na skutek decyzji pozwanego do maj¹tku powódki wp³ynê³a obiektywnie ni¿sza wartoæ ekonomiczna ni¿ to wynika³o z ustalonej i wi¹¿¹cej strony ceny
z umowy sprzeda¿y,
wniós³ o:
1) zmianê zaskar¿onego wyroku i utrzymanie w mocy wyroku
zaocznego wydanego przez S¹d Okrêgowy w T. z dnia 5 padziernika 2011 r.,
2) obci¹¿enie strony pozwanej kosztami postêpowania, w tym
kosztami zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela i przyjmuje za swoje wszystkie istotne dla rozstrzygniêcia ustalenia S¹du pierwszej instancji oraz dokonan¹ ocenê prawn¹, o ile poni¿ej, nie uzna³ odmiennie.
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Na wstêpie, przypomnieæ nale¿y ugruntowan¹ w judykaturze
regu³ê, a mianowicie, ¿e w wypadku wyroku oddalaj¹cego apelacjê, wydanego na podstawie materia³u zgromadzonego w postêpowaniu w pierwszej instancji, s¹d odwo³awczy nie musi powtarzaæ dokonanych prawid³owo ustaleñ; wystarczy stwierdzenie, ¿e ustalenia s¹du pierwszej instancji podziela i przyjmuje za
w³asne. Konieczne jest jednak ustosunkowanie siê do wszystkich
zarzutów apelacji (por. wyrok SN z dnia 23 lutego 2006 r., II CSK
126/05, niepubl., LEX nr 179973).
Przywo³aæ tak¿e nale¿y zasadê, wed³ug której S¹d drugiej instancji rozpoznaj¹cy sprawê na skutek apelacji nie jest zwi¹zany
przedstawionymi w niej zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa materialnego, wi¹¿¹ go natomiast zarzuty dotycz¹ce naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskar¿enia bierze jednak
z urzêdu pod uwagê niewa¿noæ postêpowania (por. uchwa³a
sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07,
OSNC 2008/6/55).
W przedmiotowej sprawie nie wystêpuj¹ okolicznoci, które
mog³yby wiadczyæ o niewa¿noci postêpowania.
Powód sformu³owa³ w apelacji cztery zasadnicze zarzuty dotycz¹ce naruszenia, zarówno norm prawa materialnego, jak i norm
prawa procesowego.
W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿sze zarzuty okaza³y siê
nieuzasadnione.
Bez wzglêdu jednak¿e na treæ i zakres sformu³owanych
w apelacji zarzutów, przede wszystkim zmierza³y one do podwa¿enia stanowiska S¹du a quo, ¿e dochodzone roszczenie uleg³o przedawnieniu.
Bezspornie uchwa³¹ nr 2/II/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. rada
nadzorcza powodowej spó³ki powo³a³a pozwanego z dniem 6
lutego 2008 r. na stanowisko jej prezesa zarz¹du.
W dniu 6 lutego 2008 r. powódka zawar³a z pozwanym Z.K.
kontrakt mened¿erski, na mocy którego powódka powierzy³a
pozwanemu wykonywanie zadañ i obowi¹zków szczegó³owo
okrelonych w tej umowie aby sprawnie, skutecznie i efektywnie zarz¹dza³ powodow¹ spó³k¹ jako prezes zarz¹du.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w nastêpstwie powo³ania do pe³nienia funkcji w rozumieniu prawa handlowego mog¹ zostaæ nawi¹zane ró¿ne stosunki prawne miêdzy spó³k¹ a osob¹ sprawuj¹c¹ funkcjê (por. wyrok SN z dnia 23 stycznia 2009 r., I PK 118/
08, niepubl., LEX nr 736703).
W art. 368 § 4 k.s.h. u¿yto sformu³owania powo³uje, przez
co w istocie nale¿y rozumieæ ustanowienie zarz¹du. Powo³anie
jest wiêc ogólnym terminem obejmuj¹cym ka¿d¹ formê prowadz¹c¹ do nawi¹zania stosunku organizacyjnego miêdzy spó³k¹
a cz³onkiem zarz¹du, który bêdzie upowa¿nia³ dan¹ osobê do
pe³nienia funkcji. Mo¿e to byæ wiêc na przyk³ad wybór, powo³anie, wskazanie. Je¿eli dochodzi do wskazania, cz³onek zarz¹du
pe³ni swoj¹ funkcjê za spó³kê, a nie jest reprezentantem osoby
wskazuj¹cej.
Nastêpstwem nawi¹zanego stosunku organizacyjnego (bycie
cz³onkiem organu) mo¿e byæ nawi¹zanie stosunku obligacyjnego, na przyk³ad umowy o pracê, umowy o zarz¹dzanie (por. A.
Kidyba, Komentarz aktualizowany do Kodeksu spó³ek handlowych,
LEX/el. 2012, teza 1 do art. 368).
Z powy¿szego wynika, ¿e w pierwszej kolejnoci cz³onek
zarz¹du jest powo³ywany w celu nawi¹zania tzw. stosunku organizacyjnego. Dopiero na bazie tego powo³ania, spó³ka mo¿e nawi¹zaæ z danym cz³onkiem zarz¹du inny stosunek prawny, np.
kontrakt mened¿erski o zarz¹dzanie. Umowa taka mo¿e regulowaæ np. odp³atnoæ wiadczonych na rzecz spó³ki czynnoci.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, nie ulega jednak w¹tpliwoci,
¿e w zakresie pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du, co ³¹czy siê ze
sprawowaniem zarz¹du spó³k¹, stosunek prawny nawi¹zany na
podstawie np. umowy o zarz¹dzanie ma charakter wtórny wobec podstawowego stosunku prawnego, opartego na powo³aniu
danej osoby do pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du.
Przepis art. 483 § 2 k.s.h. stanowi, ¿e cz³onek zarz¹du, rady
nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich
obowi¹zków do³o¿yæ starannoci wynikaj¹cej z zawodowego charakteru swojej dzia³alnoci.
Dyspozycja powy¿szego przepisu, stanowi wyraz wype³nienia odpowiedni¹ treci¹ pojêcia: sprawowanie zarz¹du.
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Zatem, ju¿ z samego faktu nawi¹zania stosunku organizacyjnego, wynika, ¿e wykonywanie obowi¹zków przez cz³onków
organów spó³ki oraz likwidatorów (kuratora) powinno siê odbyæ
z zachowaniem starannoci wynikaj¹cej z zawodowego charakteru swojej dzia³alnoci (art. 355 § 2 k.c.). Obejmuje to w szczególnoci znajomoæ procesów organizacyjnych, finansowych, ale
tak¿e kierowania zasobami ludzkimi, oraz znajomoæ obowi¹zuj¹cego prawa i nastêpstw z niego wynikaj¹cych w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej (por. A. Kidyba, op. cit., teza
6 do art. 483).
Oczywicie, np. zawierana umowa o zarz¹dzanie mo¿e pewne kwestie uszczegó³awiaæ, mo¿e równie¿ regulowaæ sprawy
wykraczaj¹ce poza istotê pojêcia sprawowanie zarz¹du.
W myl art. 483 § 1 k.s.h. cz³onek zarz¹du, rady nadzorczej
oraz likwidator odpowiada wobec spó³ki za szkodê wyrz¹dzon¹
dzia³aniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spó³ki, chyba ¿e nie ponosi winy. Zatem,
przytoczony przepis prawa stanowi podstawê odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du za wadliwe sprawowanie zarz¹du, skutkuj¹ce wyrz¹dzeniem spó³ce szkody.
Jawi siê pytanie  w myl twierdzeñ strony powodowej 
o relacje pomiêdzy powy¿szym uregulowaniem, a kwesti¹ ewentualnej odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du wynikaj¹cej z niewykonania b¹d nienale¿ytego wykonania np. wspomnianej ju¿
umowy o zarz¹dzanie.
Na wstêpie podkreliæ nale¿y, ¿e art. 2 k.s.h. ujmuje w swej
treci dwie zasady, tj. zasadê jednoci prawa cywilnego eksponowan¹ w zdaniu pierwszym przywo³anego przepisu oraz zasadê ograniczonej autonomii prawa spó³ek handlowych w stosunku do prawa cywilnego (art. 2 zd. 2 k.s.h.). Stosowanie przepisów k.c. w odniesieniu do tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwi¹zania, ³¹czenia, podzia³u i przekszta³cenia spó³ek handlowych, zgodnie z brzmieniem art. 2 k.s.h., mo¿e mieæ miejsce
wy³¹cznie w sytuacji braku uregulowania stosownej kwestii
w przepisach k.s.h., a wiêc wtedy, gdy: 1) brak jest podstaw do
przyjêcia regulacji negatywnej w k.s.h., 2) nie zachodz¹ prze-
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s³anki usprawiedliwiaj¹ce zastosowanie innych przepisów k.s.h.
w drodze analogii, 3) przedmiotowa kwestia nie zasta³a uregulowana w k.s.h. (por. wyrok SN z dnia 20 padziernika 2011 r., III
CSK 5/11, OSP 2012/7-8/75).
Kwestia odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du dzia³aj¹cego na
szkodê spó³ki (w tym wypadku akcyjnej) zosta³a uregulowana
w sposób szczególny w cytowanym ju¿ art. 483 § 1 k.s.h.
Zatem, maj¹c powy¿sze na wzglêdzie oraz bior¹c pod uwagê
prymat stosunku organizacyjnego nad innym stosunkiem prawnym ³¹cz¹cym danego cz³onka zarz¹du ze spó³k¹, uznaæ nale¿a³o, ¿e dyspozycja art. 483 § 1 k.s.h., w przypadku wyrz¹dzenia
szkody spó³ce przez cz³onka zarz¹du wadliwym wykonywaniem
zarz¹du, stanowi autonomiczn¹ podstawê dochodzenia roszczeñ
odszkodowawczych.
W tym wypadku, wy³¹czone zosta³y tzw. zasady ogólne wynikaj¹ce z Kodeksu cywilnego. Spó³ka mog³aby dochodziæ od
cz³onka zarz¹du roszczeñ wynikaj¹cych z niewykonania b¹d nienale¿ytego wykonania np. kontraktu mened¿erskiego o zarz¹dzanie, ale tylko w zakresie wykraczaj¹cym poza obowi¹zki wynikaj¹ce z nawi¹zania stosunku organizacyjnego.
Powy¿sz¹ argumentacjê wzmacnia treæ art. 490 k.s.h. W myl
tego artyku³u, przepisy art. 479-489 nie naruszaj¹ praw akcjonariuszy oraz innych osób do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogólnych. Zatem, ustawodawca przewidzia³ na podstawie art. 490 k.s.h. w zw. z art. 483 § 1 k.s.h. a contrario, mo¿liwoæ dochodzenia naprawienia szkody od m.in. cz³onka zarz¹du
przez akcjonariusza oraz inne osoby na zasadach ogólnych.
W zwi¹zku z tym, a contrario, dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych przez spó³kê na zasadach ogólnych zosta³o wy³¹czone.
Podobne stanowisko zosta³o zaprezentowane ju¿ w literaturze
przedmiotu (por. P. B³aszczyk, Znaczenie prawne absolutorium
w wietle odpowiedzialnoci cywilnej cz³onków organów spó³ek
kapita³owych, PPH 2009/3/22-31).
Uznaj¹c zatem, ¿e podstaw¹ prawn¹ ewentualnej odpowiedzialnoci pozwanego wobec powodowej spó³ki, jest art. 483 § 1 k.s.h,
przedawnienie dochodzonych roszczeñ powinno byæ poddane analizie w kontekcie dyspozycji art. 488 k.s.h. Przepis ten stanowi, ¿e
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roszczenie o naprawienie szkody przedawnia siê z up³ywem trzech
lat od dnia, w którym spó³ka dowiedzia³a siê o szkodzie i o osobie
obowi¹zanej do jej naprawienia. Jednak¿e w ka¿dym przypadku
roszczenie przedawnia siê z up³ywem piêciu lat od dnia, w którym
nast¹pi³o zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê.
Dokonuj¹c analizy przes³anek przedawnienia, w wietle treci
powy¿ej cytowanego przepisu prawa, zbêdnym by³o odwo³ywanie
siê do istoty roszczeñ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej. Bowiem bezspornie, bezporednim refleksem przyjêcia dyspozycji art. 483 § 1 k.s.h., jako podstawy prawnej ewentualnej odpowiedzialnoci pozwanego, jest ocena przedawnienia dochodzonych roszczeñ na podstawie art. 488 k.s.h.
Przekonuj¹co podnosi siê w literaturze przedmiotu, ¿e omawiana regulacja dotyczy wszystkich przepisów rozdzia³u 8 odnosz¹cych siê do roszczeñ o naprawienie szkody. Chodzi w szczególnoci o art. 480-487 k.s.h. (z wy³¹czeniem art. 479 k.s.h.).
Art. 488 k.s.h. reguluje w sposób wyczerpuj¹cy kwestie przedawnienia roszczeñ spó³ki wobec podmiotów wyrz¹dzaj¹cych jej szkodê i brak jest podstaw do odwo³ywania siê w tym zakresie do
przepisów kodeksu cywilnego (por. A. Kidyba, op. cit., tezy do
art. 488).
S¹d a quo prawid³owo uzna³, ¿e powodowa spó³ka mog³a
¿¹daæ od pozwanego odszkodowania, tj. zwrotu ró¿nicy w cenie
akcji, ju¿ od dnia 22 maja 2008 r., a ju¿ na pewno od dnia 4
sierpnia 2008 r. kiedy to spó³ka wyda³a komunikat publikuj¹cy
sprawozdanie finansowe za drugi kwarta³ 2008 r., w którym m.in.
zosta³a opisana sporna transakcja umorzenia udzia³ów w spó³ce P.
Powództwo w przedmiotowej sprawie zosta³o wytoczone
w dniu 16 sierpnia 2011 r.
W zwi¹zku z tym, nale¿a³o uznaæ, ¿e dochodzone roszczenie
odszkodowawcze uleg³o przedawnieniu.
W rezultacie zarzuty sformu³owane w apelacji okaza³y siê nieuzasadnione.
Z kolei te z zarzutów, które dotyczy³y merytorycznej oceny
dochodzonych roszczeñ, ze wzglêdu na skutecznie podniesiony
zarzut przedawnienia, nie wymaga³y analizy.
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W tym stanie rzeczy S¹d Apelacyjny na podstawie art. 385
k.p.c., oddali³ apelacjê jako bezzasadn¹.

4
WYROK
z dnia 13 wrzenia 2012 r.
I ACa 455/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Monika Koba
SSA Miros³aw O¿óg

Teza:
Ustalenie, czy powódka ponios³a szkodê na skutek zawinionego przez jej pe³nomocnika odrzucenia z³o¿onej przez niego
apelacji i czy pomiêdzy szkod¹ oraz jego zachowaniem zachodzi³ zwi¹zek przyczynowy, wymaga rozwa¿enia szansy powodzenia tej apelacji, gdyby z³o¿ono j¹ w sposób niewadliwy, a wiêc
bez braków skutkuj¹cych jej odrzuceniem.

Uzasadnienie
Powódka M.Z. wnios³a o zas¹dzenie od pozwanej A.K. kwoty
2.500.000 z³ tytu³em odszkodowania za niedope³nienie obowi¹zków w ramach reprezentowania powódki w procesie o prawo
w³asnoci nieruchomoci, w wyniku czego nie zosta³a rozpoznana apelacja od niekorzystnego dla niej wyroku oddalaj¹cego powództwo.
Wyrokiem z dnia 9 marca 2012 r. S¹d Okrêgowy w G. oddali³
powództwo.
W uzasadnieniu wyroku S¹d Okrêgowy wskaza³ na nastêpuj¹ce ustalenia w sprawie:
Powódka M.Z. pozwem z dnia 27 listopada 2003 r. wnios³a
przeciwko Gminie Miasta G. o zwrot budynku oraz warsztatu
przy ul. G. 534/1, który zosta³ wzniesiony przez jej ojca L.H. na
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podstawie orzeczenia Prezydium MRN w G.  pozwolenia z dnia
16 maja 1953 r. na wykonanie robót budowlanych a mianowicie
remontu budynku mieszkalnego zniszczonego w 77,17%, gara¿y
oraz rozbiórkê szopy gro¿¹cej zawaleniem. Nastêpnie Prezydium
MRN w G. orzeczeniem z dnia 27 marca 1959 r. (...) stwierdzi³o,
¿e budynek zosta³ doprowadzony do stanu u¿ywalnoci wskutek gruntownej naprawy i na tej podstawie L.H. uzyska³ na okres
20 lat prawo bezp³atnego u¿ytkowania spornej nieruchomoci
budynku mieszkalno  przemys³owego oraz parceli o pow. 1.106
m2, z zastrze¿eniem ¿e okres u¿ytkowania mo¿e byæ skrócony
ze wzglêdu na przewidzian¹ realizacjê planów urbanistyczno 
architektonicznych miasta G., ustalaj¹cych inn¹ zabudowê na tym
terenie. Powy¿sza decyzja zosta³a wydana z ra¿¹cym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. albowiem
wydano j¹ w oparciu o przepisy art. 9 i 10 dekretu z dnia 26
padziernika 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych w czasie wojny (Dz.U. z 1947 r. Nr 37,
poz. 181) w miejsce maj¹cej zastosowanie ustawy z dnia 3 lipca
1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz.U. z 1947 r. Nr 52, poz.
270). Powy¿sze zosta³o potwierdzone decyzj¹ Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w G. z dnia 20 marca 2008 r., na mocy
którego stwierdzono niewa¿noæ orzeczenia Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w G. z dnia 27 marca 1959 r. Na tej postawie
powodom w sprawie I C (...)/04, czyli nastêpcom prawnym zmar³ego L.H., przys³ugiwa³o roszczenie przewidziane w art. 4 ust. 1
ustawy o popieraniu budownictwa, poniewa¿ zdarzenie w postaci oddania budynku i dokonania jego odbudowy nast¹pi³o
w czasie obowi¹zywania ustawy o popieraniu budownictwa.
Zgodnie z ¿¹daniem pozwu w sprawie IC (...)/04 powodowie
domagali siê przeniesienia prawa w³asnoci budynku mieszkalnego i warsztatu oraz prawa u¿ytkowania wieczystego zabudowanej nimi dzia³ki nr (...) o pow. 1037 m2 na okres 99 lat, z tym
¿e powódka wnosi³a o przyznanie jej udzia³u wynosz¹cego 1/2.
Postanowieniem S¹du Okrêgowego w G. z dnia 29 padziernika 2004 r. ustanowiono dla powódki M.Z. adwokata z urzêdu.
Okrêgowa Rada Adwokacka w G. wyznaczy³a na pe³nomocnika
adwokata A.K.
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Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2008 r. S¹d Okrêgowy w G. oddali³ powództwo oraz odst¹pi³ od obci¹¿ania powódki i strony
pozwanej kosztami postêpowania w sprawie.
Od powy¿szego wyroku, pe³nomocnik A.K. wywiod³a apelacjê w imieniu M.Z.
Postanowieniem z dnia 6 lutego 2009 r. S¹d Okrêgowy w G.
odrzuci³ apelacjê powódki z uwagi na fakt, i¿ pe³nomocnik powódki nie uici³a op³aty podstawowej 30 z³ od apelacji. Od powy¿szego postanowienia pe³nomocnik wnios³a za¿alenie. Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2009 r. S¹d Apelacyjny oddali³
za¿alenie, w nastêpstwie czego wyrok I instancji uprawomocni³
siê.
Ustalaj¹c powy¿szy stan faktyczny S¹d Okrêgowy opar³ siê na
za³¹czonych dokumentach, w tym w szczególnoci aktach sprawy I C (...)/04, których autentycznoæ i prawdziwoæ nie by³a
kwestionowana przez strony i nie budzi³a równie¿ w¹tpliwoci
S¹du. Za w pe³ni wiarygodne S¹d Okrêgowy uzna³ zeznania
wiadka J.Z. i pomin¹³ dowód z przes³uchania stron, uznaj¹c ¿e
w przedmiotowej sprawie okolicznoci istotne dla rozstrzygniêcia by³y bezsporne.
Przechodz¹c do merytorycznej oceny powództwa S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e jego podstaw¹ jest art. 471 k.c., przy ocenie
za niewykonania lub nale¿ytego wykonania zobowi¹zania odwo³aæ siê nale¿y do przewidzianego w art. 472 k.c. kryterium
nale¿ytej starannoci. Dokonuj¹c oceny nale¿ytego wykonania
obowi¹zków przez pozwan¹ S¹d mia³ na wzglêdzie obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, reguluj¹ce obowi¹zki adwokatów, jako profesjonalnych pe³nomocników w postêpowaniach s¹dowych oraz
normuj¹ce zasady etycznego postêpowania, w szczególnoci ustawê z dnia 26 maja 1982 r.  Prawo o adwokaturze oraz uchwalony przez Naczeln¹ Radê Adwokack¹ na podstawie art. 3 ust. 1
pkt 5 tej ustawy  Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godnoci
Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). S¹d wskaza³, ¿e wymienione przepisy zakrelaj¹ wzorzec nale¿ytego wykonania zobowi¹zania przez adwokata, wiadcz¹cego pomoc prawn¹.
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S¹d Okrêgowy nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e w ramach wzorca
starannego dzia³ania mieci siê uiszczenie op³aty od wnoszonej
apelacji. S¹d mia³ na uwadze, ¿e w okresie kiedy pozwana wywiod³a apelacjê, mia³a miejsce zmiana przepisów dotycz¹ca ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz uiszczania op³at, w tym od apelacji, lecz istnia³a ju¿
wówczas  co wskazywa³y s¹dy obu instancji  przyjêta przez
S¹d Najwy¿szy wyk³adnia stosowania niniejszych przepisów wyra¿ona w uchwale z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie III CZP
48/08, w której S¹d Najwy¿szy jednoznacznie zinterpretowa³, i¿
w sprawie wszczêtej przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych,
apelacja wniesiona po dniu 10 marca 2007 r. przez stronê zwolnion¹ od kosztów s¹dowych w ca³oci podlega op³acie podstawowej okrelonej w art. 14 ust. 1 i art. 100 ust. 2 tej ustawy
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia wejcia w ¿ycie ustawy
z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 21, poz. 123). Pozwana jako
profesjonalny pe³nomocnik, powinna znaæ treæ przedmiotowej
uchwa³y oraz panuj¹c¹ praktykê stosowania niniejszych przepisów przez orzekaj¹ce s¹dy. W konsekwencji S¹d uzna³, ¿e brak
skutecznego wniesienia apelacji przez pozwan¹, nie mieci³o siê
w ramach wzorca nale¿ytej starannoci i by³o dzia³aniem zawinionym przez pozwan¹. Pomimo jednak zasadnoci zarzutu co
do nieprawid³owego zachowania pozwanej, S¹d wskaza³, ¿e powództwo nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie, albowiem powódka
z tego faktu nie ponios³a ¿adnej szkody.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e dla ustalenia czy pozwana nie
uiszczaj¹c op³aty od wywiedzionej apelacji doprowadzi³a do powstania szkody w maj¹tku powódki, nale¿a³o zbadaæ, jaki skutek
odnios³aby skutecznie wniesiona apelacja od wyroku z dnia 16
grudnia 2008 r. Dokonuj¹c analizy przedmiotowego wyroku S¹d
Okrêgowy przes¹dzi³, ¿e odpowiada on prawu i zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. S¹d podzieli³ przeprowadzony w tej sprawie
wywód prawny z wyj¹tkiem rozwa¿añ dotycz¹cych zarzutu
przedawnienia, wskazuj¹c, ¿e dopiero wy³¹czenie z obrotu prawnego decyzji administracyjnej, która mia³a charakter konstytutyw-
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ny, otwiera³o spadkobiercom drogê do dochodzenia wynikaj¹cego z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu
budownictwa roszczenia o ustanowienie wieczystego u¿ytkowania danych nieruchomoci. Skoro decyzja administracyjna zosta³a
uchylona w toku postêpowania I C (...)/04 roszczenie powódki
nie przedawni³o siê. Niezale¿nie od powy¿szego roszczenie powódki nie mog³o zas³ugiwaæ na uwzglêdnienie, albowiem wyczerpywa³o dyspozycjê art. 5 k.c. Celem ustawy z dnia 3 lipca
1947 r. o popieraniu budownictwa zgodnie z jej art. 1 by³o wywo³anie spo³ecznej inicjatywy obywateli zainwestowania w³asnych, prywatnych kapita³ów w odbudowê zniszczonych budynków mieszkalnych na skutek II wojny wiatowej, co mia³o s³u¿yæ
zaspokajaniu ogromnych potrzeb mieszkaniowych. Ojciec powódki dokonuj¹c gruntownego remontu budynku mieszkalnego,
spe³ni³ cel ustawy, za co Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
zgodnie z ustaw¹ przekaza³o L.H. na okres 20 lat prawo bezp³atnego u¿ytkowania przedmiotowego budynku od roku 1959 do
roku 1979. Powódka przez okres dalszego zamieszkiwania
w przedmiotowym budynku nie czyni³a ¿adnych nak³adów koniecznych na przedmiotow¹ nieruchomoæ doprowadzaj¹c j¹ przez
okres pozosta³ych ponad 30 lat do ca³kowitej dekapitalizacji, skutkuj¹cej nakazem rozbiórki budynku mieszkalnego. Na dzieñ zamykania rozprawy i wyrokowania w sprawie I C (...)/04 budynek mieszkalny zajmowany przez powódkê, jej doros³ego syna
i by³ego mê¿a nie nadawa³ siê do zamieszkiwania i zosta³ przez
nadzór budowlany uznany za kwalifikuj¹cy siê do rozbiórki. Tym
samym S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e wyst¹pienie powódki z roszczeniem o przeniesienie w³asnoci budynków i oddanie w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki o powierzchni 1.037 m2 po³o¿onej
w centrum G. przy ul G. w sytuacji, gdy budynek mieszkalny
nie nadaje siê do zamieszkania i u¿ytkowania, zmierza w istocie
do otrzymania prawa rozporz¹dzania dzia³k¹ budowlan¹ w centrum G. o wartoci przekraczaj¹cej 700.000 z³. W konsekwencji
S¹d I instancji podzieli³ stanowisko S¹du orzekaj¹cego w sprawie
I C (...)/04, i¿ w opisanej sytuacji odpad³a podstawa prawna dochodzonego przez powódkê roszczenia na podstawie ustawy
z 1947 r. o popieraniu budownictwa. Uwzglêdnienie powódz-
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twa doprowadzi³oby do bezpodstawnego zubo¿enia obecnego
w³aciciela nieruchomoci Gminy Miasta G. i jednoczenie wzbogacenia powódki poprzez uzyskanie prawa u¿ytkowania wieczystego do dzia³ki gruntu mog¹cej stanowiæ obecnie przedmiot
rozporz¹dzenia na cele potencjalnych inwestycji budowlanych.
Tym samym S¹d Okrêgowy przes¹dzi³, ¿e powódka nie ponios³a
szkody w nastêpstwie zaniechania uiszczenia op³aty podstawowej przez pozwan¹ adwokat A.K. i oddali³ powództwo na mocy
art. 734 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c.
Powódka z³o¿y³a apelacjê od powy¿szego wyroku, zaskar¿aj¹c go w ca³oci. Podnios³a, ¿e S¹d Okrêgowy b³êdnie skoncentrowa³ siê na mo¿liwym wyroku S¹du II instancji w sprawie I C
(...)/04, nie za na niedope³nieniu czynnoci s¹dowych przez
pozwan¹ w tej sprawie. Niedope³nienie przez pozwan¹ obowi¹zków skutkowa³o uprawomocnieniem siê wyroku S¹du I instancji,
co zamknê³o powódce drogê postêpowania apelacyjnego. Apeluj¹ca podnios³a, ¿e nie jest mo¿liwe przewidzenie ewentualnego wyniku postêpowania apelacyjnego w przedmiotowej sprawie i zakwestionowa³a stanowisko S¹du Okrêgowego o braku
poniesienia przez ni¹ szkody, któr¹ jest utrata przez ni¹ nieruchomoci wybudowanych przez jej ojca. Wskaza³a równie¿, ¿e
w zwi¹zku z faktem, ¿e nie jest obecnie w³acicielem budynku,
to nie na niej ci¹¿y obowi¹zek czynienia na niego nak³adów,
zmierzaj¹cych do utrzymania go w nale¿ytym stanie. Powódka
wyrazi³a zamiar wyremontowania budynku i rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w przylegaj¹cym warsztacie.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Powódka nie kwestionowa³a w apelacji dokonanych przez S¹d
Okrêgowy ustaleñ faktycznych, S¹d Apelacyjny natomiast je
w pe³ni podziela i przyjmuje za podstawê równie¿ w³asnego rozstrzygniêcia.
Odpowiedzialnoæ pozwanej wzglêdem powódki podlega
ocenie w wietle przes³anek wymienionych w art. 471 k.c., którymi s¹: niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹za-
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nia, powstanie szkody i zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy dwiema powy¿szymi przes³ankami.
S¹d Okrêgowy przes¹dzi³, ¿e zachowanie pozwanej w postaci zaniechania uiszczenia nale¿nej op³aty od apelacji nie mieci³o
siê w ramach wzorca nale¿nej starannoci ocenianego w wietle
wi¹¿¹cych pozwan¹, jako profesjonalnego pe³nomocnika procesowego, regulacji ustawy Prawo o adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godnoci Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Stanowisko powy¿sze S¹d Apelacyjny podziela wobec
okolicznoci, ¿e w chwili gdy zachodzi³a koniecznoæ uiszczenia
op³aty, istnia³a ju¿ przyjêta przez S¹d Najwy¿szy wyk³adnia stosowania przepisów reguluj¹cych ten obowi¹zek. Mimo powy¿szego powództwo nie mog³o zas³ugiwaæ na uwzglêdnienie wobec braku zaistnienia pozosta³ych przes³anek odpowiedzialnoci
pozwanej. Powódka nietrafnie zarzuca, ¿e nie istnia³a w sprawie
koniecznoæ prowadzenia rozwa¿añ w zakresie ewentualnej skutecznoci apelacji powódki w sprawie I C (...)/04. Na skutek
zobowi¹zania Przewodnicz¹cego z dnia 18 sierpnia 2011 r. powódka sprecyzowa³a, ¿e wysokoæ dochodzonego przez ni¹ odszkodowania ma odpowiadaæ wartoci rynkowej dzia³ki i znajduj¹cych siê na niej nieruchomoci budynkowych bêd¹cych przedmiotem roszczenia w sprawie I C (...)/04, w której by³a reprezentowana przez pozwan¹. Tym samym powódka szkody swej
upatruje w utracie potencjalnego prawa u¿ytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu. Dla przes¹dzenia czy rzeczywicie
powódka ponios³a tak¹ szkodê oraz czy istnia³ zwi¹zek przyczynowy miêdzy nienale¿ytym wykonaniem zobowi¹zania przez
pozwan¹, a t¹ szkod¹ koniecznym by³o rozwa¿enie szans powodzenia apelacji powódki, gdyby nie zosta³a ona odrzucona na
skutek braku jej w³aciwego op³acenia przez pe³nomocnika procesowego powódki. Tego rodzaju ocena ma charakter jedynie
hipotetyczny i nie podwa¿a w ¿adnym razie prawomocnoci orzeczenia s¹dowego oraz nie oznacza odejcia od zasady, nakazuj¹cej przyjmowaæ, ¿e kwestia rozstrzygniêta prawomocnie przez
s¹d kszta³tuje siê w sposób przyjêty w prawomocnym orzeczeniu s¹dowym (wyrok S¹du Najwy¿szego z 13 czerwca 2008 r., I
CSK 514/2007, LexPolonica nr 2785712). Nadto godzi siê zauwa-
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¿yæ, ¿e zawarte w art. 365 k.p.c. stwierdzenie, ¿e prawomocne
orzeczenie s¹dowe wi¹¿e nie tylko s¹d, który je wyda³, lecz
równie¿ inne s¹dy i organy, nie mo¿e byæ rozumiane w ten zatem sposób, ¿e wyklucza to ca³kowicie ocenê w innym postêpowaniu czy orzeczenie to nie jest wadliwe. Jest oczywistym, ¿e
kolejne postêpowanie s¹dowe nie mo¿e prowadziæ do ponownego rozstrzygniêcia zakoñczonej prawomocnie sprawy, podwa¿aæ prawomocnoci orzeczenia oraz skutków jego wydania. Niemniej, na potrzebê dokonania oceny czy wynik procesu móg³
byæ inny, przy za³o¿eniu nale¿ytego wykonywania obowi¹zków
przez pe³nomocnika, zwraca³ ju¿ uwagê S¹d Najwy¿szy w wyrokach z dnia 2 grudnia 2004 r., V CK 297/2004 (M.Prawn. 2005/1
str. 9) i z dnia 22 listopada 2006 r., V CSK 292/2006 (Lex Polonica nr 1019454).
Nie mo¿na zatem przyznaæ racji skar¿¹cej, kwestionuj¹cej kompetencjê S¹du Okrêgowego do dokonania oceny, czy w sprawie I
C (...)/04 jej ostateczny wynik by³by inny, gdyby apelacja zosta³a
skutecznie wniesiona przez jej pe³nomocnika procesowego.
S¹d Apelacyjny podziela dokonan¹ przez S¹d Okrêgowy ocenê w powy¿szym zakresie. Analiza sprawy I C (...)/04 prowadzi
do wniosku o s³usznoci zapad³ego w niej rozstrzygniêcia. Aktualny stan budynku objêtego ¿¹daniem przedmiotowego pozwu
w ¿adnym razie nie pozwala na ocenê ¿¹dania jako zasadnego.
Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu
budownictwa (Dz.U. z 1947 r. Nr 52, poz. 270) przewidywa³
uprawnienie do przeniesienia prawa rzeczowego do nieruchomoci pod warunkiem przyst¹pienia do wznoszenia budowli
o charakterze mieszkaniowym. Budynek znajduj¹cy siê na przedmiotowej dzia³ce gruntu zosta³ zakwalifikowany przez nadzór
budowlany do rozbiórki, tym samym nie mo¿e on zostaæ uznany
za budynek o charakterze mieszkalnym. Powódka nie spe³nia³a
zatem wymogów ustawy zmierzaj¹cej do zaspokojenia nagl¹cych
potrzeb mieszkaniowych pañstwa. Nadto, jak wskazywa³ S¹d orzekaj¹cy w sprawie, powódka deklaruj¹c chêæ rozpoczêcia prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na terenie nieruchomoci wykracza³a poza przes³anki ustawy. W tej sytuacji uwzglêdnienie
roszczenia powódki prowadzi³oby do nieuzasadnionego jej wzbo-
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gacenia poprzez uzyskanie prawa do dzia³ki gruntu wielokrotnie
przewy¿szaj¹cej wartoci¹ posadowiony na niej budynek, nie
spe³niaj¹cy swym stanem technicznym wymagañ ustawy o popieraniu budownictwa. W konsekwencji s³usznie równie¿ przyjêto, ¿e uwzglêdnienie powództwa by³oby nadu¿yciem przys³uguj¹cego teoretycznie powódce prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).
Wobec braku wype³nienia przez powódkê przes³anek wskazanej ustawy bez znaczenia pozostaje podniesiony przez ni¹ zarzut w zakresie koniecznoci czynienia przez ni¹ nak³adów na
nieruchomoæ. Powódka nie spe³ni³a celów ustawy i nie ma znaczenia w sprawie przyczyna tego stanu rzeczy. Marginalnie warto zwróciæ uwagê, ¿e powódka korzystaj¹c z nieruchomoci na
podstawie umowy najmu zobowi¹zana by³a do czynienia nak³adów po³¹czonych ze zwyk³ym u¿ywaniem rzeczy (art. 662 § 2
k.c.), co pozwoli³oby na zachowanie wzniesionej przez spadkodawcê powódki nieruchomoci w stanie pozwalaj¹cym na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Przes¹dzenie powy¿ej, ¿e powódce nie przys³ugiwa³o roszczenie o ustanowienie na jej rzecz prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci wyklucza przyjêcie by powódka wykaza³a
istnienie przes³anki w postaci poniesienia przez ni¹ szkody.
Ubocznie nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e powódka nie udowodni³a w ¿aden sposób wysokoci szkody, której naprawienia siê
domaga³a w niniejszej sprawie. Apeluj¹ca nie przedstawi³a jakiegokolwiek dowodu na poparcie swego stanowiska w przedmiocie wartoci nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem roszczenia
w sprawie I C (...)/04, tak znacz¹co odbiegaj¹cego od dokonanych w tym przedmiocie ustaleñ we wskazanej sprawie. Skoro
w sprawie tej wartoæ przedmiotowych nieruchomoci oszacowano na kwotê niespe³na 800.000 z³, powódka winna wykazaæ
na jakich podstawach opiera swe stanowisko, ¿e aktualnie wartoæ ta siêga³a kwoty 2.500.000 z³, czego jednak¿e zaniecha³a.
Nie sposób tak¿e przyj¹æ, by miêdzy ewentualn¹ szkod¹ a dzia³aniem jej adwokata zachodzi³ normalny zwi¹zek przyczynowy
(art. 361 k.c.), a wiêc taki zwi¹zek, który mo¿e byæ uznany za
rodz¹cy odpowiedzialnoæ pe³nomocnika. Polskie prawo cywil-
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ne przyjmuje rozwi¹zanie, zgodnie z którym zobowi¹zany ponosi odpowiedzialnoæ tylko za normalne nastêpstwa swego dzia³ania lub zaniechania. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje siê,
¿e kryterium normalnoci odpowiada teoria adekwatnego zwi¹zku przyczynowego. Dla teorii adekwatnego zwi¹zku przyczynowego charakterystyczne jest to, ¿e wród wszelkich warunków
nast¹pienia szkody przypisuje siê prawn¹ donios³oæ tylko tym,
które z ca³¹ pewnoci¹ powoduj¹ nast¹pienie skutku. Na tle niniejszej sprawy nie sposób przyj¹æ, ¿e miêdzy dzia³aniem pozwanej a szkod¹ zwi¹zek taki zachodzi³. Przes¹dzenie braku szans
powodzenia apelacji powódki w sprawie I C (...)/04 skutkuje
przyjêciem, ¿e niedochowanie przez pe³nomocnika nale¿ytej starannoci pozostaje bez zwi¹zku z wynikiem tego postêpowania.
Bowiem gdyby nawet pozwana wywi¹za³a siê ze swych obowi¹zków zgodnie z przyjêtym dla niej, jako fachowego pe³nomocnika procesowego, miernikiem nale¿ytej starannoci powódka nie osi¹gnê³aby oczekiwanego przez siebie wyniku postêpowania. Zaniechanie przez pozwan¹ uiszczenia op³aty od apelacji
nie pozostaje zatem w adekwatnym zwi¹zku przyczynowym ze
szkod¹, na któr¹ powo³ywa³a siê powódka.
Powy¿sze wyklucza przyjêcie oceny, ¿e powódka wykaza³a
istnienie przes³anek odpowiedzialnoci odszkodowawczej pozwanej przewidzianej w art. 471 k.c. We wskazanych przez powódkê okolicznociach sprawy nie by³o natomiast podstaw do zas¹dzenia na jej rzecz ¿¹danej kwoty w oparciu o inn¹ podstawê
prawn¹.
W konsekwencji, nie podzielaj¹c zarzutów apelacji, S¹d Apelacyjny w oparciu o art. 385 k.p.c. orzek³ jak w sentencji.
S¹d Apelacyjny odst¹pi³ w oparciu o art. 102 k.p.c. od obci¹¿ania powódki kosztami postêpowania, uznaj¹c, ¿e jej trudna
sytuacja maj¹tkowa, znajduj¹ca wyraz w zwolnieniu od kosztów
s¹dowych oraz przes¹dzenie w sprawie niezachowania przez pozwan¹ nale¿ytej starannoci przy wykonaniu swego zobowi¹zania, co mog³o dawaæ powódce podstawy do subiektywnego przekonania o zasadnoci powództwa, uzasadniaj¹ przyjêcie, ¿e mia³a w stosunku do niej miejsce sytuacja szczególna.
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5
WYROK
z dnia 18 stycznia 2013 r.
V ACa 868/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Katarzyna Przybylska
SSA Maria Soko³owska

Teza:
Zamawiaj¹cy powinien wskazaæ w og³oszeniu o zamówieniu
publicznym lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wykaz jakich osób  ze wzglêdu na ich kwalifikacje  wykonawca powinien z³o¿yæ w celu wykazania spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art.
25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy w T. wyrokiem z 10 sierpnia 2012 r. oddali³
powództwo Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im.
(...) w K. przeciwko I.R. Towarzystwu Ubezpieczeñ S.A. V.G. w W.
o zap³atê kwoty 140.000 z³ z odsetkami, zas¹dzi³ od powoda na
rzecz pozwanego kwotê 3.217 z³ i na rzecz interwenientów ubocznych po 3.217 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu oraz odst¹pi³
od obci¹¿ania powoda pozosta³ymi kosztami procesu.
Zasadnicze motywy wyroku s¹ nastêpuj¹ce:
Powód domaga³ siê zas¹dzenia tej kwoty z tytu³u udzielonej
gwarancji obejmuj¹cej zap³atê wadium w przetargu na wykonanie adaptacji budynku na Oddzia³ Leczenia Uzale¿nieñ oraz Oddzia³ Leczenia Alkoholowych Zespo³ów Abstynencyjnych w K.,
do którego byli zobowi¹zani P. spó³ka jawna we W. i A.P. Powód
twierdzi³, ¿e gwarant by³ zobowi¹zany do nieodwo³alnej i bezwarunkowej zap³aty wadium za wykonawcê z tytu³u zatrzyma-

70

w sprawach cywilnych
nia wadium, gdy¿ lider konsorcjum P. spó³ka jawna i uczestnik
konsorcjum A.P. nie z³o¿yli dokumentów wymaganych przez art.
25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ
publicznych (zwanej dalej: p.z.p.) i nie wykazali, ¿e wynika to
z przyczyn od nich niezale¿nych, skutkiem czego powodowi
nale¿y siê wadium na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa i o przypozwanie
powy¿szych cz³onków konsorcjum. Twierdzi³, ¿e gwarancja ubezpieczeniowa ma charakter abstrakcyjny i nieakcesoryjny, co wyklucza mo¿liwoæ powo³ywania siê przez niego na zarzuty ze
stosunku podstawowego, ale nie stanowi przeszkody do podniesienia zarzutu jej nadu¿ycia, a taki przypadek ma miejsce w tej
sprawie, gdy¿ dzia³ania powoda nie by³y zgodne z celem gwarancji i stanowi³y jej nadu¿ycie, powód nie by³ uprawniony do
zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p., a wykonawca by³ bezpodstawnie wzywany do z³o¿enia wyjanieñ w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., albowiem przedstawi³ referencje i wykaz osób uczestnicz¹cych w wykonaniu zamówienia publicznego. Jego zdaniem ¿¹danie przez zamawiaj¹cego powoda wykazu
wszystkich osób by³o absurdalne, skoro nie chodzi³o o podwykonawcê. Wykonawca z³o¿y³ wraz z ofert¹ dokumenty wymagane wed³ug specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), co wyklucza³o mo¿liwoæ jej odrzucenia. Niezale¿nie od tego oferta tego wykonawcy by³a siódma co do ceny,
wiêc i tak nie by³aby wybrana, gdyby nawet by³a uzupe³niona
zgodnie z ¿¹daniem powoda, skoro jedynym kryterium by³a cena.
Pozwany twierdzi³ te¿, ¿e wykonawca uzupe³ni³ te dokumenty.
Po stronie pozwanego przyst¹pili interwenienci uboczni P.
spó³ka jawna we W. i A.P., którzy wnieli o oddalenie powództwa i o zas¹dzenie kosztów procesu. Popierali stanowisko pozwanego wyra¿one w odpowiedzi na pozew. Ich zdaniem niesprecyzowanie przez powoda sposobu oceny spe³nienia warunków udzia³u przez wykonawców w postêpowaniu w sprawie
zamówienia publicznego sprawia, i¿ ¿adne dokumenty i owiadczenia nie s¹ niezbêdne do przeprowadzenia procedury przetargowej, dokumenty nie potwierdzaj¹ bowiem ¿adnego z tych
warunków, a wykluczenie wykonawcy narusza art. 25 ust. 1 p.z.p.
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Interwenienci twierdzili tak¿e, i¿ zamawiaj¹cy mo¿e zatrzymaæ
wadium tylko wtedy, gdy wykonawca na jego wezwanie w ogóle nie uzupe³ni dokumentów, za formalne uzupe³nienie, mimo
¿e mo¿e nie potwierdzaæ warunku udzia³u w postêpowaniu, nie
daje zamawiaj¹cemu prawnej mo¿liwoci zatrzymania wadium.
S¹d Okrêgowy poczyni³ nastêpuj¹ce ustalenia:
Powód og³osi³ przetarg nieograniczony na wykonanie wskazanej wy¿ej adaptacji budynku, poda³ w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, ¿e o udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy spe³nili warunki dotycz¹ce m.in. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
¿e zamawiaj¹cy uzna warunek ten za spe³niony, je¿eli wykonawca dysponuje osob¹, która mo¿e pe³niæ funkcjê kierownika
budowy przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych oraz osobami, które mog¹ pe³niæ funkcjê kierownika robót bran¿y elektrycznej i bran¿y sanitarnej, jak te¿ osobami zdolnymi wykonaæ
zamówienie lub bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia oraz
z³o¿y informacjê na temat ich kwalifikacji niezbêdnych do wykonania zamówienia, zakresy wykonywanych przez nich czynnoci, wykaz osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z owiadczeniami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia, wykszta³cenia i zakresów czynnoci, w odniesieniu do kierownika budowy i kierownika robót
wykonawca powinien z³o¿yæ owiadczenia, ¿e osoby te bêd¹
uczestniczyæ w wykonaniu zmówienia i posiadaj¹ uprawnienia
do wykonywania tych czynnoci, przy czym w razie z³o¿enia
wspólnej oferty warunki te musi spe³niaæ co najmniej jeden wykonawca.
Pozwanego i interwenienta ubocznego A.P. ³¹czy umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, okrelaj¹ca zasady udzielania przez pozwanego ubezpieczeniowych gwarancji m.in. zap³aty wadium w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 21 padziernika
2011 r. pozwany, dzia³aj¹c na zlecenie A.P., udzieli³ gwarancji
ubezpieczeniowej zap³aty wadium  nieodwo³alnie i bezwarunkowo  w wysokoci 140.000 z³ z tytu³u zatrzymania wadium
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w zwi¹zku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków
okrelonych w ustawie  Prawo zamówieñ publicznych.
W dniu 24 padziernika 2011 r. ofertê z³o¿y³o powodowi konsorcjum sk³adaj¹ce siê z interwenientów ubocznych. Oferent do³¹czy³ do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych oraz
wykaz osób, które mia³y uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, wype³niaj¹c tabele stanowi¹ce za³¹cznik nr 6 do SIWZ i wskazuj¹c trzy osoby z uprawnieniami budowlanymi  A.P., W.M. i J.P.
W dniu 27 padziernika 2011 r. powód wezwa³ spó³kê jawn¹
(uczestnika konsorcjum) na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. do
uzupe³nienia dokumentów dotycz¹cych spe³nienia warunków
udzia³u w postêpowaniu przez z³o¿enie do 28 padziernika 2011 r.
(SO b³êdnie poda³: 2012 r.) wykazu robót w zakresie niezbêdnym do wykazania warunków wiedzy i dowiadczenia oraz wykazu osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia,
w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta³cenia, gdy¿ z wykazu z³o¿onego z ofert¹
nie wynika, i¿ wykonawca dysponuje osobami zdolnymi wykonaæ zamówienie, bo z³o¿ony wykaz dotyczy tylko kierownika
budowy i kierowników robót, w przypadku kierownika budowy
brakuje owiadczenia, ¿e bêdzie uczestniczy³ w wykonaniu robót i posiada uprawnienia do ich wykonania, w przypadku kierowników robót brakuje zapisu, ¿e posiadaj¹ uprawnienia do
wykonywania czynnoci. Odpowiadaj¹c na to wezwanie, wykonawca owiadczy³, ¿e dysponuje osobami zdolnymi wykonaæ
zamówienie, tj. wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadr¹ pracowników budowlanych, kadr¹ kierownicz¹ oraz pracownikami administracyjnymi, a kierownik budowy i kierownicy robót maj¹
wymagane uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót. Wykonawca do³¹czy³ do pisma referencje dotycz¹ce A.P.
Oferta tego wykonawcy by³a siódma pod wzglêdem kryterium oceny ofert (ceny).
W dniu 14 listopada 2011 r. powód z³o¿y³ owiadczenie, ¿e
lider konsorcjum nie z³o¿y³ dokumentów w odpowiedzi na powy¿sze wezwanie, wiêc na podstawie art. 46 ust. 4a p.z.p. nale-

73

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
¿y mu siê wadium w kwocie 140.000 z³. W odpowiedzi na nie
pozwany odmówi³ zap³aty tej kwoty, kieruj¹c siê stanowiskiem
spó³ki jawnej zawartym w pimie z 18 listopada 2011 r.
S¹d stwierdzi³, ¿e ten stan faktyczny jest bezsporny i zosta³
ustalony na podstawie dokumentów.
S¹d stwierdzi³ te¿, ¿e powszechnie uznaje siê, i¿ gwarancja
ma charakter abstrakcyjny, dominuje w doktrynie pogl¹d, ¿e ma
ona charakter nieakcesoryjny, kontrowersyjna jest natomiast kwestia dopuszczalnoci powo³ania siê gwaranta na zarzuty dotycz¹ce stosunku podstawowego. Wed³ug jednego pogl¹du gwarant,
w przeciwieñstwie do porêczyciela, nie mo¿e powo³ywaæ siê
na zarzuty dotycz¹ce stosunku podstawowego (przys³uguj¹ce d³u¿nikowi ze stosunku zabezpieczenia gwarancj¹), za wed³ug drugiego pogl¹du gwarant mo¿e powo³ywaæ siê na niektóre zarzuty
dotycz¹ce stosunku podstawowego, w szczególnoci na zarzuty
odnosz¹ce siê do nieistnienia lub niewa¿noci stosunku podstawowego. S¹d uzna³ pierwszy pogl¹d za trafny, za którym opowiedzia³ siê te¿ pozwany.
Pozwany zg³osi³ zarzut nadu¿ycia gwarancji przez powoda.
Zarzut taki jest powszechnie uznanym rodkiem obrony gwaranta przed ¿¹daniem zap³aty sumy gwarancyjnej, zosta³ zaakceptowany w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego. Fakt nadu¿ycia powinien byæ oczywisty, a gwarant musi dysponowaæ tzw. p³ynnymi
rodkami dowodowymi, za pomoc¹ których mo¿e wykazaæ rzeczywiste nieziszczenie siê zabezpieczonego rezultatu. Niekiedy
powo³uje siê równie¿ w tym kontekcie przes³ankê wiadomego
i celowego dzia³ania w celu wyrz¹dzenia szkody gwarantowi.
Zgodnie z przewa¿aj¹cym stanowiskiem, za którym opowiada
siê S¹d Okrêgowy, zarzut nadu¿ycia gwarancji opiera siê na konstrukcji nadu¿ycia prawa (art. 5 k.c.). Zarzut taki stanowi próbê
wywa¿enia interesów beneficjenta, gwaranta i zleceniodawcy,
przy czym wa¿na jest przes³anka oczywistoci nadu¿ycia.
Spór sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie, czy ¿¹danie
powoda stanowi nadu¿ycie gwarancji. Istotne jest tu ustalenie,
czy w wietle ustawy oraz SIWZ wykonawca (konsorcjum) z³o¿y³ wykaz osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamó-
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wienia, czy uzupe³ni³ ten wykaz zgodnie z ¿¹daniem powoda,
a w konsekwencji czy stan faktyczny by³ objêty hipotez¹ art. 46
ust. 4a p.z.p. Wskazywan¹ przez powoda przyczyn¹ owiadczenia o zatrzymaniu wadium by³o nieuzupe³nienie wykazu osób
maj¹cych uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia. Pe³nomocnik
powoda przyzna³ na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2012 r., ¿e
interwenienci uboczni uzupe³nili dokumenty wymagane za³¹cznikiem nr 5 do SIWZ, tj. przedstawili wykaz wykonanych robót
budowlanych.
S¹d stwierdzi³, powo³uj¹c siê na art. 25 ust. 1 p.z.p. i rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog¹ byæ sk³adane, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od wykonawców wy³¹cznie
owiadczeñ i dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia
postêpowania. Mo¿e ¿¹daæ wykazu osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, w szczególnoci osób odpowiedzialnych za wiadczenie us³ug, kontrolê jakoci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych
do wykonania zamówienia, a tak¿e zakresu wykonywanych przez
nie czynnoci, oraz z informacj¹ o podstawie do dysponowania
tymi osobami (§ 1 ust. 1 pkt 6 rozporz¹dzenia).
Powód w SIWZ przytoczy³ treæ tego przepisu, dodaj¹c ¿e
w przypadku kierownika budowy oraz kierowników robót do
wykazu nale¿y do³¹czyæ owiadczenia, ¿e osoby te bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia i posiadaj¹ uprawnienia do
wykonywania tych czynnoci. W punkcie 10 SIWZ powód poda³,
kiedy zamawiaj¹cy uzna, ¿e warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zosta³ spe³niony. S¹d Okrêgowy uzna³  inaczej ni¿ twierdzi³ powód  ¿e z przepisów
rozporz¹dzenia wykonawczego ani SIWZ nie wynika, i¿ chodzi
o wskazanie wszystkich pracowników oferenta (w tym administracyjnych i fizycznych), którzy bêd¹ uczestniczyli w wykonaniu zamówienia. Za takim pogl¹dem przemawia § 1 pkt 5 tego
rozporz¹dzenia, który uprawnia zamawiaj¹cego do ¿¹dania owiadczenia na temat wielkoci redniego rocznego zatrudnienia u wy-
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konawcy us³ug lub robót budowlanych oraz liczebnoci personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach, przemawia te¿ § 1
pkt 6, który w przeciwnym razie by³by zbêdny. Ani z tych przepisów, ani nawet z SIWZ nie wynika, ¿e wykonawca musia³
przedstawiæ wykaz wszystkich pracowników, a tylko tych, których dotyczy pkt 6 § 1 rozporz¹dzenia. Z tego wynika, ¿e powód
nie mia³ podstaw do uznania, ¿e wykonawcy (uczestnicy konsorcjum) nie z³o¿yli wymaganych przez niego owiadczeñ i dokumentów i do wezwania ich do uzupe³nienia ich na podstawie
art. 26 ust. 3 p.z.p.
W wezwaniu tym powód wskaza³, ¿e w przypadku kierownika budowy brakuje owiadczenia, ¿e bêdzie uczestniczy³ w wykonaniu zamówienia i ma uprawnienia do wykonywania tych
czynnoci, a w przypadku kierowników robót, ¿e maj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci. Stwierdzenia te s¹ niezrozumia³e w wietle przedstawionego przez nich wykazu w za³¹czniku nr 6 (k. 159-160), z za³¹cznika wynika bowiem, ¿e A.P. ma
byæ kierownikiem budowy, co przes¹dza o jego uczestnictwie
w wykonaniu zamówienia, wykaz okrela te¿ kwalifikacje zawodowe kierowników robót. Zasadnie wiêc wykonawcy ci potwierdzili jedynie w odpowiedzi na wezwanie, ¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi wykonaæ zamówienie, a kierownicy budowy i kierownicy robót maj¹ stosowne uprawnienia (k. 26). W tych okolicznociach S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e pozwany chcia³ bezpodstawnie zatrzymaæ wadium i nadu¿y³ gwarancji ubezpieczeniowej. Ponadto za t¹ tez¹ przemawia okolicznoæ, ¿e oferta tych
wykonawców by³a siódma co do zaoferowanej ceny, wiêc nie
mia³a szans powodzenia, tote¿ powodowi nie chodzi³o o rozpatrzenie ich kompletnej oferty, tyko o zatrzymanie wadium. Fakt
nadu¿ycia gwarancji by³ oczywisty, skutkiem czego jest oddalenie powództwa na podstawie art. 5 k.c.
O kosztach procesu S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 i 3
k.p.c., odstêpuj¹c te¿ od zas¹dzenia czêci kosztów zastêpstwa
procesowego na rzecz interwenientów ubocznych, których reprezentowa³ ten sam pe³nomocnik co pozwanego (art.
102 k.p.c.).

76

w sprawach cywilnych
Powód z³o¿y³ apelacjê. Zaskar¿y³ wyrok w ca³oci. Domaga³
siê jego zmiany przez zas¹dzenie od pozwanego kwoty ¿¹danej
pozwem z odsetkami i kosztami procesu, ewentualnie uchylenia
wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zarzuci³:
1) naruszenie art. 26 ust. 3 p.z.p. przez b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie poprzez uznanie, ¿e interwenienci
uboczni z³o¿yli nale¿yty wykaz osób, które bêd¹ uczestniczyæ
w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbêdnych do wykonania zamówienia i zakresu ich czynnoci i byli bezpodstawnie wzywani
przez powoda do uzupe³nienia;
2) naruszenie art. 46 ust. 4a p.z.p. przez uznanie, ¿e nie by³o
podstaw do zatrzymania wadium;
3) sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego przez stwierdzenie, ¿e powód nadu¿y³
gwarancji ubezpieczeniowej.
Skar¿¹cy twierdzi³, ¿e interwenienci uboczni nie wykazali spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu okrelonym w art. 22
ust. 1 pkt 3 p.z.p., bo ze z³o¿onego z ofert¹ wykazu nie wynika³o, ¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w dniu, w którym up³yn¹³ termin do sk³adania ofert, za³¹czony
wykaz dotyczy³ tylko kierownika budowy i kierowników robót,
w przypadku kierownika budowy brakowa³o owiadczenia, ¿e
bêdzie uczestniczy³ w wykonaniu zamówienia i posiada uprawnienia do wykonania takich czynnoci, a w przypadku kierowników robót w za³¹czonych owiadczeniach brakowa³o zapisu, ¿e
posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania takich czynnoci, zatem
zasadne by³o wezwanie ich do uzupe³nienia owiadczeñ i dokumentów. Odpowiadaj¹c na to wezwanie owiadczyli oni jedynie,
¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a kierownicy budowy i robót maj¹ stosowne uprawnienia. Nie przed³o¿yli oni wykazu osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu
zamówienia wraz z informacj¹ na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia, ani zakresu wykonywanych przez nich czynno-
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ci wraz z informacj¹ o podstawie do dysponowania tymi osobami, ani owiadczenia, ¿e kierownik budowy bêdzie uczestniczy³
w wykonaniu zamówienia.
Zdaniem skar¿¹cego nie ¿¹da³ on od oferentów wykazu wszystkich zatrudnionych osób oraz ¿e wykonawca, jako profesjonalista, powinien wiedzieæ, jakie osoby winny uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, wiêc niedopuszczalne jest wezwanie zamawiaj¹cego przez wykonawcê do sprecyzowania swego ¿¹dania przez okrelenie innych osób, których udzia³ w postêpowaniu uwa¿a za niezbêdny do realizacji zamówienia przez wskazanie ich funkcji czy iloci.
Interwenienci uboczni z³o¿yli odpowiedzi na apelacjê, w których domagali siê oddalenia apelacji i zas¹dzenia kosztów postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezpodstawna. Podniesione w niej zarzuty s¹
nietrafne. S¹d Okrêgowy uzna³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ¿e powód nie by³ uprawniony do zatrzymania wadium
wniesionego przez interwenientów ubocznych, a jego ¿¹danie
zas¹dzenia od pozwanego kwoty tego wadium stanowi nadu¿ycie gwarancji ubezpieczeniowej.
Trafnie S¹d Okrêgowy zwróci³ uwagê, ¿e w myl art. 25 ust.
1 p.z.p. zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ od wykonawców wy³¹cznie
owiadczeñ lub dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia
postêpowania, za owiadczenia lub dokumenty potwierdzaj¹ce
spe³nianie warunków udzia³u w postêpowaniu zamawiaj¹cy wskazuje w og³oszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do sk³adania ofert. Tymczasem
wskazanie przez powoda w pkt. 11 ust. 4 SIWZ (k. 113) obowi¹zku z³o¿enia wykazu osób, które mia³yby wykonywaæ roboty
budowlane, polega³o tylko (w zasadzie) na powtórzeniu treci
§ 1 ust. 1 pkt 6 powy¿szego rozporz¹dzenia wykonawczego do
art. 25 ust. 2 p.z.p., bez sprecyzowania, o jakie osoby chodzi,
poza osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi. Powód nie sprecyzowa³ tej kategorii osób tak¿e w skie-
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rowanym do interwenientów ubocznych (wykonawców) wezwaniu do uzupe³nienia tego wykazu.
Z treci § 1 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia wykonawczego  w odniesieniu do spornego zagadnienia wskazania osób maj¹cych wykonywaæ zamówienie i ich kwalifikacji  wynika, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ nastêpuj¹cych
dokumentów: owiadczenia na temat wielkoci redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy us³ug lub robót budowlanych
oraz liczebnoci personelu kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia dzia³alnoci jest krótszy  w tym okresie
(pkt 5); wykazu osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonywaniu
zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie
us³ug, kontrolê jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz
informacj¹ o podstawie do dysponowania tymi osobami (pkt 6);
owiadczenia, ¿e osoby, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia, posiadaj¹ wymagane uprawnienia, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (pkt 7).
W ocenie S¹du Apelacyjnego w sk³adzie rozstrzygaj¹cym ten
spór, zamawiaj¹cy powinien w og³oszeniu o zamówieniu lub
w SIWZ dok³adniej wskazaæ, wykaz jakich kategorii osób maj¹cych wykonywaæ roboty budowlane wykonawca powinien z³o¿yæ. Wniosek ten wynika zarówno z art. 25 ust. 1 p.z.p., wed³ug
którego zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ tylko dokumentów i owiadczeñ niezbêdnych do przeprowadzenia postêpowania, jak i z treci § 1 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 rozporz¹dzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 p.z.p. Stan zatrudnienia, zw³aszcza pracowników fizycznych (w tym przypadku murarzy, tynkarzy, ich pomocników, elektryków itp.) zwykle ulega zmianie
w ci¹gu roku, mo¿e ulec zmianie tak¿e od momentu z³o¿enia
oferty do momentu rozpoczêcia wykonywania zamówienia publicznego. St¹d w § 1 ust. 1 pkt 5 tego rozporz¹dzenia podano,
¿e zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ owiadczenia na temat redniego
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rocznego zatrudnienia u wykonawcy us³ug lub robót budowlanych oraz liczebnoci personelu kierowniczego. Z kolei w § 1
ust. 1 pkt 6 tego rozporz¹dzenia mowa jest o wykazie osób,
które bêd¹ uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie us³ug, kontrolê jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi. U¿yty w tym przepisie zwrot w szczególnoci obliguje zamawiaj¹cego do sprecyzowania, wykaz jakich kategorii osób wykonawca powinien z³o¿yæ. Pojêcie uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia jest szerokie, mo¿e bowiem obejmowaæ tak¿e kierowców, którzy bêd¹
dostarczaæ materia³y budowlane na budowê czy dowoziæ tam
pracowników, a tak¿e personel administracyjno-biurowy, bez którego przedsiêbiorstwo nie mog³oby funkcjonowaæ. Dlatego to
zamawiaj¹cy powinien okreliæ kategorie osób, które powinny
byæ wskazane w wymaganym wykazie osób. Wreszcie § 1 ust. 1
pkt 7 rozporz¹dzenia nie nak³ada na wykonawcê obowi¹zku
wykazania, ¿e osoby maj¹ce wykonywaæ zamówienie posiadaj¹
wymagane uprawnienia, obliguje tylko wykonawcê do z³o¿enia
owiadczenia, ¿e osoby te maj¹ wymagane uprawnienia. Przepisy te obliguj¹ zamawiaj¹cego do precyzyjnego, jasnego sformu³owania obowi¹zków wykonawców, w tym przypadku wskazania przez powoda kategorii osób maj¹cych uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy (interwenienci uboczni) z³o¿yli, wed³ug wzoru
podanego w za³¹czniku nr 5 do SIWZ, wykaz osób maj¹cych
wykonywaæ zamówienie publiczne, wskazuj¹c w nim kierownika budowy A.P. (cz³onka konsorcjum), kierownika robót elektrycznych i energetycznych W.M. oraz kierownika robót sanitarnych i gazowych J.P., podaj¹c te¿ ich kwalifikacje, sta¿ pracy,
dowiadczenie zawodowe, wykszta³cenie, zakres wykonywanych
czynnoci, jak te¿ informacjê, ¿e A.P. jest w dyspozycji, a pozostali bêd¹ pracowaæ na podstawie pisemnych zobowi¹zañ.
Z³o¿yli oni te¿ pisemne owiadczenia W.M. i J.P., ¿e zobowi¹zuj¹
siê wykonywaæ prace na zlecenie tych wykonawców przy realizacji tego zamówienia publicznego, wskazuj¹c te¿ w imiennych
treciach piecz¹tek numery swoich uprawnieñ budowlanych.
Oprócz tego z³o¿yli owiadczenia, wskazuj¹c m.in., ¿e dyspo-
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nuj¹ odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak te¿ listy referencyjne sporz¹dzone przez innych inwestorów.
W wezwaniu do uzupe³nienia wykazu osób, które bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia powód nie poda³, ¿e wzywa
wykonawców do wskazania innych jeszcze pracowników, którzy bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, wskazuj¹c enigmatycznie, ¿e w jego ocenie ze z³o¿onego wykazu nie wynika,
¿e wykonawcy dysponuj¹ osobami zdolnymi wykonaæ zamówienie, a oprócz tego wskaza³, ¿e wykonawcy powinni uzupe³niæ
wykaz przez z³o¿enie owiadczeñ kierownika budowy i kierowników robót, bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia i posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania robót. Odpowiadaj¹c na
wezwanie, wykonawcy (interwenienci uboczni) z³o¿yli powodowi owiadczenie, ¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi wykonaæ
zamówienie, tj. wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadr¹ pracowników budowlanych, kadr¹ kierownicz¹ i pracownikami administracyjnymi, oraz ¿e kierownik budowy i kierownicy robót bran¿y sanitarnej i elektrycznej posiadaj¹ wymagane uprawnienia do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, wobec niewskazania przez powoda w SIWZ ani w wezwaniu do uzupe³nienia wykazu osób
i informacji o osobach maj¹cych wykonywaæ zamówienie oraz
wobec treci z³o¿onego przez wykonawców wykazu osób i odpowiedzi na wezwanie do uzupe³nienia wykazu powód nie by³
uprawniony do zatrzymania wadium. Wykonawca A.P. jest przedsiêbiorc¹  cz³onkiem konsorcjum, wiêc ¿¹danie od niego wskazania podstawy do dysponowania jego osob¹, jako kierownikiem
budowy, by³o bezzasadne. Jeli chodzi o kierowników robót sanitarnych i elektrycznych, to wykonawcy z³o¿yli ich owiadczenia, ¿e bêd¹ uczestniczyæ w wykonaniu zamówienia, podaj¹c te¿
numery uprawnieñ budowlanych.
W¹tpliwoci budzi te¿ enigmatyczne owiadczenie powoda
z 14 listopada 2011 r. skierowane do pozwanego, ¿e wykonawcy nie z³o¿yli dokumentów lub owiadczeñ, o których mowa
w art. 25 ust. 1, lub pe³nomocnictw i nie udowodnili, ¿e wynika
to z przyczyn niele¿¹cych po ich stronie, skoro powód nie wska-
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za³, jakich konkretnie owiadczeñ lub dokumentów wykonawcy
nie z³o¿yli.
Maj¹c powy¿sze argumenty na uwadze, S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c. i zas¹dzi³ od powoda na
rzecz interwenientów ubocznych koszty zastêpstwa procesowego na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c. w zw. z art.
391 § 1 k.p.c.

6
WYROK
z dnia 3 wrzenia 2012 r.
VI Ga 105/12
S¹du Okrêgowego w Toruniu
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jerzy P. Naworski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)

Teza:
Prawid³owa wyk³adnia art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.
601 ze zm.) uprawnia tezê, ¿e przepis art. 77 ust. 4 tego prawa
nie znajduje zastosowania w odniesieniu do roszczeñ przewonika przeciwko innym przewonikom.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 25 maja 2012 r. S¹d Rejonowy oddali³ powództwo ( ) sp. z o.o. w W. przeciwko R.P. o zap³atê 3.999,44
z³, uwzglêdniaj¹c podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.
S¹d ten ustali³, ¿e pozwany wykonywa³ na rzecz powoda,
jako podwykonawca, przewóz przesy³ki na trasie N.-G. W trakcie roz³adunku towaru w G. odbiorca odmówi³ odbioru przesy³ki
ze wzglêdu na uszkodzenie w trakcie transportu. Przedmiotem
roszczenia jest ¿¹danie naprawienia reszty szkody poniesionej
przez powoda.

82

w sprawach cywilnych
S¹d pierwszej instancji uzna³, ¿e strony ³¹czy³a umowa przewozu, a pozwany odpowiada za uszkodzenie przesy³ki na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm., dalej jako
prawo przewozowe). Roszczenie powoda uleg³o jednak
przedawnieniu. Termin przedawnienia zgodnie z art. 78 ust. 1
prawa przewozowego wynosi szeæ miesiêcy od dnia, w którym
przewonik naprawi³ szkodê, albo od dnia, w którym wytoczono
przeciwko niemu powództwo. Powód zap³aci³ odszkodowanie
kontrahentowi na zasadzie potr¹cenia wzajemnych wierzytelnoci dokonanego w dniu 20 padziernika 2009 r. Pismo obejmuj¹ce owiadczenie o potr¹ceniu dokonanym przez jego kontrahenta zosta³o dorêczone powodowi w dniu 29 padziernika 2009 r.,
zatem w tym dniu wywo³a³o skutek w postaci umorzenia wzajemnych wierzytelnoci. Termin szeciu miesiêcy od dnia, w którym powód naprawi³ szkodê up³yn¹³ wiêc w dniu 30 kwietnia
2010 r. Pozew w sprawie natomiast zosta³ wniesiony w dniu 21
lipca 2010 r., a wiêc po terminie przedawnienia. Kosztami procesu zosta³ obci¹¿ony powód stosownie do art. 98 § 1 k.p.c.
W apelacji powód zaskar¿y³ wyrok w ca³oci zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 78 ust. 1 i 2 w zw.
z art. 77 ust. 4 prawa przewozowego przez b³êdne przyjêcie, ¿e
roszczenie uleg³o przedawnieniu w dniu 30 kwietnia 2010 r.,
podczas gdy na skutek wezwania do zap³aty z dnia 15 lutego
2012 r. nast¹pi³o zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
Z ostro¿noci procesowej skar¿¹cy zarzuci³ równie¿ b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na stwierdzeniu, ¿e stron nie ³¹czy³a umowa sprzeda¿y.
Wskazuj¹c na te podstawy apelacji, skar¿¹cy wniós³ o zmianê
zaskar¿onego wyroku, uwzglêdnienie powództwa i zas¹dzenie
od pozwanego kosztów procesu za obie instancje ewentualnie
o jego uchylenie i przekazanie sprawy S¹dowi Rejonowemu do
ponownego rozpoznania. Wedle skar¿¹cego, z art. 78 ust. 2 prawa przewozowego nie wynika, ¿e w odniesieniu do roszczeñ
przewonika przeciwko innym przewonikom nie ma zastosowania art. 77 ust. 4 prawa przewozowego zawieszaj¹cy bieg
terminu przedawnienia z chwil¹ wezwania do zap³aty.
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Pozwany nie udzieli³ odpowiedzi na apelacjê.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Sprawa toczy³a siê w postêpowaniu uproszczonym, a wiêc
stosownie do art. 5059 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. apelacjê mo¿na oprzeæ
jedynie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez b³êdn¹
jego wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie oraz naruszenia przepisów postêpowania, je¿eli mog³o ono mieæ wp³yw na wynik
sprawy. W wietle tego unormowania drugi z powo³anych przez
skar¿¹cego zarzutów apelacji dotycz¹cy b³êdu w ustaleniach faktycznych, z uwagi na niewskazanie naruszenia przepisów postêpowania, nie wymaga zajêcia stanowiska przez S¹d odwo³awczy.
Pozostaje zarzut naruszenia prawa materialnego. Skar¿¹cy w petitum apelacji nie wskaza³ na b³êdn¹ wyk³adniê lub niew³aciwe
zastosowanie powo³anych przepisów prawa przewozowego, ale
poniewa¿ wynika to jednoznacznie z jej uzasadnienia, ten zarzut
apelacji wymaga rozstrzygniêcia. Wedle apeluj¹cego, b³êdna
wyk³adnia art. 78 ust. 2 prawa przewozowego polega na pominiêciu przez S¹d pierwszej instancji regulacji art. 77 ust. 4, który,
jak twierdzi, znajduje zastosowanie tak¿e do roszczeñ przys³uguj¹cych przewonikom przeciwko innym przewonikom.
Przed ustosunkowaniem siê do stanowiska skar¿¹cego konieczne jest zarysowanie w ogólnych zarysach stanu prawnego zwi¹zanego z dochodzeniem roszczeñ na podstawie prawa przewozowego w postêpowaniu s¹dowym. Ich pominiêcie mo¿e prowadziæ bowiem do b³êdnej wyk³adni art. 78 ust. 2 prawa przewozowego.
Przepis art. 75 ust. 1 prawa przewozowego przewiduje obligatoryjne postêpowanie przeds¹dowe dla dochodzenia roszczeñ
na podstawie prawa przewozowego polegaj¹ce na z³o¿eniu przez
uprawnionego przewonikowi reklamacji i wezwaniu przez przewonika zobowi¹zanego do zap³aty. Dopiero po bezskutecznym
w rozumieniu art. 75 ust. 2 prawa przewozowego, wyczerpaniu
tej drogi mo¿liwe jest dochodzenie roszczeñ w postêpowaniu
s¹dowym (art. 75 ust. 1 in principio prawa przewozowego).
Wszczêcie postêpowania przeds¹dowego powoduje, zgodnie z art.

84

w sprawach cywilnych
77 ust. 4 prawa przewozowego, zawieszenie biegu terminu
przedawnienia roszczeñ od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamacjê lub wezwania do zap³aty
i zwrócenia za³¹czonych dokumentów, najwy¿ej jednak na okres
przewidziany do za³atwienia reklamacji lub wezwania do zap³aty. Zgodnie z art. 78 ust. 2 prawa przewozowego, do roszczeñ
okrelonych w ustêpie pierwszym (roszczeñ przewoników przeciwko innym przewonikom) nie stosuje siê art. 75 ust. 1 prawa
przewozowego.
Wedle skar¿¹cego, skoro ustawodawca nie wy³¹czy³ w odniesieniu do roszczeñ wskazanych w art. 78 ust. 1 prawa przewozowego zastosowania innych unormowañ, to tym samym w rachubê wchodzi art. 77 ust. 4 prawa przewozowego zawieszaj¹cy
bieg terminu przedawnienia tak¿e roszczeñ przys³uguj¹cych przewonikowi przeciwko innemu przewonikowi, je¿eli wezwie
go do zap³aty.
Przedstawiona wyk³adnia unormowania nie zas³uguje na aprobatê, a argument odwo³uj¹cy siê do literalnego brzmienia art. 78
ust. 2 prawa przewozowego jest chybiony.
Przepisu tego nie da siê interpretowaæ w oderwaniu od art.
75 ust. 1 prawa przewozowego nakazuj¹cego uprawnionemu
wyczerpanie drogi reklamacji, a przewonikowi wezwania do
zap³aty przed dochodzeniem roszczeñ w postêpowaniu s¹dowym.
Judykatura przyjmuje, ¿e w razie niewykorzystania tego postêpowania wystêpuje przejciowy brak legitymacji biernej odbiorcy, prowadz¹cy do oddalenia powództwa jako przedwczenie
wniesionego (wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2002 r., IVCKN 939/
00, Lex nr 560880).
Z uwagi na to, ¿e postêpowanie przes¹dowe uregulowanie
w art. 75 ust. 1 prawa przewozowego jest obligatoryjne, zrozumia³e jest, wynikaj¹ce z art. 77 ust. 4 prawa przewozowego,
zwieszenie biegu terminu przedawnienia roszczenia na czas trwania postêpowania reklamacyjnego lub zwi¹zanego z wezwaniem
do zap³aty.
W przypadku roszczeñ przewonika przeciwko innym przewonikom postêpowanie przeds¹dowe nie jest obligatoryjne, co
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wynika expressis verbis z art. 78 ust. 2 prawa przewozowego,
wy³¹czaj¹cego zastosowanie art. 75 ust. 1, a tym samym odpada
le¿¹ca u podstaw unormowania art. 77 ust. 4 prawa przewozowego ratio legis. W konsekwencji prawid³owa wyk³adnia art. 78
ust. 1 i 2 prawa przewozowego uprawnia tezê, ¿e przepis art.
77 ust. 4 tego prawa nie znajduje zastosowania w odniesieniu do
roszczeñ przewonika przeciwko innym przewonikom. Innymi
s³owy, bieg szeciomiesiêcznego terminu przedawnienia roszczenia przewonika przeciwko innemu przewonikowi okrelony w art. 78 ust. 1 prawa przewozowego nie zawiesza siê, je¿eli
uprawniony przewonik wezwa³ zobowi¹zanego przewonika
do zap³aty. Odmienne stanowisko prezentowane przez skar¿¹cego oznacza wyk³adniê contra legem.
Z przedstawionych wzglêdów zarzut naruszenia prawa materialnego jest nietrafny, co powoduje, ¿e apelacjê jako bezzasadn¹ nale¿a³o oddaliæ (art. 385 k.p.c.).

7
WYROK
z dnia 3 padziernika 2012 r.
XVI Ca 790/12
S¹du Okrêgowego w Gdañsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO W³odzimierz Witt (przewodnicz¹cy)
SSO Anna Struga³a (sprawozdawca)
p.o. SSO Sylwia Kamiñska

Teza:
Umowa ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu, przewiduj¹ca przydzielenie do lokalu jako pomieszczenia przynale¿nego
kot³owni, która jest elementem jedynej instalacji grzewczej, s³u¿¹cej dostarczaniu ciep³a do wszystkich lokali wchodz¹cych
w sk³ad wspólnoty, jako naruszaj¹ca bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy przepis art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali jest w tym
zakresie niewa¿na na mocy art. 58 § 1 i 3 k.c.

86

w sprawach cywilnych

Uzasadnienie
Powód Wspólnota Mieszkaniowa G. przy ul. ( ) w T. wnios³a pozew przeciwko pozwanej S. i L. spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w T. o nakazanie pozwanej wydania pomieszczenia kot³owni oraz pomieszczenia techniczno-gospodarczego, znajduj¹cych siê w piwnicy budynku posadowionego na gruncie objêtym ksiêg¹ wieczyst¹ KW numer ( ) S¹du
Rejonowego w T.
W uzasadnieniu pozwu powódka poda³a, i¿ wbrew owiadczeniu o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego
numer 1, objête pozwem pomieszczenia nie stanowi³y pomieszczeñ przynale¿nych do lokalu u¿ytkowego Spó³ki. By³y bowiem
nieruchomoci¹ wspóln¹ w myl przepisu z art. 3 ust. 2 ustawy
o w³asnoci lokali. Powódka zaznaczy³a przy tym, ¿e owiadczenie o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoæ Spó³ki pozostawa³o w czêci odnosz¹cej siê
do kot³owni i pomieszczenia techniczno-gospodarczego czynnoci¹ prawn¹ niewa¿n¹. Powódka doda³a, i¿ przedmiotowe pomieszczenia pozostaj¹ w wy³¹cznym posiadaniu pozwanej.
Wyrokiem zaocznym z dnia 10 sierpnia 2010 r. S¹d uwzglêdni³ ¿¹danie pozwu.
Pozwana Spó³ka w sprzeciwie od wyroku zaocznego wnios³a
o oddalenie powództwa. Powo³uj¹c siê na rêkojmiê wiary publicznej ksi¹g wieczystych wskaza³a, ¿e powódka nie posiada
tytu³u prawnego do przedmiotowych pomieszczeñ. Stanowi¹ one
bowiem pomieszczenia przynale¿ne do lokalu u¿ytkowego Spó³ki,
co zosta³o ujawnione w treci ksiêgi wieczystej KW numer ( )
S¹du Rejonowego w T. Nadto, zosta³o stwierdzone dokumentem
urzêdowym w postaci zawiadczenia Starosty T. Pozwana zarzuci³a tak¿e, i¿ od wy³¹cznej woli Spó³ki  jako inwestora budynku
wielorodzinnego  zale¿a³o czy i jakie lokale pozostan¹ zbyte
i jaki bêdzie charakter pomieszczeñ.
Pozwana podnios³a równie¿, ¿e w kot³owni prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na us³udze dostawy ciep³a. Wytwarza ciep³o przez zainstalowane w niej urz¹dzenia i sprzedaje je
mieszkañcom budynku przy ul. ( ) w T.
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W dniu 23 listopada 2010 r. S¹d Rejonowy w T. uchyli³ wyrok
zaoczny i powództwo oddali³.
W wyniku wniesionej przez powódkê apelacji, S¹d Okrêgowy uchyli³ wyrok S¹du I instancji i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania, pozostawiaj¹c S¹dowi Rejonowemu rozstrzygniêcie o kosztach postêpowania odwo³awczego.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d II instancji poleci³
S¹dowi I instancji odnieæ siê do podniesionej przez powódkê
kwestii niewa¿noci, przeprowadzaj¹c w tym zakresie stosowne
postêpowanie dowodowe. Punktem odniesienia  jak wskaza³
S¹d Odwo³awczy  winna pozostaæ przy tym wy³¹cznie dyspozycja przepisu z art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali, nie za
treæ ksiêgi wieczystej, czy zawiadczenie Starosty.
Zaskar¿onym wyrokiem z dnia 7 marca 2012 r., S¹d Rejonowy w T.
I. nakaza³ pozwanej S. i L. spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w T. wydaæ powódce Wspólnocie Mieszkaniowej G. przy ulicy ( ) w T. pomieszczenie kot³owni o powierzchni 15,01 m2 znajduj¹ce siê w piwnicy budynku posadowionego na gruncie objêtym ksiêg¹ wieczyst¹ KW numer
( ) S¹du Rejonowego w T., oznaczone w ksiêdze wieczystej
KW numer ( ) S¹du Rejonowego w T. jako pomieszczenie
przynale¿ne do lokalu u¿ytkowego numer 1;
II. oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie;
III. zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz powódki kwotê 403,23 z³
tytu³em zwrotu kosztów procesu.
Podstawê rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania:
Pozwana Spó³ka wybudowa³a na dzia³ce gruntu w T. przy
ulicy ( ) oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, oznaczonej numerem ( ), budynek wielorodzinny.
W budynku wyodrêbnionych zosta³o 14 lokali mieszkalnych,
10 gara¿y oraz dwa lokale u¿ytkowe znajduj¹ce siê na parterze
budynku.
Do lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoæ Spó³ki, jako
pomieszczenia przynale¿ne, przypisane zosta³y w owiadczeniu
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o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci tego lokalu z dnia 5 grudnia
2007 roku kot³ownia o powierzchni 15,01 m2 oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze o powierzchni 10,70 m2. Lokal posiada³ tak¿e WC i pomieszczenie gospodarcze.
Dla lokalu urz¹dzona zosta³a ksiêga wieczysta KW numer ( ).
Z w³asnoci¹ lokalu zwi¹zany by³ udzia³ w prawie u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntu oraz nieruchomoci wspólnej wynosz¹cy 627/10000 czêci.
Kot³ownia i pomieszczenie techniczno-gospodarcze znajdowa³y
siê w czêci podpiwniczonej budynku.
W pomieszczeniu techniczno-gospodarczym, zwanym tak¿e
serwerowni¹, znajdowa³o siê opomiarowanie lokali mieszkalnych,
u¿ytkowego i gara¿y w energiê elektryczn¹. Znajdowa³ siê w nim
tak¿e wy³¹cznik g³ówny zasilania budynku w energiê elektryczn¹.
Zamontowana zosta³a tak¿e centrala dostawcy Internetu do poszczególnych lokali. W stoj¹cej w pomieszczeniu szafie teleinformatycznej, do której schodzi³y siê kable z poszczególnych lokali, znajdowa³a siê rozdzielnia sygna³u telewizyjnego do lokali
w budynku oraz rozga³ênik wszystkich mediów elektronicznych
do poszczególnych lokali. Ponadto zainstalowany zosta³ rozga³ênik kamery terenu zewnêtrznego budynku.
W serwerowni lokatorzy sk³adowali rowery. Przechowywana
by³a w niej tak¿e kosiarka stanowi¹ca mienie Wspólnoty.
Do pomieszczenia techniczno-gospodarczego nie zosta³y zamontowane drzwi wejciowe. Otynkowane zosta³y jedynie ocie¿nice.
W kot³owni znajdowa³y siê dwa kot³y gazowe do centralnego
ogrzewania wyodrêbnionych lokali i podgrzania ciep³ej wody.
Zamontowany zosta³ równie¿ zasobnik ciep³ej wody dostarczanej do wszystkich lokali w budynku. Znajdowa³o siê w niej tak¿e
urz¹dzenie typu JAD, s³u¿¹ce do przesy³u czynnika grzewczego
do poszczególnych lokali.
Kot³ownia wyposa¿ona zosta³a nadto w dwa urz¹dzenia cinieniowe typu REFLEX. S³u¿y³o ono do wyrównania cinienia
w sieci i uzupe³niania niedoboru wody w poszczególnych loka-
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lach. Za regulacjê dop³ywu ciep³ej wody do lokali odpowiedzialne by³y zamontowane w kot³owni pompy.
W pomieszczeniu kot³owni znajdowa³ siê tak¿e licznik zimnej
wody dostarczanej do budynku, doprowadzanej nastêpnie do
wymiennika. Zimna woda, po jej podgrzaniu, rozprowadzana by³a
do poszczególnych lokali.
Ustawienie parametrów grzewczych dla lokali, mo¿liwe by³o
przy u¿yciu zainstalowanej w kot³owni tzw. automatyki kot³owni. Zamontowany licznik ciep³a wskazywa³ iloæ wyprodukowanego ciep³a dostarczanego do lokali.
Zawory kulowe zainstalowane na rurach przep³ywowych w kot³owni, umo¿liwia³y odciêcie dop³ywu energii cieplnej i zimnej
wody do lokali.
S¹d Rejonowy wskaza³, ¿e przedmiotem ¿¹dania pozwu by³o
nakazanie pozwanej Spó³ce wydania powódce dwóch pomieszczeñ, które w ocenie powódki stanowi³y nieruchomoæ wspóln¹.
Owiadczenie o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego numer 1 pozostawa³o przy tym, w ocenie Wspólnoty, niewa¿ne w czêci odnosz¹cej siê do przypisania kot³owni i pomieszczenia techniczno-gospodarczego, jako pomieszczeñ przynale¿nych do tego lokalu.
S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego zgodnie z wytycznymi S¹du Okrêgowego uzna³,
i¿ argumentacja Wspólnoty by³a s³uszna. Pomieszczenie kot³owni oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze (tzw. serwerownia), nie s³u¿y³y wy³¹cznie do u¿ytku w³aciciela lokalu u¿ytkowego numer 1 w budynku w T. przy ulicy ( ). Tak zatem, jednostronna czynnoæ prawna z dnia 5 grudnia 2007 r. stanowi¹ca
owiadczenie o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego numer 1 w T. przy ul. ( ) dotkniêta by³a sankcj¹ niewa¿noci w zakresie odnosz¹cym siê do pomieszczenia kot³owni i pomieszczenia techniczno-gospodarczego, jako przynale¿nych do
lokalu u¿ytkowego (por. art. 58 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali  dalej powo³ywana jako: Ustawa). W efekcie powództwo podlega³o
uwzglêdnieniu w czêci odnosz¹cej siê do wydania kot³owni (o
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czym ni¿ej), w oparciu o dyspozycjê przepisu z art. 3 ust. 2 Ustawy
w zw. z art. 12 Ustawy w zw. z art. 206 k.c. w zw. z art. 1 ust. 2
i art. 6 Ustawy.
Argumentuj¹c rozstrzygniêcie wskazaæ nale¿y, ¿e zarówno
w kot³owni, jak i w serwerowni znajdowa³y siê urz¹dzenia zaopatruj¹ce odpowiednio w sygna³ teleinformatyczny i energiê
ciepln¹ wydzielone w budynku lokale.
S¹d Rejonowy opar³ powy¿sze ustalenia na dowodzie z oglêdzin, które przeprowadzi³ z udzia³em bieg³ego s¹dowego z zakresu budownictwa. S¹d uzna³ bowiem, ¿e w obliczu przed³o¿onej do akt sprawy dokumentacji projektowej i technicznej budynku wielorodzinnego, konfrontacja stanu faktycznego z treci¹
dokumentów bêdzie mo¿liwa jedynie przy pomocy bieg³ego s¹dowego wed³ug dyspozycji przepisu z art. 278 § 1 k.p.c.
Bieg³y s¹dowy, po uprzedniej lekturze dokumentacji projektowej i technicznej budynku przy ul. ( ) w T., udzieli³ podczas
oglêdzin szczegó³owych wyjanieñ w zakresie przeznaczenia,
funkcji i aktualnego wykorzystania okrelonych urz¹dzeñ zainstalowanych w spornych pomieszczeniach. W efekcie S¹d Rejonowy pomin¹³ z³o¿on¹ w toku postêpowania dokumentacjê z mocy przepisu z art. 217 § 2 k.p.c. Okolicznoci istotne dla rozstrzygniêcia wyczerpywa³ bowiem dowód z oglêdzin z udzia³em bieg³ego s¹dowego, uzupe³niony dowodem z przes³uchania stron
i zeznaniami wiadka J.S.
S¹d Rejonowy wskaza³, ¿e wyposa¿enie spornych pomieszczeñ, ich funkcje i wykorzystanie by³y w przewa¿aj¹cym zakresie niesporne miêdzy stronami. Spó³ka przyzna³a, ¿e dla budynku urz¹dzona zosta³a w kot³owni jedna, wspólna instalacja grzewcza. Tak zatem, skoro pomieszczenia wyposa¿one zosta³y w urz¹dzenia s³u¿¹ce z jednej strony do u¿ytku wszystkich lokali, a z drugiej nie s³u¿y³y wy³¹cznie do korzystania z lokalu Spó³ki, to stanowi³y w myl przepisu z art. 3 ust. 2 Ustawy nieruchomoæ
wspóln¹. Okolicznoæ ta aktualizowa³a pozytywn¹ ocenê powództwa.
S¹d Rejonowy nie podzieli³ argumentacji pozwanej.
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Po pierwsze, negowanie braku po stronie powódki tytu³u prawnego pozostawa³o bezzasadne.
W³asnoæ spornych pomieszczeñ, w tym tak¿e zamontowanych w nich urz¹dzeñ, determinowany by³ przepisem z art. 3
ust. 2 Ustawy. Nieruchomoæ wspóln¹ stanowi¹ bowiem nie tylko grunt oraz czêci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokali. W efekcie, zdaniem S¹du
Rejonowego, ani treæ ksiêgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
u¿ytkowego numer 1, ani tak¿e treæ zawiadczenia Starosty T.
z dnia 19 padziernika 2007 r. nie sprzeciwia³y siê skutecznej
realizacji powództwa.
Na znaczenie powy¿szych dowodów dla potrzeb rozstrzygniêcia wskaza³ ju¿ S¹d Okrêgowy w wyroku uchylaj¹cym wyrok
S¹du I instancji. Powtarzanie w tym zakresie wnikliwej argumentacji pozostaje zbêdne. Ostatecznie S¹d orzekaj¹cy przyj¹³, i¿ nie
treæ ksiêgi wieczystej i dokumentu urzêdowego stanowi³a o tytule prawnym do spornej rzeczy, a dyktat Ustawodawcy sformu³owany w przepisie art. 3 ust. 2 Ustawy o charakterze przepisu
ius cogens. Jeli bowiem pomieszczenie nie s³u¿y³o wy³¹cznie
do u¿ytku w³aciciela lokalu, to z mocy Ustawy pozostawa³o nieruchomoci¹ wspóln¹. Skoro zatem sporne pomieszczenia stanowi³y nieruchomoæ wspóln¹ (nie s³u¿y³y bowiem wy³¹cznie
do u¿ytku w³aciciela lokalu u¿ytkowego numer 1), to powódka
posiada³a legitymacjê procesow¹ czynn¹ w zakresie realizowanego roszczenia. Przedmiotem powództwa by³a wszak rzecz
wspólna pozosta³ych cz³onków Wspólnoty, a nie rzecz osoby
trzeciej, czy te¿ nale¿¹ca wy³¹cznie do pozwanej.
Po drugie, przepis art. 3 ust. 2 Ustawy limitowa³ dowolnoæ
inwestora w kszta³towaniu zarówno umów o ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych, jak i treci owiadczenia
o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego numer 1.
Wskazany przepis eliminowa³ bowiem swobodê Spó³ki ustalania
granic wy³¹cznego prawa w³asnoci do tych pomieszczeñ, które
nie s³u¿y³y wy³¹cznie do jej u¿ytku. Skoro zatem w kot³owni
i serwerowni zainstalowane zosta³y urz¹dzenia s³u¿¹ce do u¿ytku wszystkich lokali w budynku, to zarówno one, jak i zamonto-
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wane w nich urz¹dzenia stanowi³y nieruchomoæ wspóln¹ bez
wzglêdu na wolê pozwanej w tym zakresie.
Powy¿sze przes¹dza³o o wskazanej wczeniej ocenie owiadczenia Spó³ki z dnia 5 grudnia 2007 r. jako czynnoci prawnej
niewa¿nej w czêci odnosz¹cej siê do spornych pomieszczeñ
z mocy art. 58 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy.
Równolegle zaznaczyæ nale¿y, i¿ z okolicznoci sprawy nie
wynika³o, by bez przypisania do lokalu u¿ytkowego numer 1
kot³owni i serwerowni, pozwana nie z³o¿y³a owiadczenia o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego numer 1.
Lokal u¿ytkowy, oprócz kot³owni i serwerowni, posiada³ pomieszczenie gospodarcze. Okolicznoæ tê podkreli³ podczas
oglêdzin bieg³y s¹dowy podaj¹c, i¿ pomieszczenie gospodarcze
usytuowane obok WC, pe³ni funkcjê analogiczn¹ do piwnicy.
Tak te¿ charakter samodzielnoci lokalu u¿ytkowego numer 1
zosta³ zachowany w myl przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy nawet
przy pominiêciu spornych pomieszczeñ jako przynale¿nych.
Po trzecie, Spó³ka b³êdnie kwalifikowa³a powództwo jako próbê
zabrania czego, co jest nasze.
Wyjaniæ nale¿y, i¿ pomieszczenie kot³owni nadal stanowi³o
w³asnoæ pozwanej. Nie by³a to jednak jej wy³¹czna w³asnoæ.
Pomieszczenie to stanowi³o wspó³w³asnoæ przymusow¹ wszystkich cz³onków Wspólnoty. Tak te¿ o odebraniu prawa nie mog³o byæ mowy, skoro w dalszym ci¹gu pozwana posiada³a okrelony udzia³ w nieruchomoci wspólnej wynosz¹cy 627/10000
czêci. Nale¿a³y do niej m.in. sporne pomieszczania s³u¿¹ce tak¿e do u¿ytku lokalu u¿ytkowego numer 1, ale nie wy³¹cznie do
jej u¿ytku. Tak te¿ faktyczne w³adanie kot³owni¹ przez Spó³kê
na zasadzie wy³¹cznoci, jako sprzeczne z przeznaczeniem tej
czêci nieruchomoci wspólnej, czyni³o powództwo o jej wydanie zasadnym.
Zgodziæ nale¿y siê przy tym z pozwan¹, ¿e powódka realizuj¹c roszczenie w istocie domaga³a siê wprowadzenia w posiadanie nieruchomoci wspólnych. Sformu³owane ¿¹danie pozostawa³o jednak w³aciwie dla wykonania przys³uguj¹cego powódce prawa. Z jednej bowiem strony nie narusza³o uprawnie-
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nia Spó³ki do korzystania ze wspólnej rzeczy. Pozwana przechowywa³a w piwnicy nale¿¹ce do niej materia³y budowlane, których usuniêcia powódka nie domaga³a siê w pozwie. Z drugiej,
odgranicza³o jej wy³¹czne posiadanie. Wspólnota nie ¿¹da³a wszak
nakazania opuszczenia przez Spó³kê spornych pomieszczeñ, a jedynie ich wydania. Wyjanienia wszak wymaga, i¿ powództwo
o wydanie nieruchomoci wspólnej skierowane przeciwko innemu wspó³w³acicielowi realizowane jest w oparciu o dyspozycjê
przepisu z art. 206 k.c. Stanowi on sui generis podstawê roszczenia windykacyjnego realizuj¹cego ochronê takich uprawnieñ
wspó³w³acicieli, jak¹ stanowi przepis z art. 222 k.c. Pod¹¿aj¹c
wszak za s³usznym g³osem doktryny stanowi¹cym uzasadnienie
do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 36/93 podkreliæ nale¿y, i¿ roszczenie
art. 206 k.c. jest swoistym roszczeniem windykacyjnym opartym
na tych samych przyczynach, które s¹ ród³em powództwa windykacyjnego art. 222 § 1 k.c. S¹d Najwy¿szy podkreli³, i¿ w
ramach art. 206 k.c. wspó³w³acicielowi przys³uguje ochrona jego
uprawnieñ przewidziana w art. 222 k.c. dla w³aciciela (por. te¿:
wyrok SN z dnia 28 wrzenia 1978 r., III CRN 172/78, OSNCP
1979/7-8/150). Tak te¿ semantyczne znaczenie niniejszego powództwa oznaczonego jako nakazanie wydania w istocie celowa³o w odnotowane uprawnienie powódki do wspó³posiadania
i wspó³korzystania z rzeczy wspólnej. Nie znaczy to jednak, by
z tych przyczyn podlega³o ono oddaleniu. Powództwo zosta³o
sformu³owane poprawnie. Zapewnia³o bowiem wykonanie
uprawnieñ w³acicielskich wynikaj¹cych z art. 206 k.c. w zw.
z art. 12 Ustawy.
Po czwarte, chybion¹ pozostawa³a teza pozwanej, wed³ug której
Spó³ka mia³a straciæ swoj¹ w³asnoæ z powodu zlokalizowania
kot³owni w swoim pomieszczeniu.
S¹d Rejonowy wskaza³, i¿ w³anie z tej przyczyny, ¿e w kot³owni zainstalowany zosta³ system grzewczy i pomiarowy dla
wszystkich lokali, pozwana nigdy nie uzyska³a do niej wy³¹cznego prawa w³asnoci. Przeszkod¹ ku takiemu uprawnieniu by³
przepis art. 3 ust. 2 Ustawy. Spó³ka nie mog³a zatem utraciæ
w³asnoci (rozumianej jako wy³¹cznej), skoro ab initio nie by³a
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jej wy³¹cznym podmiotem. Tak te¿ o naruszeniu konstytucyjnych
gwarancji w³asnoci nie mog³o byæ mowy. Z mocy Ustawy Spó³ka nie mog³a byæ wy³¹czn¹ w³acicielk¹ spornych pomieszczeñ
i po powstaniu Wspólnoty nigdy ni¹ nie by³a. Z jej to tak¿e
przyczyny nie mog³aby zostaæ w³acicielem przedmiotowych
pomieszczeñ spó³ka gazowa zajmuj¹ca siê tylko dostaw¹ ciep³a, jak argumentowa³a Spó³ka. Nieruchomoæ wspólna, oparta
o konstrukcjê wspó³w³asnoci przymusowej, nie mog³a byæ odrêbnym przedmiotem rozporz¹dzeñ niezale¿nie od tego czy i co
przysz³oby do g³owy Wspólnocie.
Po pi¹te, pod¹¿aj¹c dalej za argumentacj¹ pozwanej odnotowania wymaga, ¿e przywo³ana oferta sprzeda¿y Wspólnocie spornych pomieszczeñ z przyczyn oczywistych nie mog³a znaleæ
akceptacji powódki. Nikt nie mo¿e wszak przenieæ wiêcej praw
ni¿ sam posiada. Skoro Spó³ce po powstaniu Wspólnoty nie przys³ugiwa³o prawo wy³¹cznej w³asnoci do kot³owni i serwerowni,
to nie mog³a go zbyæ.
Po szóste, w³asnoæ nieruchomoci wspólnej nie poddawa³a
siê dowolnoci inwestora. Spó³ka ukszta³towaæ mog³a jedynie jej
zakres do granic dyspozycji przepisu art. 3 ust. 2 Ustawy. Jeli
zatem inwestor przeznaczy³ okrelone pomieszczenia jako s³u¿¹ce do u¿ytku wszystkich lokali w budynku, to musia³ liczyæ siê
z utrat¹ wy³¹cznej do nich w³asnoci. Sta³y siê one bowiem czêci¹ nieruchomoci wspólnej, eliminuj¹c prawo do ich wy³¹cznego korzystania i posiadania.
Po siódme, cz³onkowie Wspólnoty nie podjêli uchwa³y o zmianie przeznaczenia kot³owni i serwerowni, jako pomieszczeñ s³u¿¹cych do u¿ytku wszystkich lokali. Z tej przyczyny supozycja
Spó³ki odnosz¹ca siê do ewentualnych roszczeñ cz³onków Wspólnoty wobec przekszta³cenia czêci nieruchomoci wspólnej w lokal
pozostawa³a poza stanem faktycznym niniejszej sprawy.
Po ósme, S¹d z urzêdu nie uzna³ odrêbnego lokalu za wspólny. Ocenie podlega³ wszak nie lokal, a pomieszczenia, które
zosta³y do niego przypisane jako przynale¿ne.
Nadto, kwalifikacja dokonywana by³a nie z urzêdu, a z mocy Ustawy. Przy bezwzglêdnym brzemieniu art. 3 ust. 2 Ustawy
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jakakolwiek dowolnoæ zarówno w ocenie S¹du, jak i Spó³ki by³a
wy³¹czona.
Zdaniem S¹du Rejonowego powództwo wbrew stanowisku
pozwanej, nie zmierza³o do wydania cudzego lokalu, a czêci
nieruchomoci wspólnej. Lokal u¿ytkowy numer 1 nie by³ objêty
¿¹daniem pozwu.
Co siê za tyczy przywo³anego przez pozwan¹ orzeczenia
S¹du Najwy¿szego wskazaæ nale¿y, ¿e przedmiotem wydobycia
 jak ju¿ zaznaczono  nie by³ lokal u¿ytkowy, a nieruchomoæ
wspólna. Stanowi³y ni¹ pomieszczenia przypisane do lokalu Spó³ki
jako przynale¿ne, co uchybia³o Ustawie. Nadto, kot³owniê i serwerowniê nie zajmowa³ dozorca. Pomieszczenia wyposa¿one by³y
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do u¿ytku wszystkich lokali, zyskuj¹c w ten
sposób charakter nieruchomoci wspólnej. Analogii w stanie faktycznym niniejszej sprawy i cytowanym przez Spó³kê wyroku
S¹du Najwy¿szego nie sposób by³o siê zatem doszukaæ.
Niezrozumia³ym pozostawa³ przy tym zarzut, jakoby powódka wadliwie nie domaga³a siê uznania spornych pomieszczeñ za
wspólne.
Powództwo o wydanie  jako dalej id¹ce  podlega³o uwzglêdnieniu z mocy art. 3 ust. 2 Ustawy w zw. z art. 206 k.c. Przes³ank¹ rozstrzygniêcia by³o przy tym ustalenie tytu³u prawnego
do wskazanych pomieszczeñ w kontekcie niewa¿noci jednostronnej czynnoci prawnej z dnia 5 grudnia 2007 r. Tak te¿ zaniechanie domagania siê w powództwie ustalenia pomieszczeñ
za wspólne, jako kwestii przes³ankowej, wiadczy³o o rozwadze
procesowej powódki.
Po dziewi¹te, wspó³w³asnoæ przymusowa rozci¹ga³a siê nie
tylko na czêci budynku, ale tak¿e na urz¹dzenia (verba legis:
urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokalu  art. 3 ust. 2 Ustawy). Tak zatem skoro zatem urz¹dzenia
s³u¿¹ce do dostawy ciep³a, wody, sygna³ów teleinformatycznych
do lokali w budynku zamontowane zosta³y w przedmiotowych
pomieszczeniach, to takie wyposa¿enie determinowa³o charakter tych pomieszczeñ jako nieruchomoci wspólnej. S³u¿y³y one
bowiem do obs³ugi urz¹dzeñ zaopatruj¹cych w odpowiednie
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media wszystkie lokale w budynku, a nie tylko lokal u¿ytkowy
numer 1.
Nie zmienia³ przy tym oceny S¹du podniesiony przez Spó³kê
zarzut przechowywania w kot³owni materia³ów budowlanych
Spó³ki.
Fakt przechowywania rzeczy stanowi¹cych w³asnoæ pozwanej nie odmienia³o charakteru kot³owni, jako nieruchomoci wspólnej. Nadto, skoro Wspólnota nie ¿¹da³a opró¿nienia pomieszczeñ, to godzi³a siê na takie przeznaczenie pomieszczenia równie¿ jako przechowalni ruchomoci Spó³ki.
S¹d Rejonowy w punkcie II wyroku oddali³ powództwo w zakresie odnosz¹cym siê do pomieszczenia techniczno-gospodarczego na mocy art. 206 k.c. a contrario.
S¹d Rejonowy, w oparciu o dowód z oglêdzin ustali³, i¿ pomieszczenie techniczno-gospodarcze znajduje siê w posiadaniu
powódki. W serwerowni lokatorzy przechowywali rowery. By³a
tam tak¿e kosiarka Wspólnoty. Sam dostêp do tego pomieszczenia pozostawa³ przy tym nieograniczony. Nie zosta³y zamontowane drzwi. Co wiêcej, pozwana nigdy nie sprzeciwia³a siê korzystaniu przez powódkê z tego pomieszczenia na co wskaza³
prezes Spó³ki. Brak by³o zatem podstaw do twierdzenia, jakoby
pomieszczenie techniczno-gospodarcze znajdowa³o siê w wy³¹cznym w³adztwie pozwanej, skoro cz³onkowie Wspólnoty korzystali swobodnie z serwerowni.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiod³a pozwana S. i L.
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w T., zaskar¿aj¹c w czêci, tj. w zakresie pkt. I i III i zarzuci³a mu:
1. naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ jego wyk³adniê
i niew³aciwe zastosowanie, w szczególnoci art. 3 ust. 2 i art.
12 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (dalej
jako u.w.l. oraz art. 58 § 1 i 3 k.c., polegaj¹ce w szczególnoci na uznaniu, i¿ pozwana nie korzysta wy³¹cznie z lokalu
kot³owni, a korzystaj¹ z niego inni lokatorzy;
2. naruszenie art. 140 k.c. poprzez uznanie niewa¿noci ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu w czêci dotycz¹cej przypisania kot³owni i pomieszczenia techniczno-gospodarczego jako
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przynale¿nych do lokalu i pozbawienie w³aciciela wy³¹cznej
w³asnoci tych pomieszczeñ, co skutkuje uniemo¿liwieniem
prowadzenia pozwanej dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem pomieszczenia kot³owni;
3. naruszenie prawa procesowego, w szczególnoci art. 321 § 1
k.p.c., poprzez zas¹dzenie ponad ¿¹danie i poprzez w szczególnoci orzeczenie o wydaniu lokalu, gdy powód móg³by
ewentualnie domagaæ siê wprowadzenia w posiadanie; nadto
i¿ S¹d uzna³, ¿e zawartoæ pomieszczenia kot³owni (instalacje)
stanowi równie¿ w³asnoæ powódki i co do tego poczyni³ stosowne ustalenia;
4. naruszenie art. 222 k.c. poprzez uznanie, i¿ wspó³w³acicielom przys³uguje roszczenie o wydanie wobec innego wspó³w³aciciela;
5. naruszenie art. 230 k.p.c. poprzez nieuznanie, i¿ w³aciciele
lokalu nie partycypowali w kosztach wybudowania kot³owni
oraz instalacji w nim siê znajduj¹cej, co porednio sk³oni³o S¹d
do wniosku, i¿ lokal ten stanowi wspó³w³asnoæ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze pozwana wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie powództwa równie¿ co do tej
czêci oraz obci¹¿enie kosztami postêpowania powódki wed³ug
norm przepisanych, wzglêdnie o uchylenie wyroku w zaskar¿onej czêci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z pozostawieniem temu S¹dowi rozstrzygniêcia o kosztach za instancjê odwo³awcz¹.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest niezasadna i nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Wskazaæ nale¿y, i¿ w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie III CKN 812/98 (OSNC 2000/10/193) S¹d
Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e S¹d II instancji w systemie apelacyjnym jest instancj¹ merytoryczn¹, co oznacza, ¿e S¹d ten ma
obowi¹zek poczyniæ w³asne ustalenia faktyczne i oceniæ je samodzielnie z punktu widzenia prawa materialnego. Maj¹c to na
wzglêdzie S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ dokonane przez S¹d Rejonowy ustalenia faktyczne s¹ prawid³owe, a zatem przyjmuje je jako
w³asne.
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Na wstêpie rozwa¿añ nale¿y odnieæ siê do zarzutu naruszenia prawa procesowego tj. art. 321 § 1 k.p.c., albowiem jest to
zarzut najdalej id¹cy. Zdaniem skar¿¹cego, S¹d Rejonowy dopuci³ siê naruszenia powy¿szego przepisu, albowiem orzek³ o wydaniu lokalu, podczas, gdy powód móg³by ewentualnie domagaæ
siê wprowadzenia w posiadanie, a nadto ¿e S¹d uzna³ zawartoæ
pomieszczenia kot³owni jako w³asnoæ równie¿ powódki. Zarzut
ten jest ca³kowicie bezzasadny, powód w pozwie domaga³ siê
wydania pomieszczenia kot³owni i tak sformu³owane ¿¹danie S¹d
Rejonowy uwzglêdni³ w punkcie I wyroku, zatem wbrew zarzutom pozwanego nie orzek³ ponad ¿¹danie. W istocie zarzutem
naruszenia przez S¹d Rejonowy art. 321 § 1 k.p.c. skar¿¹cy zmierza do podwa¿enia zasadnoci ¿¹dania zawartego w pozwie. Sformu³owanie przez skar¿¹cego powy¿szego zarzutu nie by³o zatem prawid³owe.
W ocenie S¹du Okrêgowego nale¿a³o natomiast na tle tego
zarzutu oceniæ czy powodowa Wspólnota posiada³a legitymacjê
procesow¹ czynn¹ do ¿¹dania od innego wspó³w³aciciela wydania pomieszczenia.
Zgodnie z art. 6 u.w.l. ogó³ w³acicieli, których lokale wchodz¹
w sk³ad okrelonej nieruchomoci tworzy wspólnotê mieszkaniow¹. Wspólnota mieszkaniowa mo¿e nabywaæ prawa i zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozywan¹. W uchwale siedmiu sêdziów z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie III CZP 65/07
S¹d Najwy¿szy przes¹dzi³, i¿ wspólnota mieszkaniowa, dzia³aj¹c
w ramach przyznanej jej zdolnoci prawnej, mo¿e nabywaæ prawa i obowi¹zki do w³asnego maj¹tku. W uzasadnieniu uchwa³y
S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ zgodnie z art. 331 k.c., osob¹ ustawow¹ jest konstrukcja charakteryzuj¹ca siê trzema zasadniczymi
cechami: ma ustawowo przyznan¹ zdolnoæ prawn¹, nie jest osob¹
prawn¹ oraz jest jednostk¹ organizacyjn¹ (ma okrelon¹ strukturê
organizacyjn¹). Wspólnota mieszkaniowa charakteryzuje siê wskazanymi cechami. Zgodnie z art. 6 zdanie drugie u.w.l., mo¿e ona
nabywaæ prawa i zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozywana. Zarz¹d wspólnoty powinien byæ postrzegany jako odpowiednik organu osoby prawnej. Na wspólnotê mieszkaniow¹ zosta³a na³o¿ona odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania dotycz¹ce nie-
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ruchomoci wspólnej, przy czym wspólnota odpowiada bez ograniczeñ, natomiast dodatkowa odpowiedzialnoæ poszczególnych
jej cz³onków ograniczona zosta³a do czêci odpowiadaj¹cej ich
udzia³om w nieruchomoci wspólnej (art. 17 u.w.l.). S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ ustawa o w³asnoci lokali upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e wspólnota mieszkaniowa, mimo ¿e stanowi j¹ z mocy
prawa ogó³ w³acicieli lokali, jest w pewnych sytuacjach osob¹
trzeci¹ w stosunku do swoich cz³onków. wiadczy o tym treæ
art. 16 oraz art. 21 ust. 1, a tak¿e art. 25 ust. 1 i 2 u.w.l. Ponadto
wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê
poniesion¹ przez cz³onka tej wspólnoty w wyniku nienale¿ytego wykonywania zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ (zob. uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lutego 2006 r., III CZP 5/06).
Pomimo zwi¹zku wspólnoty mieszkaniowej ze stosunkiem wspó³w³asnoci ³¹cz¹cym w³acicieli lokali, u¿yteczne jest wyrane
oddzielenie tych dwóch konstrukcji prawnych. W ramach stosunku wspó³w³asnoci w³aciciele lokali decyduj¹ o udziale w nieruchomoci wspólnej, który stanowi element maj¹tku nale¿¹cego
do ka¿dego z nich. Co najistotniejsze z punktu widzenia przedmiotowej sprawy S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ wspólnota ma za
zadanie realizowaæ wspólny interes w³acicieli, a tak¿e innych
osób, wyra¿aj¹cy siê w utrzymywaniu nale¿ytego stanu wspólnej nieruchomoci. Wyrane uznanie wspólnoty za podmiot odrêbny od w³acicieli i uregulowanie sposobu dzia³ania tego podmiotu z jednoczesnym zabezpieczeniem wp³ywu w³acicieli lokali na jej funkcjonowanie, stwarza dobre podstawy do podejmowania dzia³añ charakteryzuj¹cych dobrego gospodarza nieruchomoci. S¹d Najwy¿szy wskaza³ ponadto, i¿ przyjêcie, ¿e wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem prawa cywilnego rodzi koniecznoæ odniesienia siê do jeszcze jednej kwestii, a mianowicie zakresu przys³uguj¹cej jej zdolnoci prawnej. Przyjmuj¹c jako
punkt odniesienia zakres nieograniczonej zdolnoci prawnej osoby fizycznej, trzeba zauwa¿yæ, ¿e zdolnoæ prawna osoby prawnej, a tak¿e osoby ustawowej, jest co do zasady ograniczona.
Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy zdolnoæ prawna osoby
ustawowej, a konkretnie wspólnoty mieszkaniowej, podlega jedynie ograniczeniom wynikaj¹cym z faktu, ¿e chodzi o jednost-
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kê organizacyjn¹, a nie cz³owieka, czy te¿ ograniczenia wynikaj¹
z zakresu zadañ, do wykonywania których powo³any zosta³ ten
podmiot prawa cywilnego.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie wystêpuje tzw. specjalna zdolnoæ prawna osób prawnych, wyra¿any jest zatem
pogl¹d, ¿e zdolnoæ prawna osoby prawnej, a tak¿e osoby ustawowej (por. art. 331 k.c.), mo¿e zostaæ ograniczona tylko wyranym uregulowaniem ustawowym, poza ograniczeniami wynikaj¹cymi z faktu, ¿e podmiotem niektórych praw i obowi¹zków
mo¿e byæ jedynie osoba fizyczna. Nie dokonuj¹c generalnej oceny takiego stanowiska nale¿y jednak wskazaæ, ¿e przepisy ustawy o w³asnoci lokali stwarzaj¹ podstawy prawne do przyjêcia,
i¿ zdolnoæ prawna wspólnoty mieszkaniowej zosta³a ograniczona do praw i obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem (administrowaniem) nieruchomoci¹ wspóln¹. W licznych przepisach tej
ustawy jest mowa o zarz¹dzaniu nieruchomoci¹ wspóln¹ (por.
np. art. 1 ust. 1, art. 14, art. 18, art. 22, art. 25 u.w.l.), przy czym
ustawodawca pos³uguje siê zamiennie okreleniami zarz¹dzanie
nieruchomoci¹ wspóln¹ oraz zarz¹d nieruchomoci¹ wspóln¹.
Ponadto w art. 17 u.w.l. uregulowana zosta³a odpowiedzialnoæ
wspólnoty mieszkaniowej za zobowi¹zania dotycz¹ce nieruchomoci wspólnej. Uregulowania te pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosku, ¿e wspólnota mieszkaniowa mo¿e byæ podmiotem
praw i obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem (gospodarowaniem) nieruchomoci¹ wspóln¹.
Zdaniem S¹du Najwy¿szego przyjêcie, ¿e wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych oznacza, i¿
mo¿e ona posiadaæ maj¹tek odrêbny od maj¹tków w³acicieli
lokali (maj¹tek w³asny). W sk³ad tego maj¹tku mog¹ jednak wejæ
jedynie prawa i obowi¹zki zwi¹zane z gospodarowaniem nieruchomoci¹ wspóln¹, gdy¿, jak wskazano, z przepisów ustawy
o w³asnoci lokali wynika ograniczenie zakresu zdolnoci prawnej wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy tej ustawy pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e do maj¹tku wspólnoty wchodz¹ przede wszystkim
uiszczane przez w³acicieli lokali zaliczki w formie bie¿¹cych
op³at na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ (art.
13 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz po¿ytki i inne
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dochody z nieruchomoci wspólnej. Ponadto w sk³ad maj¹tku
wspólnoty mog¹ wejæ prawa wynikaj¹ce z umów zawieranych
przez ni¹ w ramach gospodarowania nieruchomoci¹ wspóln¹
(np. roszczenia wynikaj¹ce z umów o remont nieruchomoci
wspólnej czy ocieplenie budynku), a tak¿e w³asnoæ nieruchomoci nabytej za zgod¹ w³acicieli (art. 22 ust. 3 pkt 6a u.w.l.).
W odniesieniu do tego przypadku nale¿y konsekwentnie stwierdziæ, ¿e w grê mo¿e wchodziæ jedynie nieruchomoæ potrzebna
do zarz¹dzania nieruchomoci¹ wspóln¹, np. odrêbna w³asnoæ
lokalu przeznaczonego na siedzibê zarz¹du wspólnoty.
Maj¹tek wspólnoty mieszkaniowej stanowi jej maj¹tek jako
osoby ustawowej. W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie istniej¹
wystarczaj¹ce podstawy do przyjêcia, ¿e wspólnota zarz¹dza jedynie maj¹tkiem nale¿¹cym do w³acicieli lokali. Maj¹tek taki
musia³by, choæby ze wzglêdów praktycznych, zostaæ ustawowo
oddzielony od maj¹tków osobistych cz³onków wspólnoty, objêty
wspólnoci¹ przymusow¹, a wchodz¹ce w jego sk³ad prawa powinny zyskaæ status praw zwi¹zanych z w³asnoci¹ lokalu. Brak
jednak w tym zakresie stosownych przepisów, a zawarte w art.
12 ust. 2 u.w.l. uregulowanie, ¿e po¿ytki i inne przychody z nieruchomoci wspólnej w czêci przekraczaj¹cej wydatki zwi¹zane z jej utrzymaniem przypadaj¹ w³acicielom lokali stosownie
do wielkoci ich udzia³ów, nie mo¿e byæ uwa¿ane za wystarczaj¹c¹ podstawê prawn¹.
Sytuacja prawna nieruchomoci, w której wyodrêbniono lokale, jest odmienna od sytuacji, w której nieruchomoæ stanowi
przedmiot wspó³w³asnoci. Z tego wzglêdu siêgniêcie do przepisów kodeksu cywilnego normuj¹cych wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych nie jest mo¿liwe. Dostrzeg³ to ustawodawca,
prowadzaj¹c ustawowy obowi¹zek dokonania wyboru zarz¹du
wspólnty w tzw. wspólnotach du¿ych (art. 20 u.w.l.), a w odniesieniu do wspólnot tzw. ma³ych odsy³aj¹c do stosowania przepisów o wspó³w³asnoci w czêciach u³amkowych, ale odpowiednio (art. 19 u.w.l.), a wiêc z uwzglêdnieniem odrêbnoci wspólnoci ³¹cz¹cej w³acicieli lokali.
Zdanie odrêbne do stanowiska zawartego w uchwale z³o¿y³
sêdzia S¹du Najwy¿szego Krzysztof Pietrzykowski. Wskaza³ on
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jednak¿e, ¿e wspólnota mieszkaniowa nie ma i nie mo¿e mieæ
¿adnych w³asnych interesów odrêbnych od interesów w³acicieli
lokali, skoro jej istnienie wi¹¿e siê wy³¹cznie ze sprawowaniem
zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ (art. 1 ust. 1, art. 18 i nast.
u.w.l.). Wszelkie porównania do spó³ek handlowych s¹ chybione przede wszystkim z tego wzglêdu, ¿e spó³ki te  równie¿
osobowe (art. 21 § 1, art. 86 § 1, art. 102 i art. 125 k.s.h.) 
w odró¿nieniu od wspólnot mieszkaniowych prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wed³ug terminologii kodeksu spó³ek handlowych  prowadz¹ przedsiêbiorstwo).
Stanowisko przedstawione w wy¿ej cytowanej uchwale S¹d
Najwy¿szy podtrzyma³ w uchwale z dnia 16 padziernika 2008 r.
(III CZP 91/08), w której stwierdzi³, ¿e w sprawie o zobowi¹zanie do z³o¿enia owiadczenia woli o ustanowienie odrêbnej w³asnoci i sprzeda¿y lokalu powsta³ego wskutek przebudowy strychu, stanowi¹cego przedmiot w³asnoci wspólnej, legitymacja
bierna przys³uguje wspólnocie mieszkaniowej.
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 grudnia 2007 r. spotka³a siê z krytyk¹ przedstawicieli doktryny.
Niezale¿nie od odmiennych stanowisk w zakresie mo¿liwoci
nabywania przez wspólnotê praw i obowi¹zków do w³asnego
maj¹tku prezentowanych równie¿ przez przedstawicieli doktryny wskazaæ nale¿y, ¿e zarówno S¹d Najwy¿szy jak i przedstawiciele doktryny zgodni s¹ w jednej kwestii, i¿ wspólnota mieszkaniowa ograniczona jest w swych dzia³aniach do praw i obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem nieruchomoci¹ wspóln¹ i ma
za zadanie realizowaæ wspólny interes ogó³u w³acicieli. Powy¿sza konstatacja jest kluczowa w przedmiotowej sprawie. Po pierwsze bowiem istotnym jest ustalenie, czy ¿¹danie zawarte w pozwie dotyczy³o nieruchomoci wspólnej, a ponadto wyjanienie
czy stanowi³o ono realizacjê interesu ogó³u w³acicieli. W ocenie
S¹du Okrêgowego spe³nienie tych przes³anek stanowi³o podstawê do uwzglêdnienia ¿¹dania.
Oceny powy¿szych okolicznoci nie sposób dokonaæ bez przes¹dzenia czy pomieszczenie kot³owni stanowi³o czy te¿ nie pomieszczenie wspólne. S¹d Okrêgowy nie odnosi³ siê przy tym
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w swych rozwa¿aniach do pomieszczenia technicznogospodarczego, albowiem powództwo w tym zakresie oddalone przez
S¹d Rejonowy uprawomocni³o siê.
S¹d Okrêgowy w pe³ni podziela, wbrew wywodom apelacji,
pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Rejonowy, i¿ pomieszczenie kot³owni jako s³u¿¹ce wszystkim w³acicielom nie mog³o stanowiæ
pomieszczenia przynale¿nego lokalu u¿ytkowego, stanowi¹cego
odrêbn¹ w³asnoæ. Wskazaæ nale¿y, i¿ w pimie procesowym
z dnia 15 listopada 2011 r. pozwana przyznaje, ¿e w budynku
nale¿¹cym do powodowej Wspólnoty zosta³a przewidziana jedna instalacja, elementem której jest kot³ownia zlokalizowana w pomieszczeniu przynale¿nym do lokalu pozwanej. Co istotne pozwana przyznaje, ¿e skutkiem tego nie zosta³a przewidziana inna
alternatywna forma dostarczania ciep³a, ani¿eli z wykorzystaniem
tej w³anie spornej kot³owni i urz¹dzeñ w niej siê znajduj¹cych.
W tym kontekcie przyjête przez S¹d Rejonowy stanowisko, i¿
przepis z art. 3 ust. 2 Ustawy limitowa³ dowolnoæ inwestora
w kszta³towaniu zarówno umów o ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych, jak i treci owiadczenia o ustanowieniu odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego numer 1 jest s³uszne. Wskazany przepis ogranicza³ bowiem swobodê Spó³ki ustalania granic wy³¹cznego prawa w³asnoci do tych pomieszczeñ,
które nie s³u¿y³y wy³¹cznie do jej u¿ytku. Skoro zatem w kot³owni zainstalowane zosta³y urz¹dzenia s³u¿¹ce do u¿ytku wszystkich lokali w budynku, to zarówno to pomieszczenie, jak i zamontowane w nich urz¹dzenia stanowi³y nieruchomoæ wspóln¹
bez wzglêdu na wolê pozwanej w tym zakresie. Pozwana przyzna³a bowiem, ¿e kot³ownia jest czêci¹ jedynej instalacji grzewczej budynku Wspólnoty.
W wyroku z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie V CSK 139/
10 S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ przepis art. 3 ust. 2 u.w.l. stanowi,
¿e czêæ wspóln¹ stanowi grunt oraz czêci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokali. Z przepisu wynika, ¿e w sk³ad tego pojêcia wchodzi nie tylko grunt,
ale tak¿e czêci budynku. Ocena jednak, które czêci budynku
podlegaj¹ takiej kwalifikacji, mo¿e powodowaæ trudnoci. Ustawa pos³uguje siê kryterium czêci, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do
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u¿ytku w³acicieli lokali. Wyra¿ona w ustawie zasada dotyczyæ
bêdzie wiêc tych czêci budynku i urz¹dzeñ, które nie s¹ zwi¹zane z korzystaniem wy³¹cznie z jednego lokalu, ale te¿ tych,
które s¹ przeznaczone do u¿ytku wszystkich w³acicieli. Uchwa³a zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej niezaliczaj¹ca do nieruchomoci wspólnej tzw. pomieszczeñ technicznych niezbêdnych do
funkcjonowania i obs³ugi technicznej budynku jest zatem sprzeczna
z prawem (art. 27 ust. 1 u.s.m. w zw. z art. 3 ust. 2 u.w.l.).
W uzasadnieniu wyroku S¹d Najwy¿szy zwa¿y³, ¿e w rozpatrywanej przez niego sprawie dosz³o do naruszenia art. 42 ust. 3
pkt 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze
zm.) oraz art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) przez
pozostawienie we w³asnoci Spó³dzielni 28 pomieszczeñ technicznych. Uchwa³a nr (...) w § 6 ust. 1 stanowi³a, ¿e Spó³dzielnia
pozostaje w³acicielem nieruchomoci i gruntu w takim zakresie,
w jakim nie narusza to przys³uguj¹cej cz³onkom i w³acicielom
lokali niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali lub praw z ni¹ zwi¹zanych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Natomiast
w ust. 2 tego paragrafu postanowiono, ¿e w szczególnoci mieniem spó³dzielni pozostaj¹ pomieszczenia techniczne, pomieszczenia wêz³ów cieplnych oraz lokale u¿ytkowe okrelone w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y.
W za³¹czniku nr 3 do uchwa³y (...) lokale u¿ytkowe i pomieszczenia techniczne zosta³y ujête jako lokale podlegaj¹ce
wyodrêbnieniu, ustalono dla nich udzia³y w nieruchomoci wspólnej. W tym wiêc zakresie lokale u¿ytkowe i pomieszczenia techniczne, maj¹ce stanowiæ  zgodnie z treci¹ uchwa³y  mienie
spó³dzielni, upodobni³y siê konstrukcj¹ prawn¹ do przewidzianej
w przepisach ustawy o w³asnoci lokali czêci nale¿¹cej do dotychczasowego w³aciciela nieruchomoci, obejmuj¹cej samodzielne lokale niewyodrêbnione (art. 3 ust. 3 zd. 2 i art. 4 ustawy
o w³asnoci lokali).
W ocenie S¹du Najwy¿szego w sk³ad zatem pojêcia nieruchomoci wspólnej mog¹ wchodziæ elementy o zró¿nicowanym stop-
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niu zwi¹zania z wyodrêbnionymi lokalami. W pierwszym rzêdzie chodzi o takie czêci budynku, jak wspólna klatka schodowa, ciany zewnêtrzne czy dach. Do nieruchomoci wspólnej
mog¹ tak¿e nale¿eæ pomieszczenie gospodarcze o specjalnym
przeznaczeniu (pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dzieciêcych), a wiêc pomieszczenie zwi¹zane funkcjonalnie z lokalami. Tego typu pomieszczenia u³atwiaj¹ korzystanie z lokali
mieszkalnych, choæ nie maj¹ charakteru urz¹dzeñ koniecznych
do takiego korzystania.
S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e w pomieszczeniach technicznych
objêtych zaskar¿on¹ uchwa³¹ znajduj¹ siê przeznaczone do funkcjonowania i obs³ugi technicznej budynku urz¹dzenia w postaci
instalacji wodoci¹gowych zimnej i ciep³ej wody, kanalizacyjnej,
grzewczej. Nie by³o sporu, ¿e pomieszczenia te zosta³y zbudowane zgodnie z projektem architektoniczno  budowlanym budynku i istniej¹ w budynku od chwili zakoñczenia inwestycji.
Funkcja ochronna tych pomieszczeñ, ochronna w odniesieniu do
znajduj¹cych siê w nich tych urz¹dzeñ, nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e zakwalifikowanie ich jako czêci wspólnej pozostaje
w interesie wszystkich w³acicieli lokali. Z uwagi zatem na funkcjê, jak¹ pe³ni¹ pomieszczenia techniczne stanowi¹ one nieruchomoæ wspóln¹. Uchwa³a zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej
niezaliczaj¹ca do nieruchomoci wspólnej tzw. pomieszczeñ technicznych niezbêdnych do funkcjonowania i obs³ugi technicznej
budynku jest zatem sprzeczna z prawem (art. 27 ust. 1 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy
o w³asnoci lokali).
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na realia przedmiotowej
sprawy wskazaæ nale¿y, i¿ w niniejszej sprawie równie¿ nie by³o
sporu, ¿e instalacja grzewcza wraz z pomieszczeniem kot³owni
zosta³y wykonane zgodnie z projektem architektoniczno  budowlanym budynku i istniej¹ w budynku od chwili zakoñczenia
inwestycji. W budynku nie ma ¿adnej innej alternatywnej instalacji grzewczej, która jest niezbêdna dla prawid³owego funkcjonowania wszystkich lokali wchodz¹cych w sk³ad Wspólnoty zgodnie z ich przeznaczeniem, do jakiego zosta³y ustanowione. Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ zgodnie z § 49 rozporz¹dzenia Mi-
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nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie, budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi oraz inne budynki, je¿eli wynika to z ich przeznaczenia,
powinny byæ wyposa¿one w instalacje (urz¹dzenia) do ogrzewania pomieszczeñ w okresie obni¿onych temperatur, umo¿liwiaj¹ce utrzymanie temperatury powietrza wewnêtrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków
rekreacyjnych, u¿ytkowanych wy³¹cznie w sezonie letnim. Z powy¿szego przepisu wynika zatem, ¿e budynek przeznaczony na
sta³y pobyt ludzi, poza tym, który ma przeznaczenie rekreacyjne
musi byæ wyposa¿ony w instalacjê, s³u¿¹c¹ ogrzewaniu pomieszczeñ. Gdyby takiej nie posiada³ nie powinien byæ dopuszczony
do u¿ytku.
Umowa ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu, przewiduj¹ca przydzielenie do lokalu jako pomieszczenia przynale¿nego
kot³owni, która jest elementem jedynej instalacji grzewczej, s³u¿¹cej dostarczaniu ciep³a do wszystkich lokali wchodz¹cych
w sk³ad wspólnoty, jako naruszaj¹ca bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy przepis art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali jest w tym
zakresie niewa¿na na mocy art. 58 § 1 i 3 k.c. Z tych wzglêdów
stanowisko skar¿¹cego wyra¿one w uzasadnieniu apelacji, i¿ jakkolwiek zamierza³ przeznaczyæ sporne pomieszczenie na kot³owniê, nigdy nie chcia³ czyniæ z nich przedmiotu wspó³w³asnoci, nie mo¿e byæ brane pod uwagê z oczywistych wzglêdów.
Sokoro bowiem przepis art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali
jest bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy, wola skar¿¹cego wyra¿ona
w czynnoci prawnej ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu nie
mog³a skutecznie zmieniæ treci tego przepisu. W kontekcie
dotychczasowych rozwa¿añ mo¿e jedynie dziwiæ stanowisko skar¿¹cego, ¿e kot³ownia jedynie u³atwia korzystanie z lokali mieszkalnych, nie ma jednak dla nich koniecznego charakteru. Trudne
bowiem by³oby do zrealizowania ogrzanie lokali mieszkalnych
wed³ug projektu instalacji grzewczej przewidzianego dla budynku powodowej Wspólnoty bez pomieszczenia kot³owni. Wskazaæ nale¿y, i¿ równie¿ w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gliwicach (II SA/GI 115/09)
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wskaza³, i¿ nieruchomoæ wspóln¹ stanowi grunt oraz czêci budynku i urz¹dzenia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³acicieli lokali. W myl przyjêtych w doktrynie i judykaturze pogl¹dów za elementy takie uwa¿a siê fundamenty, dach, ciany none, klatkê schodow¹, przewody, instalacje wodne, ogrzewcze
itp. Pozwany natomiast przyzna³ w toku postêpowania, i¿ czêci¹ instalacji grzewczej budynku jest kot³ownia, stanowi ona zatem sk³adow¹ instalacji grzewczej, bez kot³owni instalacja bowiem nie mog³aby funkcjonowaæ.
W tym miejscu wskazaæ nale¿y, i¿ prezentowane w uzasadnieniu apelacji kwestie dotycz¹ce tego, kto faktycznie finansowa³ budowê kot³owni pozostaj¹ bez wp³ywu na rozstrzygniêcie
w przedmiotowej sprawie, a mog¹ co najwy¿ej byæ podstaw¹ do
ewentualnych wzajemnych rozliczeñ pomiêdzy powodem a pozwanym. Z tych te¿ wzglêdów zarzut naruszenia art. 230 k.c.
w ujêciu wskazanym w zarzutach apelacji nie móg³ prowadziæ
do uwzglêdnienia tego¿ rodka zaskar¿enia. Nie sposób równie¿
uznaæ, ¿e argumenty dotycz¹ce prowadzonej przez pozwanego
w pomieszczeniu kot³owni dzia³alnoci gospodarczej mog³y prowadziæ do wniosków odmiennych od tych, które przyj¹³ S¹d Rejonowy. Pozwana nie mo¿e bowiem z pomieszczenia kot³owni
korzystaæ z wy³¹czeniem Wspólnoty, skoro pomieszczenie to s³u¿y
do u¿ytku ogó³u w³acicieli, a nie tylko pozwanego.
W kontekcie powy¿szych rozwa¿añ S¹d Rejonowy w oparciu o zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy doszed³ do
s³usznych wniosków, i¿ owiadczenie pozwanej Spó³ki z dnia 5
grudnia 2007 r. o zakwalifikowaniu pomieszczenia kot³owni jako
przynale¿noci do jej lokalu by³o czynnoci¹ prawn¹ niewa¿n¹
w czêci odnosz¹cej siê do spornego pomieszczenia z mocy art.
58 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 3 ust. 2 u.w.l. Z tych te¿ wzglêdów
zarzuty naruszenia prawa materialnego wymienione w punktach
1 i 2 zarzutów apelacji by³y niezasadne.
W konsekwencji skoro pomieszczenie kot³owni stanowi³o czeæ
wspóln¹, uznaæ nale¿a³o, ¿e powodowa Wspólnota by³a legitymowana do ¿¹dania wydania tego pomieszczenia. W tym zakresie realizuje bowiem wspólny interes w³acicieli w ramach przyznanego jej zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹. Wskazaæ w tym
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miejscu nale¿y, i¿ pojêcie wspólnota mieszkaniowa jest jedynie synonimem pojêcia ogó³ w³acicieli, których lokale wchodz¹
w sk³ad okrelonej nieruchomoci. Choæ zarówno w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego jak i w doktrynie wskazuje siê na istnienie odrêbnoci pomiêdzy wspólnot¹ mieszkaniow¹ a w³acicielami, wchodz¹cymi w jej sk³ad, jednak¿e wspólnota ma zdolnoæ
procesow¹ i s¹dow¹ jedynie w zakresie spraw dotycz¹cych wspólnego interesu jej w³acicieli, zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹.
S³usznie przy tym S¹d Rejonowy uzna³, ¿e pomimo uwzglêdnienia powództwa, pomieszczenie kot³owni nadal stanowiæ bêdzie w³asnoæ pozwanej. Nie jest to jednak jej wy³¹czna w³asnoæ. Pomieszczenie to stanowi bowiem wspó³w³asnoæ przymusow¹ wszystkich cz³onków Wspólnoty. Tak te¿ o odebraniu
prawa nie mog³o byæ mowy, skoro w dalszym ci¹gu pozwana
posiada okrelony udzia³ w nieruchomoci wspólnej. S³uszne by³o
równie¿ stanowisko S¹du Rejonowego, i¿ powódka realizuj¹c
roszczenie w istocie domaga³a siê wprowadzenia w posiadanie nieruchomoci wspólnych. S¹d Okrêgowy równie¿ podziela
pogl¹d, ¿e formu³owane ¿¹danie pozostawa³o w³aciwe dla wykonania przys³uguj¹cego powódce prawa. Z jednej bowiem strony nie narusza uprawnienia Spó³ki do korzystania ze wspólnej
rzeczy, z drugiej, odgranicza jej wy³¹czne posiadanie. Wspólnota
domagaj¹c siê wydania czêci nieruchomoci wspólnej dzia³a
w interesie ogó³u w³acicieli tworz¹cych wspólnotê. Jest to okolicznoæ, która ró¿ni zasadniczo stosunek wspó³w³asnoci unormowany w przepisach kodeksu cywilnego, od tego, który zosta³
unormowany w ustawie o w³asnoci lokali.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ zarzut naruszenia prawa
materialnego w postaci art. 222 k.c. by³ ca³kowicie chybiony.
Skar¿¹cy zarzuca niew³aciwe zastosowanie tego przepisu poprzez uznanie, ¿e wspó³w³acicielom przys³uguje roszczenie o wydanie wobec innego wspó³w³aciciela. Podstawê prawn¹ zaskar¿onego wyroku, przyjêt¹ przez S¹d Rejonowy nie stanowi³ jednak¿e przepis art. 222 k.c., lecz przepis art. 206 k.c., co jednoznacznie wynika z treci uzasadnienia. Przepis ten na mocy art.
1 ust. 2 w zw. z art. 6 i art. 19 oraz art. 21 ust. 1 u.w.l. w przed-
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miotowej sprawie w ocenie S¹du Okrêgowego znajdowa³ odpowiednio zastosowanie.
Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e przepis art. 6 u.w.l. jest
jednym z wa¿niejszych artyku³ów tej ustawy. Powo³uje bowiem
do ¿ycia nowy, nieznany dot¹d podmiot  wspólnotê mieszkaniow¹. Wspólnota mieszkaniowa to, w myl tego przepisu, ogó³
(zbiór) w³acicieli lokali w danej nieruchomoci, przy czym  jak
wynika z kolejnych postanowieñ tego artyku³u oraz z dalszych
artyku³ów u.w.l.  w wyniku szczególnych regulacji dotycz¹cych
organizacji dzia³ania tego zbioru w³acicieli, wspólnota mieszkaniowa jest jednoczenie rodzajem jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoci prawnej. Decyduj¹ce przy tym dla powstania wspólnoty mieszkaniowej jest wyodrêbnienie i przeniesienie w³asnoci pierwszego samodzielnego lokalu w konkretnej
nieruchomoci (bez wzglêdu na to, czy jest to lokal mieszkalny,
czy u¿ytkowy). Powstanie wspólnoty mieszkaniowej nie jest
zwi¹zane z ¿adnymi szczególnymi regulacjami czy czynnociami
prawnymi, poza tymi, które zwi¹zane s¹ bezporednio z ustanowieniem i przeniesieniem odrêbnej w³asnoci lokalu. Powstaje
ona niejako z mocy prawa w chwili, gdy w nieruchomoci pojawia siê lokal stanowi¹cy odrêbn¹ w³asnoæ osoby innej ni¿ dotychczasowy w³aciciel ca³ej nieruchomoci, albo w chwili, gdy
jednoczenie pojawia siê wiêksza liczba w³acicieli ró¿nych lokali.
W³aciciele lokali dokonuj¹cy ustanowienia odrêbnej w³asnoci samodzielnych lokali nie maj¹ wiêc wp³ywu na fakt powstania wspólnoty mieszkaniowej z chwil¹ ustanowienia i przeniesienia odrêbnej w³asnoci pierwszego lokalu w danej nieruchomoci. Nie mog¹ np. zapobiec jej powstaniu lub wybraæ stanu,
w którym odrêbna w³asnoæ lokali powstaje bez jednoczesnego
powstania wspólnoty mieszkaniowej (najwy¿ej mog¹ zrezygnowaæ z wyodrêbniania i zbywania lokali). Nie mog¹ tak¿e zlikwidowaæ wspólnoty w trakcie jej funkcjonowania, nie likwiduj¹c
jednoczenie odrêbnej w³asnoci lokali w danej nieruchomoci.
Taka powstaj¹ca z mocy prawa jednostka organizacyjna, która
w interesie wszystkich wspó³w³acicieli mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania, nabywaæ prawa, pozywaæ i byæ pozywan¹ nie jest znana
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stosunkowi wspó³w³asnoci unormowanemu w przepisach kodeksu cywilnego.
W kontekcie powy¿szych rozwa¿añ, w ocenie S¹du Okrêgowego, powodowa Wspólnota mog³a domagaæ siê od jednego
z w³acicieli wchodz¹cych w jej sk³ad wydania pomieszczenia,
stanowi¹cego przedmiot wspó³w³asnoci. W tym zakresie dzia³a³a bowiem w interesie wszystkich wspó³w³acicieli w ramach
zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹.
Nie sposób równie¿ podzieliæ argumentacji pozwanego, ¿e
przepis art. 3 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece nie pozwala³ na obalenie w niniejszym postêpowania domniemañ wynikaj¹cych z jego treci. Domniemania z art. 3 s¹ domniemaniami iuris tantum i jako takie mog¹ byæ obalone przez przeciwstawienie im dowodu przeciwnego albo w procesie o uzgodnienie
stanu prawnego ujawnionego w ksiêdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, albo w ka¿dym innym postêpowaniu,
w którym ocena prawid³owoci wpisu ma istotne znaczenie dla
rozstrzygniêcia sprawy. Przy obalaniu tego domniemania mo¿na
korzystaæ z wszelkich rodków dowodowych (por. wyrok SN
z dnia 5 kwietnia 2006 r., IV CSK 177/05, LEX nr 301835). Przyk³adowo: pozwany w procesie windykacyjnym mo¿e siê broniæ,
kwestionuj¹c prawo w³asnoci powoda tak¿e w drodze obalenia
domniemania z wpisu w ksiêdze wieczystej (por. orzeczenie SN
z dnia 10 grudnia 1993 r., I CRN 202/93, LEX nr 79940). Obalenie tego domniemania dopuszczalne jest tak¿e w postêpowaniu
o stwierdzenie nabycia w³asnoci nieruchomoci przez zasiedzenie (por. uchwa³a SN z dnia 26 marca 1993 r., III CZP 14/93,
OSNC 1993/11/196) oraz w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku jako przes³anka rozstrzygniêcia o tym, czy w danej
sprawie maj¹ zastosowanie przepisy o dziedziczeniu gospodarstw
rolnych (por. orzeczenie SN z dnia 11 padziernika 2000 r., III
CKN 254/00, LEX nr 536794).
W kontekcie powy¿szych rozwa¿añ S¹d Okrêgowy na mocy
art. 385 k.p.c. oddali³ apelacjê pozwanego, uznaj¹c zarzuty w niej
zawarte za niezasadne.
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8
POSTANOWIENIE
z dnia 13 stycznia 2013 r.
III Cz 42/13
S¹du Okrêgowego w Gdañsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Leszek Jantowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO El¿bieta Milewska  Czaja
del. SSR Beata Winnicka  Pyrgiem

Teza:
Nowacyjne zabezpieczenie roszczeñ mo¿e nie ró¿niæ siê od
treci rozstrzygniêcia sprawy (antycypacja przysz³ego rozstrzygniêcia), o ile uprawniony wyka¿e, ¿e bez takiego zabezpieczenia nara¿ony bêdzie na szkodê albo inne niekorzystne skutki.
Interes prawny wyra¿a siê zatem w takiej sytuacji potrzeb¹ uzyskania natychmiastowej ochrony prawnej w celu uchronienia
uprawnionego przed szkod¹ lub innymi negatywnymi nastêpstwami, które dotknê³yby go pomimo ostatecznego wygrania sprawy.

Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem z 9 listopada 2012 r. S¹d Rejonowy w G. oddali³ wniosek T.W. o udzielenie zabezpieczenia
roszczenia o zniesienie wspó³w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w G. przy ul. ( ) poprzez nakazanie uczestniczce J.C. dopuszczenia wnioskodawcy do wspó³posiadania i korzystania z tej
nieruchomoci oraz unormowanie na czas trwania postêpowania
praw uczestników w zakresie wspó³posiadania i korzystania z nieruchomoci.
Swoje rozstrzygniêcie S¹d Rejonowy opar³ na nastêpuj¹cych
ustaleniach faktycznych i prawnych:
T.W. jest wspó³w³acicielem nieruchomoci objêtej wnioskiem
o zniesienie wspó³w³asnoci w 1/2 udzia³u. Na nieruchomoci
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znajduje siê budynek, który obecnie, ze wzglêdu na z³y stan
techniczny, nie nadaje siê do zamieszkania oraz ogród, równie¿
zaniedbany. T.W. nigdy nie zwraca³ siê do uczestniczki o wydanie kluczy do nieruchomoci.
Wnioskodawca wniós³ o dokonanie przez S¹d w trybie zabezpieczenia podzia³u nieruchomoci do korzystania przez poszczególnych uczestników, wskazuj¹c, ¿e mia³by on przebiegaæ
zgodnie ze sporz¹dzonym przez geodetê projektem podzia³u,
za³¹czonym do wniosku. Zgodnie z wnioskiem w wyniku podzia³u nieruchomoci do korzystania:
1) uprawnionemu T.W. przys³ugiwaæ mia³oby prawo do wy³¹cznego korzystania z tylniej (zachodniej) i niezabudowanej czêci nieruchomoci wraz z pasem szerokim na 7,76 m, ci¹gn¹cym siê wzd³u¿ po³udniowej granicy nieruchomoci (wzd³u¿
ca³ej dzia³ki nr ( )) a¿ do wschodniej granicy nieruchomoci,
który to pas ³¹czy³by tyln¹ czêæ nieruchomoci z drog¹ publiczn¹  ulic¹ ( ),
2) uczestniczce J.C. przys³ugiwa³aby prawo do wy³¹cznego korzystania z pozosta³ej czêci nieruchomoci, w tym czêci zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z tym budynkiem.
Z powo³aniem na art. 210  212 k.c. S¹d Rejonowy wyjani³
zasady s¹dowego zniesienia wspó³w³asnoci, nastêpnie w oparciu o art. 7301, 731, 738 oraz 755 § 1 pkt 1 k.p.c. wskaza³ na
podstawê prawn¹ udzielenia zabezpieczenia. W ocenie S¹du I
instancji ¿¹danie wnioskodawcy podlega³o oddaleniu ze wzglêdu na nieuprawdopodobnienie przez niego interesu prawnego
w udzieleniu zabezpieczenia. Wnioskodawca nie wykaza³ bowiem, ¿e brak zabezpieczenia uniemo¿liwi mu czy te¿ powa¿nie utrudni cel postêpowania, jakim jest zniesienie wspó³w³asnoci. S¹d nie uzna³ w szczególnoci za uprawdopodobnione twierdzeñ wnioskodawcy co do przys³ugiwania mu udzia³u przekraczaj¹cego udzia³ pozosta³ych uczestników ani te¿ co do stopniowej dewastacji nieruchomoci. Okolicznoci¹ niekwestionowan¹
jest za, ¿e obecny stan nieruchomoci wymaga kapitalnego remontu. Nadto wnioskodawca ¿¹da udzielenia zabezpieczenia
poprzez przyznanie mu do korzystania ogrodu z pozostawieniem
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domu uczestniczce, a zatem obawy o stan domu nie maj¹ podstawowego znaczenia. Niezale¿nie od powy¿szego S¹d Rejonowy podkreli³, ¿e udzielenie zabezpieczenia wnioskodawcy poprzez podzia³ nieruchomoci do korzystania uznaæ nale¿y w wietle ¿¹dania wniosku o zniesienie wspó³w³asnoci za zmierzaj¹ce
do zaspokojenia roszczenia. Powy¿sze jest za  zgodnie z art.
731 k.p.c.  niedopuszczalne. Nadto uczestniczka deklaruje wydanie wnioskodawcy kluczy na ka¿de jego ¿¹danie.
W tym stanie rzeczy S¹d Rejonowy orzek³ jak w sentencji na
podstawie przywo³anych wy¿ej przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego.
W wywiedzionym za¿aleniu wnioskodawca zaskar¿y³ postanowienie w ca³oci i wniós³ o jego zmianê poprzez udzielenie
zabezpieczenia roszczenia wnioskodawcy w drodze unormowania, na czas trwania postêpowania, praw uczestników postêpowania w zakresie wspó³posiadania i korzystania z nieruchomoci, tj. dokonanie przez S¹d podzia³u nieruchomoci zgodnie
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Nadto skar¿¹cy wniós³
o zas¹dzenie od uczestników na rzecz wnioskodawcy kosztów
postêpowania za¿aleniowego, w tym kosztów zastêpstwa procesowego. Zaskar¿onemu postanowieniu wnioskodawca zarzuci³:
1. niewyjanienie w sposób dostateczny podstaw, w oparciu
o które S¹d oddali³ wniosek o zabezpieczenie oraz b³êdn¹
ocenê okolicznoci i dowodów istotnych dla rozpoznania wniosku o zabezpieczenie, tj. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. i art.
233 § 1 k.p.c.,
2. b³êdne przyjêcie, ¿e uwzglêdnienie wniosku o zabezpieczenie zmierza³oby do zaspokojenia roszczenia oraz b³êdne uznanie
powy¿szej okolicznoci za istotn¹ w sprawie,
3. nieprawid³owe ustalenie, ¿e wnioskodawca nie wykaza³ interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, tj. naruszenie
art. 7301 k.p.c.
W uzasadnieniu skar¿¹cy z odwo³aniem siê do orzecznictwa
s¹dów apelacyjnych podniós³, ¿e zabezpieczenie roszczenia niepieniê¿nego mo¿e praktycznie nie ró¿niæ siê od zaspokojenia
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tego roszczenia, gdy¿ przepis art. 755 k.p.c. uznaæ nale¿y za
unormowanie szczególne, statuuj¹ce odstêpstwo od zasady z art.
731 k.p.c. Nadto wnioskodawca zaznaczy³, ¿e wobec wykazania
gro¿¹cej mu szkody, wskazany sposób zabezpieczenia znajduje
uzasadnienie równie¿ w wietle art. 755 § 21 k.p.c. Zdaniem
skar¿¹cego nie dosz³o do naruszenia art. 731 k.p.c. równie¿ z tego wzglêdu, ¿e wskazany przez wnioskodawcê sposób zabezpieczenia nie zmierza do zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie, jakiego ¿¹da ma bowiem charakter tymczasowy, tj. na czas
trwania postêpowania, za wskazany sposób zabezpieczenia nie
odpowiada ¿adnemu z ¿¹dañ w przedmiocie zniesienia wspó³w³asnoci.
Odpowiadaj¹c na za¿alenie uczestniczka J.C. wnios³a o jego
oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska zaakcentowa³a,
¿e ¿¹danie wnioskodawcy nie ma na celu zwiêkszenia skutecznoci prowadzonego postêpowania dzia³owego, ale wynika wy³¹cznie z przydatnoci przedmiotowej czêci nieruchomoci dla
u³atwienia zagospodarowania nale¿¹cej do niego s¹siedniej nieruchomoci przy ul.( ).
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Zg³oszony przez wnioskodawcê wniosek nale¿a³o zakwalifikowaæ jako ¿¹danie udzielenia zabezpieczenia roszczenia niepieniê¿nego o zniesienie wspó³w³asnoci poprzez unormowanie praw i obowi¹zków stron lub uczestników tego postêpowania na czas jego trwania (art. 755 § 1 k.p.c.)
Stosownie do ogólnych regu³ okrelonych w art. 7301 § 1 i 2
k.p.c., dla udzielenia zabezpieczenia roszczenia niezbêdnym,
a zarazem równie¿ i wystarczaj¹cym, jest wykazanie tzw. merytorycznych podstaw zabezpieczenia, tj.: istnienia roszczenia podlegaj¹cego zabezpieczeniu oraz równoczenie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Okolicznoci te wymagaj¹ jedynie uprawdopodobnienia.
Dokonuj¹c oceny zaistnienia obu przes³anek nale¿y mieæ na
wzglêdzie specyfikê instytucji uprawdopodobnienia, która to stanowi odstêpstwo od ogólnej regu³y dowodzenia twierdzonych
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faktów. Konsekwencj¹ obowi¹zku jedynie uprawdopodobnienia
okrelonych faktów jest zwolnienie uprzywilejowanej w ten sposób strony od koniecznoci ich dowodzenia na zasadach ogólnych, tj. z zachowaniem proceduralnych zasad postêpowania
dowodowego. Cechuj¹cy uprawdopodobnienie brak formalizmu
s³u¿yæ ma przede wszystkim przyspieszeniu danego postêpowania. Od swobodnej oceny s¹du (w dalszym ci¹gu wymagaj¹cej
wszechstronnego rozwa¿enia okolicznoci sprawy w oparciu o dowiadczenie ¿yciowe i zasady logiki) zale¿y jednak¿e uznanie,
czy fakty, na jakie powo³uje siê strona mo¿na uznaæ za wiarygodne na tyle, by mog³y stanowiæ podstawê ustaleñ przes¹dzaj¹cych o trafnoci wniesionego ¿¹dania. Z tego wzglêdu przyj¹æ
nale¿y, i¿ uprawdopodobnienie z regu³y nie mo¿e opieraæ siê
na samych twierdzeniach strony. Warunek uprawdopodobnienia
roszczenia uwa¿a siê za spe³niony ju¿ wówczas, gdy wnioskodawca wyka¿e, ¿e istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, ¿e po stronie wnosz¹cego o udzielenie zabezpieczenia
istnieje roszczenie znajduj¹ce uzasadnienie w normie prawa materialnego. W rozpoznawanej sprawie wobec bezspornoci faktu
przys³ugiwania wnioskodawcy udzia³u we wspó³w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej przy ul. ( ) w G. oraz uprawnienia przewidzianego dla ka¿dego ze wspó³w³acicieli w art. 210 k.c.,
kwestia spe³nienia przes³anki uprawdopodobnienia roszczenia
nie budzi w¹tpliwoci.
Stosownie za do definicji wyra¿onej w art. 7301 § 2 k.p.c.,
drugi z warunków  interes prawny istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemo¿liwi lub powa¿nie utrudni wykonanie zapad³ego
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemo¿liwi lub powa¿nie utrudni osi¹gniêcie celu postêpowania w sprawie. Nadto, jak stanowi art. 731 k.p.c., zabezpieczenie nie mo¿e zmierzaæ
do zaspokojenia roszczenia, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
Ustawodawca przewidzia³ jednak¿e wyj¹tki od powy¿szej regu³y, dopuszczaj¹c w zakresie roszczeñ niepieniê¿nych mo¿liwoæ
zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym. Konsekwencj¹ tego
rodzaju zabezpieczenia jest stworzenie nowej, prowizorycznej
sytuacji, trwaj¹cej a¿ do rozstrzygniêcia sprawy. Charakter taki
ma z pewnoci¹ przewidziane w art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. unor-
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mowanie praw i obowi¹zków stron na czas postêpowania. W takiej sytuacji zabezpieczenie polega czêstokroæ na tymczasowym
udzieleniu wierzycielowi ochrony prawnej, o treci to¿samej
z ochron¹, jak¹ ma zapewniæ mu przysz³e orzeczenie rozpoznawane w postêpowaniu g³ównym (zabezpieczenie antycypacyjne). W takim przypadku udzielenie zabezpieczenia tymczasowo
zatem zaspokaja roszczenie podlegaj¹ce zabezpieczeniu.
Rozwa¿aj¹c kwestiê zabezpieczenia w ten w³anie sposób,
nale¿y mieæ na wzglêdzie dodatkowo obowi¹zuj¹cy od 3 maja
2012 r. art. 755 § 21 k.p.c. Z regulacji tej wynika obecnie wprost,
¿e przepisu art. 731 k.p.c. nie stosuje siê, je¿eli zabezpieczenie
jest konieczne dla odwrócenia gro¿¹cej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Przed nadaniem powy¿szej zasadzie charakteru normatywnego, pogl¹d o dopuszczalnoci nowacyjnego zabezpieczenia roszczeñ niepieniê¿nych w sposób nieodbiegaj¹cy od zaspokojenia roszczenia powszechnie przyjmowany by³ tak w doktrynie jak i orzecznictwie.
Reasumuj¹c, nowacyjne zabezpieczenie roszczeñ mo¿e nie
ró¿niæ siê od treci rozstrzygniêcia sprawy (antycypacja przysz³ego rozstrzygniêcia), o ile uprawniony wyka¿e, ¿e bez takiego zabezpieczenia nara¿ony bêdzie na szkodê albo inne niekorzystne skutki. Interes prawny wyra¿a siê zatem w takiej sytuacji
potrzeb¹ uzyskania natychmiastowej ochrony prawnej w celu
uchronienia uprawnionego przed szkod¹ lub innymi negatywnymi nastêpstwami, które dotknê³yby go pomimo ostatecznego
wygrania sprawy.
W ocenie S¹du Okrêgowego wnioskodawca w sposób odpowiedni uprawdopodobni³ ju¿ we wniosku interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia poprzez tymczasowe uregulowanie praw
i obowi¹zków uczestników na czas postêpowania. Celem udzielenia zabezpieczenia nie jest w przypadku przedmiotowego
wniosku typowe zapewnienie wykonalnoci lub skutecznoci
przysz³ego orzeczenia, ale udzielenie uprawnionemu niezbêdnej ochrony ju¿ w toku tocz¹cego siê postêpowania ze wzglêdu
na cel, jaki osi¹gniêty ma zostaæ w wyniku ostatecznego rozstrzygniêcia o ¿¹daniu wnioskodawcy. W wietle zasad dowiadczenia ¿yciowego niew¹tpliwym jest bowiem, ¿e w interesie
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wspó³w³aciciela, wnosz¹cego o zniesienie wspó³w³asnoci poprzez przyznanie mu nieruchomoci na wy³¹czn¹ w³asnoæ, pozostaje zachowanie jej substancji co najmniej w stanie odpowiadaj¹cym jej kondycji z dnia dokonania oszacowania wartoci rzeczy przez bieg³ego. W zwi¹zku z zamiarem przejêcia przez wnioskodawcê nieruchomoci wspólnej na w³asnoæ oraz jej obiektywnie z³ym stanem ogólnym, oczywistym jest równie¿, ¿e dalsze pogarszanie siê jej stanu znacznie utrudni (pod wzglêdem
czasowym oraz finansowym) doprowadzenie jej do stanu w³aciwego. Za wystarczaj¹co uprawdopodobnione na obecnym etapie postêpowania nale¿a³o uznaæ twierdzenia wnioskodawcy
odnonie tego, ¿e na czêci objêtej wnioskiem o zabezpieczenie
nie s¹ aktualnie prowadzone jakiekolwiek prace s³u¿¹ce utrzymaniu jej zgodnie z zasadami w³aciwej gospodarki. wiadczy
o tym chocia¿by do³¹czona do wniosku o udzielenie zabezpieczenia dokumentacja fotograficzna. Z drugiej strony sama uczestniczka postêpowania J.C. bêd¹ca wy³¹cznym posiadaczem ca³ej
nieruchomoci przyzna³a w toku przes³uchania, ¿e ta nieruchomoæ w tej chwili niszczeje.
W ocenie S¹du Okrêgowego zachowanie nieruchomoci w stanie przynajmniej niepogorszonym, korzystne bêdzie równie¿ dla
obojga w³acicieli w przypadku zniesienia wspó³w³asnoci z wykorzystaniem innych sposobów.
W konsekwencji w ocenie S¹du II instancji zabezpieczenie
nieruchomoci w sposób okrelony przez wnioskodawcê jest niezbêdne dla odwrócenia gro¿¹cej uprawnionemu szkody w postaci zwiêkszenia czasoch³onnoci prac renowacyjnych oraz podwy¿szenia kosztów doprowadzenia niezabudowanej nieruchomoci do prawid³owego stanu w przypadku przyznania jej w ca³oci wnioskodawcy na w³asnoæ lub zniesienia wspó³w³asnoci
poprzez wydzielenie odrêbnych lokali, ewentualnie równie¿
szkody w postaci obni¿enia wartoci nieruchomoci na wypadek
sprzeda¿y licytacyjnej. W zwi¹zku z treci¹ art. 755 § 21 k.p.c.
brak jest przy tym przeszkód, aby w wyniku udzielenia zabezpieczenia roszczenie wnioskodawcy zosta³o na czas trwania postêpowania czêciowo zaspokojone. Udzielone zabezpieczenie
ma bowiem charakter tymczasowy i pozostaje bez wp³ywu na
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ostateczne rozstrzygniêcie co do sposobu zniesienia wspó³w³asnoci rzeczonej nieruchomoci.
Podkrelenia przy tym wymaga, ¿e S¹d Okrêgowy móg³ orzekaæ jedynie w granicach zaskar¿enia wyznaczonych wnioskami
zawartymi w treci za¿alenia. Wnioski te dotyczy³y jedynie okrelenia sposobu podzia³u do korzystania przedmiotowej nieruchomoci.
W tym stanie rzeczy S¹d Okrêgowy orzek³ jak w punkcie I
sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
S¹d Okrêgowy oddali³ wniosek o zas¹dzenie kosztów postêpowania za¿aleniowego, gdy¿ zgodnie z art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postêpowania zabezpieczaj¹cego s¹d rozstrzyga w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie w sprawie. Orzeczenie niniejsze
nie jest postanowieniem koñcz¹cym sprawê. W konsekwencji,
rozstrzygniêcie o kosztach postêpowania zabezpieczaj¹cego winno
zostaæ zawarte w postanowieniu S¹du I instancji rozstrzygaj¹cym
merytorycznie sprawê.
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Prawo Pracy
1
WYROK
z dnia 18 padziernika 2012 r.
III AUa 1475/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Bober
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Aleksandra Urban
SSO del. Alicja Podlewska

Teza:
Przepisy 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.) ustanawiaj¹ zasadê, zgodnie z któr¹ emerytura przys³uguje mê¿czynie po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia
(art. 24 ust. 1 i art. 27 pkt 1). Prawo do emerytury w wieku
obni¿onym (w tym zwi¹zane z prac¹ w warunkach szczególnych)
jest wiêc wyj¹tkiem od tej regu³y. W sprawie, w której przedmiotem ustaleñ s¹du ma byæ charakter zatrudnienia w okresie
dawnym, gdzie wiêkszoæ dokumentów jest niekompletna, a wiêc
wysoce utrudnione jest ustalenie faktów wy³¹cznie w oparciu
o istniej¹ce dokumenty, dokonywanie ustaleñ stanu faktycznego
odbywa siê z regu³y poprzez przeprowadzenie dowodów osobowych. Osobowe ród³a dowodowe (w tym zarówno zeznania
wiadków jak i strony procesowej) musz¹ byæ skonfrontowane
z istniej¹c¹ dokumentacj¹ i dopiero uzyskanie przekonania granicz¹cego z pewnoci¹ co do przebiegu zatrudnienia, mo¿e pozwoliæ na pozytywne rozstrzygniêcie o prawie do emerytury.
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Uzasadnienie
R.M. odwo³a³ siê od decyzji ZUS odmawiaj¹cej prawa do
emerytury w obni¿onym wieku emerytalnym z tytu³u pracy
w szczególnych warunkach.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie.
Zaskar¿onym wyrokiem S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie
opieraj¹c rozstrzygniêcie na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
R.M. urodzi³ siê 18 kwietnia 1951 r. W okresie od 22 kwietnia
1969 r. do 31 grudnia 1984 r. R.M. by³ zatrudniony w Okrêgowym Zak³adzie Transportu i Maszyn Drogowych na stanowisku
lusarz-monter. R.M. faktycznie wykonywa³ pracê mechanika
samochodowego. Do jego obowi¹zków nale¿a³a naprawa samochodów ciê¿arowych i sprzêtu ciê¿kiego s³u¿¹cego do budowy
i naprawy dróg. W zak³adzie by³y 3 kana³y naprawcze, w jednej
hali jeden kana³, a w drugiej 2 kana³y. Oprócz tego na dworze
by³a jedna rampa, a póniej dorobiono jeszcze dwie. R.M. naprawia³ samochody w tych kana³ach, a czasami na rampach. Maszyny drogowe ciê¿kie te¿ by³y naprawiane w kana³ach. Zak³ad
zajmowa³ siê tylko mechanik¹ samochodów ciê¿kich. R.M. z Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego Drogownictwa S.A. otrzyma³ wiadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach,
zgodnie z którym R.M. by³ zatrudniony w Okrêgowym Zak³adzie
Transportu i Maszyn Drogowych od 22 kwietnia 1969 r. do 31
grudnia 1984 r. W tym okresie od 22 kwietnia 1969 r. do 31
grudnia 1984 r. stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy wykonywa³ prace wykonywane w kana³ach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych na stanowisku
monter  lusarz wymienionym w wykazie A dziale XIV poz. 16
pkt 4 wykazu stanowi¹cego za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 64/83
Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie prac
w szczególnych warunkach w zak³adach pracy resortu komunikacji, których wykonywanie uprawnia do ni¿szego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
(Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43). R.M. w dniu 3 sierpnia 2011 r.
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z³o¿y³ w ZUS wniosek o emeryturê. Decyzj¹ z dnia 16 wrzenia
2011 r. ZUS odmówi³ R.M. prawa do emerytury w obni¿onym
wieku emerytalnym z tytu³u pracy w szczególnych warunkach
z uwagi na niespe³nienie warunków nabycia tego prawa, przewidzianych w art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze
zm.) oraz w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Organ rentowy odmówi³ przyznania emerytury poniewa¿ R.M. nie udowodni³ ¿adnego okresu
pracy w szczególnych warunkach. R.M. nie jest cz³onkiem OFE,
udowodni³ na dzieñ 1 stycznia 1999 r. wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy w wymiarze 30 lat, 10 miesiêcy i 7 dni, rozwi¹za³ stosunek pracy z ka¿dym pracodawc¹, na rzecz którego
praca by³a wykonywana bezporednio przed dniem z³o¿enia
wniosku.
Dokumenty zawarte w aktach sprawy, w aktach rentowych
nie by³y kwestionowane przez ¿adn¹ ze stron co do ich prawdziwoci i rzetelnoci. Zeznania wiadków S¹d Okrêgowy uzna³ za
wiarygodne. W ocenie S¹du s¹ one szczere i logiczne. S¹d zwa¿y³, ¿e co do okolicznoci maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy zeznania wiadków pokrywaj¹ siê tworz¹c
spójn¹ ca³oæ. S¹d uzna³, i¿ odwo³anie ubezpieczonego zas³uguje
na uwzglêdnienie albowiem spe³nia on wszelkie przes³anki dla
przyznania mu prawa do dochodzonego wiadczenia. Wnioskodawca domaga³ siê ustalenia prawa do emerytury w obni¿onym
wieku emerytalnym z tytu³u pracy w szczególnych warunkach.
Podstaw¹ takiego ¿¹dania jest art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Przepis ten stanowi szczególne uregulowanie, znajduje bowiem zastosowanie w stosunku do osób urodzonych po dniu
31 grudnia 1948 r., które zasadnicze, wskazane w nim warunki
nabycia prawa do wiadczenia, spe³ni³y ju¿ w dacie wejcia ustawy
o emeryturach i rentach z FUS a wiêc na dzieñ 1 stycznia 1999 r.
i gwarantuje osobom tym mo¿noæ nabycia prawa do wiadczenia na dotychczasowych warunkach. Przepis ten zosta³ zawarty
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w przepisach przejciowych, ma na celu zagwarantowanie czêciowo nabytych uprawnieñ emerytalnych  prawa do emerytury w wieku obni¿onym z tytu³u pracy w szczególnych warunkach osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r.  z tytu³u spe³nienia warunków sta¿owych, okrelonych w tym przepisie, do
dnia wejcia w ¿ycie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Niew¹tpliwie bowiem ustawa o emeryturach i rentach z FUS ograniczy³a uprawnienia emerytalne tych osób, chocia¿by w art. 46
ust. 1 okrelaj¹c czasokres, do którego mo¿na spe³niæ warunki
do uzyskania wiadczenia. Z uwagi na ten fakt w³anie ustawodawca wprowadzi³ przepis przejciowy, jakim jest art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pozwalaj¹cy realizowaæ wskazanej w nim grupie ubezpieczonych prawo do emerytury. Stosownie do jego treci, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31
grudnia 1948 r. przys³uguje emerytura po osi¹gniêciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, je¿eli w dniu wejcia w ¿ycie
ustawy osi¹gnêli:
1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych
do nabycia prawa do emerytury w wieku ni¿szym ni¿ 60 lat 
dla kobiet i 65 lat  dla mê¿czyzn oraz
2) okres sk³adkowy i niesk³adkowy, o którym mowa w art. 27.
Emerytura, o której mowa w tym przepisie przys³uguje pod
warunkiem nieprzyst¹pienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwi¹zania stosunku pracy  w przypadku ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem.
Zgodnie z art. 27 ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1
stycznia 1949 r. przys³uguje emerytura, je¿eli osi¹gnêli wiek
emerytalny wynosz¹cy co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej
65 lat dla mê¿czyzn, a nadto maj¹ okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn.
Nadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 i 4 tej ustawy ubezpieczonym
urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. bêd¹cym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przys³uguje emerytura w wieku ni¿szym ni¿
okrelony w art. 27 (ust.1), gdzie wiek emerytalny, rodzaje prac
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lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przys³uguje prawo do emerytury, ustala
siê na podstawie przepisów dotychczasowych.
Przepisami dotychczasowymi, do których odsy³a ustawa o emeryturach i rentach z FUS jest tu rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Stosownie do
treci § 4 tego rozporz¹dzenia pracownik, który wykonywa³ prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, je¿eli spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
1) osi¹gn¹³ wiek emerytalny wynosz¹cy: 55 lat dla kobiet i 60
lat dla mê¿czyzn,
2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat
pracy w szczególnych warunkach.
Przepis § 2 rozporz¹dzenia stanowi dalej, i¿ okresy pracy
w szczególnych warunkach stwierdza zak³ad pracy na podstawie posiadanej dokumentacji, w wiadectwie wykonywania prac
w szczególnych warunkach, wystawionym wed³ug stosownego
wzoru lub w wiadectwie pracy.
S¹d Okrêgowy podkrela, ¿e wskazanego wy¿ej ograniczenia
dowodowego, dotycz¹cego ustalania okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nie stosuje siê
w postêpowaniu odwo³awczym przed okrêgowymi s¹dami pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. Nr 20, poz. 85 ze zm.), nakazuj¹ca
stosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego (art. 1
ust. 3 wym. ustawy), nie zawiera ograniczeñ dowodowych.
Przepis § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego... (Dz.U. Nr 8,
poz. 43) w postêpowaniu przed okrêgowym s¹dem pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych ma znaczenie wy³¹cznie instrukcyjne w tym
sensie, ¿e wskazuje na potrzebê zwrócenia uwagi na wiarygodnoæ dowodów, wród których w pierwszej kolejnoci nale¿y

124

w sprawach pracy
dokonywaæ ustaleñ w oparciu o jak¹kolwiek miarodajn¹ dokumentacjê. Dopiero w razie braku takiej mo¿liwoci nale¿y skorzystaæ z dowodu z przes³uchania wiadków.
W ocenie S¹du Okrêgowego wnioskodawca przedstawi³ stosowne dowody w postaci zeznañ wiadków, które dla S¹du, wraz
ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami stanowi³y wiarygodn¹
podstawê ustaleñ faktycznych w sprawie.
Po przeprowadzeniu postêpowania dowodowego S¹d doszed³
do przekonania, ¿e kwestionowany przez organ rentowy okres
zatrudnienia wnioskodawcy w Okrêgowym Zak³adzie Transportu i Maszyn Drogowych stanowi okres zatrudnienia wykonywanego w szczególnych warunkach na stanowisku wymienionym
w wykazie A, dzia³ XIV, poz. 16  za³¹cznika do cytowanego
powy¿ej rozporz¹dzenia, dot. pracy w szczególnych warunkach
 prace wykonywane w kana³ach remontowych przy naprawie
pojazdów mechanicznych lub szynowych. Niew¹tpliwie wynika
bowiem z zeznañ wiadków, ¿e ubezpieczony jako monter-lusarz zajmowa³ siê napraw¹ samochodów ciê¿arowych i sprzêtu
ciê¿kiego s³u¿¹cego do budowy i naprawy dróg, co wi¹za³o siê
z wykonywaniem pracy w kana³ach remontowych. Tym samym
ubezpieczony spe³nia przes³ankê nabycia prawa do emerytury
w wieku obni¿onym z uwagi na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach. W toku postêpowania ubezpieczony wskaza³, ¿e nie pozostaje w stosunku pracy. Niespornym by³o nadto
wykazanie przez niego wymaganego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego oraz osi¹gniecie wieku 60 lat.
Apelacje od wyroku wywiód³ organ rentowy zarzucaj¹c rozstrzygniêciu naruszenie przepisu art. 184 w zw. z art. 32 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze
zm.), § 2 ust 1 i § 4 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) oraz art. 233 k.p.c.
W konsekwencji pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie odwo³ania ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest uzasadniona w sposób skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku i oddaleniem odwo³ania.
We wstêpie rozwa¿añ zwróciæ jednak nale¿y uwagê na to, ¿e
uzasadnienie apelacji w znacznej czêci nie przystaje do motywacji rozstrzygniêcia. Apelant zasadniczym przedmiotem rozwa¿añ uczyni³ kwestiê prawid³owoci zaliczenia wnioskodawcy do
okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych s³u¿by wojskowej. Faktycznie zgodziæ siê trzeba z apelantem, ¿e zaliczenie
dowodzonych przez wnioskodawcê okresów wykonywania pracy w Okrêgowym Zak³adzie Transportu i Maszyn Drogowych
(przed rozpoczêciem i po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej) bez
zaliczenia do zatrudnienia w tych warunkach samej s³u¿by wojskowej nie da wymaganych 15 lat zatrudnienia w warunkach
szczególnych. Zgodziæ siê wiêc nale¿y, ¿e rozstrzygaj¹c pozytywnie o prawie do emerytury S¹d Okrêgowy zapewne zaliczy³
wnioskodawcy równie¿ ten okres do zatrudnienia w warunkach
szczególnych. Problem jest jednak w tym, ¿e S¹d I instancji nie
da³ jakiegokolwiek wyrazu tym rozwa¿aniom w uzasadnieniu
wyroku. S¹d I instancji nie tylko nie odwo³a³ siê do orzeczenia
S¹du Najwy¿szego, z którym pozwany polemizuje przypisuj¹c
S¹dowi powo³anie siê na orzeczenie ale te¿ w jakikolwiek sposób nie odniós³ siê do istoty tego problemu. Podjêcie rozwa¿añ
w tej materii by³oby jednak konieczne wy³¹cznie w przypadku
podzielenia przez S¹d Apelacyjny rozwa¿añ S¹du I instancji
w kwestii oceny pracy wnioskodawcy w Okrêgowym Zak³adzie
Transportu i Maszyn Drogowych jako pracy w warunkach szczególnych. Z tak¹ za ocen¹ S¹d Apelacyjny siê nie zgadza albowiem nie ma ona ¿adnego uzasadnienia w zebranym przez S¹d
materiale dowodowym.
Przepisy 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.) ustanawiaj¹ zasadê, wedle której emerytura przys³uguje mê¿czynie po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia (art. 24
ust. 1 i art. 27 pkt 1). Prawo do emerytury w wieku obni¿onym
(w tym zwi¹zane z prac¹ w warunkach szczególnych) jest wiêc
wyj¹tkiem od ww. regu³y. W konsekwencji obowi¹zek udowod-
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nienia wszystkich przes³anek do ziszczenia siê tego wyj¹tku spoczywa na ubezpieczonym. Co wiêcej, wszelkie istotne w¹tpliwoci, które pojawi¹ siê w toku postêpowania dowodowego
musz¹ skutkowaæ przyjêciem, ¿e przes³anki uzyskania prawa do
wyj¹tkowego wszak wiadczenia nie zosta³y wykazane. Nie budzi w¹tpliwoci, i¿ g³ównym motywem przywiecaj¹cym ustawodawcy w stworzeniu instytucji przewidzianej w art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS a nastêpnie jej zachowaniu
w kszta³cie wynikaj¹cym z obwi¹zuj¹cych przepisów by³o za³o¿enie, ¿e praca wykonywana w szczególnych warunkach stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na danym stanowisku przyczynia siê do szybszego obni¿enia wydolnoci organizmu. Osoba wykonuj¹ca tak¹ pracê ma prawo do emerytury
wczeniej ni¿ inni ubezpieczeni. S³u¿y to swoistemu wyrównaniu szans na skorzystanie z prawa do emerytury. W przypadku
osób wykonuj¹cych prace szczególnie wyniszczaj¹ce organizm,
obni¿enie wieku jest skutkiem uzasadnionego medycznie wniosku, i¿ organizm wczeniej traci wydolnoæ umo¿liwiaj¹c¹ dalsz¹
aktywnoæ zawodow¹. Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uwa¿a siê wiêc pracowników zatrudnionych
przy pracach o znacznej szkodliwoci dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uci¹¿liwoci lub wymagaj¹cych wysokiej sprawnoci psychofizycznej ze wzglêdu na bezpieczeñstwo w³asne lub
otoczenia. Praca w warunkach szczególnych to praca, w której
pracownik w znaczny sposób jest nara¿ony na niekorzystne dla
zdrowia czynniki. Jako przyk³ad takiej pracy mo¿na wskazaæ na
prace w nara¿eniu na ha³as przekraczaj¹cy dozwolone normy,
w zapyleniu, w oparach chemicznych, w wysokich temperaturach lub zmiennych warunkach atmosferycznych.
Wszystkie obowi¹zki dowodowe w zakresie wykazania, ¿e
wykonywana praca w spornym okresie mia³a charakter pracy
w warunkach szczególnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze obci¹¿aj¹ wnioskodawcê a nie organ rentowy. To wiêc nie organ rentowy ma obowi¹zek wykazania, ¿e praca wykonywana przez wnioskodawcê nie mia³a cha-
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rakteru pracy w warunkach szczególnych, lecz wnioskodawca
ma obowi¹zek udowodniæ, ¿e taki charakter mia³a. Pochodz¹ce
od pracodawcy zawiadczenie o pracy w warunkach szczególnych jest jedynym dowodem, jaki mo¿e byæ przedstawiony w postêpowaniu administracyjnym przed ZUS. W s¹dowym postêpowaniu odwo³awczym jest za jednym z dowodów maj¹cym tak¹
sam¹ moc dowodow¹ jak ka¿dy inny dowód, w szczególnoci
dowód z dokumentu prywatnego. wiadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach nie jest dokumentem urzêdowym
w rozumieniu art. 244 § 1 i 2 k.p.c., gdy¿ podmiot wydaj¹cy to
wiadectwo nie jest organem pañstwowym ani organem wykonuj¹cym zadania z zakresu administracji pañstwowej. Tylko dokumenty wystawione przez te organy stanowi¹ dowód tego, co
zosta³o w nich urzêdowo zawiadczone. Natomiast wiadectwo
traktuje siê w postêpowaniu s¹dowym jako dokument prywatny
w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód tego, ¿e osoba, która go podpisa³a, z³o¿y³a owiadczenie zawarte w dokumencie (tak S¹d Najwy¿szy w wyrokach z dnia 13 wrzenia 2011 r.
w sprawie I UK 107/11, z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie I
UK 316/08 i wielu innych). Istotne w¹tpliwoci co do prawdziwoci twierdzeñ zawartych w tym dokumencie musz¹ byæ zweryfikowane przy pomocy innych dowodów, których obowi¹zek
naprowadzenia spoczywa ci¹gle na wnioskodawcy. W sprawie
o emeryturê w obni¿onym wieku z tytu³u pracy w warunkach
szczególnych, gdzie przedmiotem ustaleñ S¹du ma byæ charakter
zatrudnienia w okresie dawnym, gdzie wiêkszoæ dokumentów
jest niekompletna a wiêc wysoce utrudnione jest ustalenie faktów wy³¹cznie w oparciu o istniej¹ce dokumenty, dokonywanie
ustaleñ stanu faktycznego odbywa siê z regu³y poprzez przeprowadzenie dowodów osobowych. Osobowe ród³a dowodowe
(w tym zarówno zeznania wiadków jak i strony procesowej)
musz¹ byæ skonfrontowane z istniej¹c¹ dokumentacj¹ i dopiero
uzyskanie przekonania granicz¹cego z pewnoci¹ co do przebiegu zatrudnienia, mo¿e pozwoliæ na pozytywne rozstrzygniêcie o prawie do emerytury. Oceniaj¹c tak zebrany materia³ dowodowy S¹d musi mieæ na wzglêdzie nie tylko oczywiste zacieranie siê w pamiêci wiadków pewnych istotnych faktów ale
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tak¿e i naturalne d¹¿enie do z³o¿enia zeznañ przychylnych wzglêdem dawnego kolegi, prze³o¿onego czy podw³adnego. Nie zarzucaj¹c nawet tak sk³adanym zeznaniom celowego rozmijania
siê z prawd¹, praktyka rozstrzygania podobnych spraw wskazuje, ¿e wspomniana wy¿ej przychylnoæ wi¹¿e siê czêsto z postrzeganiem charakteru pracy poprzez podobieñstwo do pracy
w³asnej czy te¿ innych pracowników. W konsekwencji ocena
osobowych róde³ dowodowych musi byæ wolna od jakiejkolwiek naiwnoci, uwzglêdniaj¹c regu³y logiki oraz zasady dowiadczenia zawodowego i w³anie takiej oceny zabrak³o w uzasadnieniu wyroku S¹du I instancji.
Oceniaj¹c zebrany w sprawie materia³ dowodowy, a w szczególnoci zeznania obu zawnioskowanych przez skar¿¹cego wiadków, S¹d nie zwróci³ uwagi, ¿e wiadkowie wprawdzie potwierdzili zatrudnienie wnioskodawcy w charakterze mechanika naprawiaj¹cego pojazdy w kana³ach, lecz nie potwierdzili, aby
wnioskodawca wykonywa³ wy³¹cznie pracê w kana³ach tj. stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy. Obaj wiadkowie wskazali,
¿e w zak³adzie zainstalowane by³y trzy kana³y remontowe a nadto
napraw pojazdów dokonywano docelowo na trzech rampach przed
warsztatami. Do obowi¹zków wnioskodawcy nale¿a³o  jak wskazuj¹ wiadkowie  rozebranie ca³ego remontowanego pojazdu.
Potwierdza to wnioskodawca s³uchany w charakterze strony przed
S¹dem Apelacyjnym wskazuj¹c, ¿e do jego obowi¹zków nale¿a³o rozebranie pojazdu, regeneracja czêci oraz z³o¿enie pojazdu.
Pewn¹, czy nawet znaczn¹ czêæ obowi¹zków wnioskodawca
wykonywa³ z poziomu kana³u remontowego, jednak¿e skoro zajmowa³ siê on ogólnie czynnociami mechanika, to czêæ czynnoci wykonywaæ musia³ na terenie warsztatu. Jak zezna³  w pocz¹tkowym okresie pracy wiêkszoæ pracy wykonywa³ w kanale ale z czasem iloæ czynnoci w kanale zmniejsza³a siê na rzecz
pozosta³ych obowi¹zków. W konsekwencji nie mo¿na mówiæ,
by wnioskodawca stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy wykonywa³ pracê w kana³ach remontowych a wy³¹cznie z takim
charakterem zatrudnienia ustawodawca wi¹¿e prawo do emerytury w obni¿onym wieku. Jest to oczywist¹ konsekwencj¹ uznania, ¿e praca w kana³ach remontowych wi¹¿e siê z nara¿eniem
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na sta³¹ stycznoæ z substancjami szkodliwymi, nadto praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji cia³a z uniesionymi rêkami operuj¹c w niewielkim pomieszczeniu przy braku w³aciwej
wentylacji. W efekcie praca taka  wykonywana w pe³nym wymiarze  jest prac¹ wyniszczaj¹c¹ organizm tak od strony fizycznej jak i psychicznej. Z dowiadczenia przy okazji rozpoznawania podobnych spraw wynika, ¿e tego rodzaju praca, gdzie pracownicy wykonywali wy³¹cznie pracê w kana³ach wystêpowa³a
w wielkich przedsiêbiorstwach monta¿u pojazdów tudzie¿ napraw taboru samochodowego dla ca³ej bran¿y. W zak³adach tych
funkcjonowa³o wiele stanowisk warsztatowych wyposa¿onych
w kana³y, za pracownicy wykonywali pracê w obrêbie w¹skich
specjalizacji, czêæ z nich zajmowa³o siê wy³¹cznie demonta¿em
oraz monta¿em podzespo³ów podwozia i czynnoci te wykonywane by³y wy³¹cznie z poziomu kana³u remontowego. W przypadku zak³adu opisanego przez wnioskodawcê oraz wiadków
mechanicy wykonywali szeroki wachlarz czynnoci wi¹¿¹cy siê
z kompleksow¹ napraw¹. Co wiêcej, czêæ pojazdów by³a naprawiana na rampach na zewn¹trz pomieszczeñ warsztatowych
i wnioskodawca równie¿ wykonywa³ pracê w tych warunkach,
które z oczywistych wzglêdów nie mog¹ byæ uznawane za to¿same z prac¹ w kana³ach remontowych.
Nawet wiêc gdyby zgodziæ siê z S¹dem I instancji co do tego
ustalenia, ¿e wbrew dokumentacji znajduj¹cej siê w aktach osobowych wnioskodawca wykonywa³ faktycznie obowi¹zki mechanika samochodowego pracuj¹c tak¿e w kana³ach remontowych,
to praca ta nie by³a wykonywana w takim charakterze stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy. W ocenie za S¹du Apelacyjnego w ogóle wysoce w¹tpliwe jest dokonane przez S¹d I instancji ustalenie, ¿e wnioskodawca wykonywa³ pracê wy³¹cznie
mechanika. W aktach osobowych wnioskodawcy brak jest jakiegokolwiek dokumentu, który wskazywa³by na taki charakter zatrudnienia, we wszystkich anga¿ach oraz w korespondencji do
i od wnioskodawcy jego stanowisko okrelane jest wymiennie
jako stanowisko montera, lusarza lub lusarza  montera. Co
wiêcej, wnioskodawca w roku 1980 zwraca³ siê do pracodawcy
o skierowanie na naukê w wieczorowym Technikum Energetycz-
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nym dla pracuj¹cych ze specjalizacj¹ energetyka cieplna celem
podwy¿szenia kwalifikacji. Pod podaniem podpisa³ siê kierownik dzia³u produkcji wskazuj¹c, ¿e nie wnosi sprzeciwu w udzieleniu zezwolenia na naukê albowiem kierunek ten jest zgodny
z dzia³alnoci¹ zak³adu. Oczywicie nie wyklucza to tezy, ¿e
wnioskodawca by³ mechanikiem samochodowym, za pracodawca
widzia³ potrzebê w nabyciu przez wnioskodawcê kwalifikacji
ca³kowicie rozbie¿nych z wykonywanymi dotychczas obowi¹zkami, jednak¿e okolicznoæ ta w wietle pozosta³ych wskazanych wy¿ej dowodów niesie za sob¹ dalsze w¹tpliwoci obliguj¹ce do wiêkszej wstrzemiêliwoci przy ocenie tak zeznañ wiadków jak te¿ twierdzeñ wnioskodawcy. Podwa¿a ona tak¿e twierdzenia wnioskodawcy przyjête bezkrytycznie przez S¹d I instancji, ¿e zak³ad pracy zatrudniaj¹cy wnioskodawcê zajmowa³ siê
tylko mechanik¹ samochodów ciê¿kich.
W tej sytuacji nie by³o potrzeby odnoszenia siê do okresu
pe³nienia przez wnioskodawcê s³u¿by wojskowej. Z racji bowiem dokonanej  odmiennej od S¹du I instancji  oceny materia³u dowodowego nie ma potrzeby rozstrzygania kwestii zaliczenia okresu s³u¿by wojskowej do pracy w warunkach szczególnych. Skoro bowiem wnioskodawca nie udowodni³ pracy w takich warunkach przed i po odbyciu s³u¿by wojskowej, to równie¿ okres odbywania s³u¿by nie mo¿e byæ uznawany za okres
zatrudnienia w takich warunkach. Nie ma wiêc ¿adnego znaczenia zarówno fakt, ¿e w okresie tej s³u¿by wnioskodawca wykonuj¹c obowi¹zki podoficera w ¿adnym razie nie by³ nara¿ony na
czynniki os³abiaj¹ce wydolnoæ organizmu w stopniu uzasadniaj¹cym potrzebê obni¿enia wieku emerytalnego. Nie ma tak¿e
potrzeby odnoszenia siê do judykatury S¹du Najwy¿szego, choæ
godzi siê wskazaæ na wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 maja
2012 r. w sprawie I UK 399/11 (niepublikowany) systematyzuj¹cy w uzasadnieniu dotychczasowe pogl¹dy orzecznicze w kierunku sk³aniaj¹cym do postawienia tezy, ¿e okres s³u¿by wojskowej dla ¿o³nierza zatrudnionego przed powo³aniem do czynnej
s³u¿by wojskowej w warunkach szczególnych (I kategorii zatrudnienia), który po zakoñczeniu tej s³u¿by podj¹³ zatrudnienie w tych
samych warunkach, jest nie tylko okresem s³u¿by w rozumieniu
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art. 6 ust. 1 pkt 4 u.e.r.f.u.s., ale tak¿e okresem pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu § 3 i 4 rozporz¹dzenia z dnia
7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Akceptacja dla powy¿szej tezy nie daje jednak w warunkach niniejszej sprawy podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania
wnioskodawcy z przyczyn wskazanych powy¿ej.
W tym stanie rzeczy S¹d Apelacyjny zmieni³ zaskar¿ony wyrok stosownie do art. 386 § 1 k.p.c. i oddali³ odwo³anie stosownie do art. 47714 § 1 k.p.c.

2
WYROK
z dnia 8 marca 2012 r.
III AUa 1509/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Gerszewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Gra¿yna Czy¿ak
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)

Teza:
Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni zwrotu ukoñczenie nauki w szkole w wietle przepisu art. 68 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 17 wrzenia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci siê, b¹d
te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje.
Przez naukê w szkole nale¿y przy tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, lub uczelni.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z 15 grudnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zobowi¹za³ M.N. do zwrotu nienale¿nie pobranej renty ro-
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dzinnej za okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
w kwocie 3.784,02 z³ i odsetek za okres od 15 czerwca 2009 r.
do 15 grudnia 2009r., tj. do dnia wydania decyzji w kwocie
143,09 z³.
Decyzj¹ z 29 grudnia 2009 r. organ rentowy od 1 grudnia
2009 r., tj. od miesi¹ca, w którym wstrzymano wyp³atê wiadczenia, wznowi³ wyp³atê renty rodzinnej.
Ubezpieczony wniós³ odwo³ania od powy¿szych decyzji. Wskaza³, ¿e jego prawo do renty nie usta³o w okresie od 1 czerwca
2009 r. do 30 listopada 2009 r. Fakt skrelenia z listy studentów
Akademii Wychowania Fizycznego nie przes¹dza bowiem o braku kontynuacji nauki. Podniós³, ¿e nie podj¹³ pracy zarobkowej,
a po okresie wakacyjnym w 2009 r. rozpocz¹³ naukê na Wydziale Prawa i Administracji Kierunek Prawo. W odwo³aniu od decyzji z 29 grudnia 2009 r. ubezpieczony wskaza³, ¿e w jej treci
nie podano szczegó³owego wyliczenia kwoty tam¿e wskazanej
w rozbiciu na miesi¹ce i sk³adniki nale¿noci.
W odpowiedzi na odwo³ania organ rentowy wniós³ o ich oddalenie podtrzymuj¹c stanowisko wyra¿one w zaskar¿onych decyzjach.
S¹d I instancji zarz¹dzi³ po³¹czenie spraw z odwo³añ od obu
wy¿ej wymienionych decyzji celem ich ³¹cznego rozpoznania
i rozstrzygniêcia.
Na rozprawie w dniu 16 czerwca 2010 r. ubezpieczony cofn¹³
odwo³anie dotycz¹ce decyzji ZUS z 29 grudnia 2010 r.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G.
wyrokiem z 23 czerwca 2010 r. oddali³ odwo³anie oraz umorzy³
postêpowanie w zakresie ograniczonego powództwa. W uzasadnieniu S¹d I instancji wskaza³ nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia:
Ostatecznie spór w sprawie dotyczy³ zwrotu wiadczenia pobranego w spornym okresie, o czym stanowi art. 138 ust. 1 i 2
ustawy o FUS.
W ocenie S¹du Okrêgowego trafnie przyj¹³ organ rentowy, ¿e
zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce ustanie prawa do renty rodzinnej wnioskodawcy w spornym okresie. Renta rodzinna przys³uguje od dnia podjêcia nauki a¿ do jej ukoñczenia  w plano-
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wanym terminie nauki lub na mocy decyzji odpowiedniego organu. Systematycznoæ uczêszczania do szko³y, frekwencja, osi¹gane wyniki pozostaj¹ bez znaczenia dla oceny uprawnienia do
otrzymywania wiadczenia. Zdaniem S¹du Okrêgowego, na gruncie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o FUS przez ukoñczenie nauki
w szkole nale¿y rozumieæ równie¿ jej zaprzestanie, np. przez
skrelenie z listy studentów. Decyduj¹ce znaczenie maj¹ zatem
wzglêdy formalne. Skrelenie z listy studentów, w zakresie prawa do renty rodzinnej, powoduje taki sam skutek jaki powoduje
ukoñczenie uczelni wy¿szej potwierdzone dyplomem. S¹d I instancji nie da³ wiary, i¿ ubezpieczony nie by³ wiadomy swoich
obowi¹zków wobec organu rentowego, albowiem z akt ZUS-u
wynika, ¿e by³ pouczony o skutkach zaprzestania nauki. Mimo
to obowi¹zek ten zlekcewa¿y³ i sam organ rentowy musia³ zwróciæ siê do AWFiS, aby uzyskaæ wiadomoæ, i¿ ubezpieczony zosta³ skrelony z listy w maju 2009 r. Tym samym S¹d Okrêgowy
uzna³, ¿e zaskar¿ona decyzja z 15 grudnia 2009 odpowiada³a
prawu.
S¹d pierwszej instancji podkreli³, i¿ ubezpieczony z³o¿y³ zawiadczenie o ponownym podjêciu nauki. W ocenie S¹du Okrêgowego dopiero to pismo nale¿a³o potraktowaæ jako wniosek
o ponowne przyznanie i wyp³atê wiadczenia zgodnie z art. 129
pkt 1 ustawy emerytalnej.
Apelacjê od wyroku wywiedli ubezpieczony oraz zainteresowana. Zaskar¿yli go w ca³oci zarzucaj¹c mu obrazê przepisów
prawa materialnego, obrazê przepisów postêpowania a tak¿e b³¹d
w ustaleniach faktycznych. Z treci rodka odwo³awczego wynika, i¿ apeluj¹cy wnieli o zmianê zaskar¿onego wyroku i ustalenie, ¿e M.N. nie ma obowi¹zku zwrotu pobranej renty rodzinnej,
ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie
sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu apeluj¹cy podnieli, i¿ ustawodawca nie definiuje okrelonego w art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej pojêcia
ukoñczenie nauki w szkole. Wskazali, ¿e pojêcia tego nie mo¿na
uto¿samiaæ z samym faktem skrelenia z listy studentów. Osoba
koñcz¹ca pewien etap swojego kszta³cenia, mimo, i¿ formalnie
przestaje byæ uczniem okrelonej szko³y, lecz zamierza kontynu-
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owaæ naukê zdaniem apeluj¹cych nie traci automatycznie statusu
osoby ucz¹cej siê. O zaprzestaniu dalszej nauki mo¿na mówiæ
tylko, gdy ostatecznie nie jest ona kontynuowana, a wiêc dochodzi do jej zaniechania. Apeluj¹cy podnieli, i¿ S¹d I instancji nie
ustosunkowa³ siê do przerwy w edukacji: przerwy formalnej, tj.
skrelenia z listy studentów i faktycznej w zakresie ponownego
udzia³u w rekrutacji na uczelniê w kontekcie kontynuowania
nauki zgodnie z w/w przepisem.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja M.N. oraz A.N. okaza³a siê zasadna skutkuj¹c zmian¹
zaskar¿onego wyroku i ustaleniem, ¿e wnioskodawca nie ma
obowi¹zku zwrotu pobranej renty rodzinnej.
Nienale¿nie pobrane wiadczenie w rozumieniu art. 138 ust.
2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustaw¹ emerytaln¹, to wiadczenie wyp³acone mimo zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych
ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo wstrzymanie
ich wyp³aty w ca³oci lub w czêci (wiadczenie nienale¿ne, nieprzys³uguj¹ce) na skutek okolicznoci le¿¹cych po stronie ubezpieczonego. Przyjmuje siê, ¿e obowi¹zek zwrotu obci¹¿a tylko
tego, kto przyj¹³ wiadczenie w z³ej wierze wiedz¹c, ¿e mu siê
nie nale¿y, co dotyczy zarówno osoby, która zosta³a pouczona
o okolicznociach, w jakich nie powinna pobieraæ wiadczeñ, jak
te¿ tej osoby, która uzyska³a wiadczenia na podstawie nieprawdziwych zeznañ lub dokumentów albo w innych przypadkach
wiadomego wprowadzenia w b³¹d instytucji ubezpieczeniowej.
Wyp³acenie wiadczenia w sposób, na który nie mia³a wp³ywu
wina wiadczeniobiorcy nie uzasadnia powstania po stronie osoby ubezpieczonej obowi¹zku zwrotu nienale¿nie pobranego
wiadczenia (por. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 28 lipca
1977 r., II UR 5/77, OSNCP 1978/2/37 oraz z dnia 16 lutego
1987 r., II URN 16/87, PiZS 1988/6; wyrok SA w Krakowie z dnia
11 wrzenia 1996 r., III AUr 105/96, OSA 1997/7-8/21, s. 74).
W konsekwencji obowi¹zek zwrotu przez M.N. renty rodzinnej
pobranej w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
powsta³by tylko wówczas, gdyby wnioskodawca mia³ wiado-
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moæ, i¿ wiadczenie mu w tym okresie nie przys³ugiwa³o.
W kontekcie dyspozycji art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej
oznacza to, i¿ ubezpieczony musia³by mieæ wiadomoæ, ¿e ukoñczy³ naukê w szkole. Zgodnie bowiem z tym przepisem dzieci
w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka i dzieci przysposobione maj¹
prawo do renty rodzinnej do ukoñczenia nauki w szkole, je¿eli
przekroczy³y 16 lat ¿ycia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia 25
lat ¿ycia.
W realiach przedmiotowej sprawy M.N. w roku akademickim
2007/2008 rozpocz¹³ studia niestacjonarne w AWFiS na kierunku
wychowanie fizyczne. Decyzj¹ z 26 padziernika 2007 r. organ
rentowy przeliczy³ wnioskodawcy rentê rodzinn¹ ustalaj¹c termin, do którego przys³uguje to wiadczenie na 30 wrzenia 2010
r., tj. przewidywany dzieñ zakoñczenia studiów. Decyzja ta zawiera³a pouczenie o prawach i obowi¹zkach wiadczeniobiorcy,
w tym o fakcie, i¿ w przypadku przerwania nauki nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ ZUS. Z dniem 20 maja 2009 r. M.N. zosta³ skrelony z listy studentów AWFiS. Z zeznañ ubezpieczonego, z³o¿onych w toku postêpowania apelacyjnego wynika, i¿ o rezygnacji ze studiów zadecydowa³y wzglêdy zdrowotne. Wnioskodawca wskaza³, i¿ od pocz¹tku studiów mia³ kontuzje, ró¿nego rodzaju zwichniêcia stawu skokowego, wybicie nadgarstka.
Ostatecznie ubezpieczony postanowi³ przerwaæ studia na AWFie i rozpocz¹æ studia prawnicze na Uniwersytecie. Ubezpieczony podkreli³ przy tym, i¿ tryb rekrutacji na studia dzienne zaczyna siê w maju, a po jej zakoñczeniu zaczyna siê rekrutacja na
studia niestacjonarne. Decyzj¹ Komisji Rekrutacyjnej z 4 sierpnia
2009 r. ubezpieczony zosta³ przyjêty na I rok studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji kierunek Prawo w roku
akademickim 2009/2010. Z zeznañ wnioskodawcy wynika przy
tym, i¿ w okresie po skreleniu z listy studentów AWFiS nie podj¹³
pracy zarobkowej, lecz zaj¹³ siê opiek¹ nad schorowan¹ babci¹.
W niniejszej sprawie bezsporne jest zatem, i¿ ubezpieczony 
pobieraj¹c rentê rodzinn¹  zosta³ pouczony o koniecznoci poinformowania organu rentowego o przerwaniu nauki. W ocenie
pozwanego wnioskodawca nie dope³ni³ tego obowi¹zku. Organ
rentowy uzna³ bowiem, i¿ przerwanie nauki przez M.N. nast¹pi-
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³o z dniem 20 maja 2009 r., kiedy to zosta³ skrelony z listy
studentów AWFiS. S¹d Apelacyjny nie podziela powy¿szego stanowiska. W ocenie S¹du Odwo³awczego, w realiach niniejszej
sprawy, uto¿samianie skrelenia ubezpieczonego z listy studentów z zakoñczeniem nauki jest nieuprawnione. O skreleniu z listy studentów zadecydowa³y bowiem wzglêdy zdrowotne, a zatem przyczyny od wnioskodawcy niezale¿ne. Jednoczenie ubezpieczony nie porzuci³ zamiaru kontynuowania nauki. W okresie
po skreleniu z listy studentów nie podj¹³ pracy zarobkowej, lecz
opiekowa³ siê niepe³nosprawn¹ babci¹. Natomiast w najbli¿szym
mo¿liwym terminie, przy uwzglêdnieniu trybu rekrutacji, dosta³
siê na studia prawnicze na Uniwersytecie. W wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 11 kwietnia 1996 r., II UR 4/96 wyra¿ono pogl¹d, i¿ ca³okszta³t przepisów prawnych reguluj¹cych prawo do
renty rodzinnej dla dzieci wskazuje, ¿e zasadniczym celem tego
wiadczenia jest dostarczanie rodków utrzymania tym dzieciom
pracownika (rencisty), które w zwi¹zku z kszta³ceniem siê w szkole nie wykonuj¹ pracy stanowi¹cej ród³o utrzymania (OSNAPiUS
1996/20/311). rodki te stanowi¹ pieniê¿n¹ rekompensatê utraty
miêdzy innymi ekonomicznego wsparcia ze strony zmar³ego rodzica (innej osoby, na której ci¹¿y³ obowi¹zek alimentacyjny wobec
dziecka). Prawo do renty rodzinnej uzale¿nione jest zatem od
kontynuowania nauki. Z kolei w wyroku z 24 listopada 2004 r.
S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ renta rodzinna przys³uguje dziecku
ucz¹cemu siê w szkole, tak¿e w okresach przerw w nauce, niezale¿nie od tego, czy formalnie zachowa³o ono status ucznia
(vide I UK 3/04, OSNP 2005/8/116). S¹d Apelacyjny w niniejszym sk³adzie stoi na stanowisku, i¿ renta rodzinna przys³uguje
ka¿demu dziecku spe³niaj¹cemu warunki przewidziane w art. 68
ustawy emerytalnej w zwi¹zku z kontynuacj¹ nauki bez wzglêdu
na to, czy zachowa³o status studenta, o ile posiada³o zamiar kontynuacji nauki. Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni
zwrotu ukoñczenie nauki w szkole w wietle przepisu art. 68
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 wrzenia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci
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siê, b¹d te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje. Przez naukê w szkole nale¿y przy
tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, uczelni, a nie tylko
jednej, konkretnej, czyli tylko tej samej szkole, b¹d uczelni. Sam
zatem fakt zakoñczenia nauki w jednej szkole przy rozpoczêciu
jej  w najbli¿szym mo¿liwym terminie w nowej szkole  nie
wy³¹cza prawa do renty rodzinnej. W ocenie S¹du Odwo³awczego w okolicznociach niniejszej sprawy rozumienie pojêcia ukoñczenie nauki sprowadzaj¹ce siê do skrelenia z listy studentów
bez analizy ca³okszta³tu okolicznoci sprawy prezentowane przez
organ rentowy nie jest uprawnione, ani usprawiedliwione. Jak
wy¿ej wskazano wnioskodawca pomimo skrelenia z listy studentów AWFiS nie porzuci³ zamiaru kontynuowania nauki, o czym
wiadczy fakt podjêcia przez niego w najbli¿szym mo¿liwym terminie nauki na Uniwersytecie. Zaprzestanie nauki na AWFiS spowodowane by³o natomiast niezale¿nymi od ubezpieczonego przyczynami zdrowotnymi.
W wietle powy¿szych okolicznoci w pe³ni usprawiedliwione jest przekonanie samego ubezpieczonego o kontynuowaniu
przez niego nauki pomimo skrelenia z listy studentów AWFiS.
W ocenie S¹du Apelacyjnego nie mo¿na zatem przypisaæ wnioskodawcy wiadomoci, co do tego, ¿e pobiera³ on rentê rodzinn¹ nienale¿nie.
W tym stanie rzeczy, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. S¹d Apelacyjny orzek³ jak w punkcie drugim sentencji wyroku.
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3
WYROK
z dnia 11 padziernika 2012 r.
III APa 18/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska
(sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Horbulewicz

Teza:
Konkurencyjn¹ dzia³alnoci¹ jest aktywnoæ przejawiana w tym
samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana
do tego samego krêgu odbiorców, pokrywaj¹ca siê  chocia¿by
czêciowo  z zakresem dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej
pracodawcy. W rezultacie zakazana mo¿e byæ taka dzia³alnoæ,
która narusza interes pracodawcy lub zagra¿a mu. Termin konkurencja oznacza rywalizacjê, wspó³zawodnictwo miêdzy podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osi¹gniêciu tego samego celu. Zajmowanie siê interesami konkurencyjnymi jest wiêc
równoznaczne z dzia³aniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udzia³em w przedsiêwziêciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnosz¹ siê (lub potencjalnie mog¹ siê
odnieæ), chocia¿by czêciowo, do tego samego krêgu odbiorców.

Uzasadnienie
Powód E. Sp. z o.o. wyst¹pi³ z pozwem przeciwko S.B. ¿¹daj¹c zas¹dzenia od pozwanego kwoty 85.000 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zap³aty
oraz zas¹dzenia kosztów postêpowania w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych  za naruszenie
zakazu konkurencji.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa. Wskaza³, ¿e ¿¹danie pozwu jest bezzasadne albowiem nie jest i nigdy nie by³
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pracownikiem spó³ki E. Sp. z o.o., której dzia³alnoæ jest postrzegana jako konkurencyjna dla powódki.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 31 maja 2012 r. zas¹dzi³ od
pozwanego na rzecz powoda kwotê 35.445 z³ z ustawowymi
odsetkami od dnia 13 kwietnia 2011 r. do dnia zap³aty tytu³em
kary umownej za naruszenie umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy; w pozosta³ej czêci powództwo oddali³;
zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda kwotê 5.384 z³ tytu³em
zwrotu kosztów procesu.
S¹d ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
S.B. by³ zatrudniony w E. Sp. z o.o. w W. w okresie od 1
grudnia 2008 r. do 3 lipca 2010 r., a wczeniej od 23 stycznia
2006 r. do 31 padziernika 2008 r. Pocz¹tkowo zosta³ zatrudniony na stanowisku konsultanta ds. reklamy nastêpnie specjalisty
ds. reklamy oraz specjalisty ds. kluczowych klientów. Ostatnio,
w okresie zatrudnienia na czas nieokrelony tj. od 1 grudnia 2008 r.
do 3 lipca 2010 r., zajmowa³ stanowisko specjalisty ds. kluczowych klientów.
Do obowi¹zków pracowniczych pozwanego na stanowisku
konsultanta, a póniej specjalisty ds. kluczowych klientów nale¿a³o:
 sfinalizowaæ kontrakt, organizowaæ pracê zgodnie z Tygodniowym Planem pracy Konsultanta,
 realizowaæ proces sprzeda¿y zgodnie z koncepcj¹ sprzeda¿y
E.,
 informowaæ o zlikwidowanych oraz nowopowsta³ych firmach,
 weryfikowaæ dane wszystkich przypisanych firm,
 codziennie pisemnie raportowaæ bezporedniemu prze³o¿onemu wyniki pracy,
 windykowaæ nale¿noci z tytu³u pierwszej raty,
 rozliczyæ pobran¹ od klienta gotówkê,
 uczestniczyæ w szkoleniach i prezentacjach dotycz¹cych nowych produktów oraz ofert marketingowych,
 znaæ i stosowaæ aktualnie obowi¹zuj¹ce zasady sprzeda¿y,
cenniki reklam i oferty marketingowe,
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 przestrzegaæ postanowieñ zawartych w regulaminie pracy.
Faktycznie praca pozwanego sprowadza³a siê do obs³ugi grupy przyznanych mu klientów firmy i pozyskiwanie nowych klientów. Jako specjalista obs³ugiwa³ du¿e firmy tzw. kluczowych klientów. W czasie zatrudnienia w powodowej spó³ce pozwany naby³
szereg informacji o znaczeniu strategicznym dla pracodawcy tj.
o jej klientach a zw³aszcza osobach decyzyjnych jeli chodzi o reklamê w konkretnych firmach, cennikach obowi¹zuj¹cych u powoda, sposobach sprzeda¿y, technikach sprzeda¿owych, ofertach
marketingowych, strukturze organizacyjnej powodowej firmy.
Wynagrodzenie zasadnicze pozwanego w ostatnim okresie
zatrudnienia u powoda wynosi³o 5.000 z³ brutto miesiêcznie.
W dniu 1 grudnia 2008 r. strony zawar³y umowê o zakazie
konkurencji dotycz¹c¹ zarówno okresu zatrudnienia pracownika
jak i czasu po rozwi¹zaniu umowy o pracê.
W pkt. B wstêpu znalaz³ siê zapis, i¿ w zakresie swego stosunku pracy pracownik ma dostêp do szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na istotna szkodê.
Wed³ug art. 1 ust. 1 w okresie trwania stosunku pracy pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, pracownik nie bêdzie prowadziæ porednio lub bezporednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy a w szczególnoci:
a) prowadziæ bezporednio lub porednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy na w³asny
rachunek w formie indywidualnej dzia³alnoci gospodarczej
jako wspólnik w spó³ce cywilnej lub jakiejkolwiek inne spó³ce osobowej lub jako cz³onek spó³dzielni;
b) wykonywaæ pracy w ramach umowy o pracê, lub wiadczyæ
us³ug w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ
konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
c) nabywaæ lub obejmowaæ udzia³ów lub akcji w spó³kach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
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d) obejmowaæ stanowisk w organach zarz¹dzaj¹cych, nadzoruj¹cych lub kontroluj¹cych w jakichkolwiek spó³kach handlowych,
spó³dzielniach lub innych podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
e) dzia³aæ w charakterze pomocnika lub w innym podobnym
charakterze na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy.
Wed³ug art. 1 ust. 2 umowy dla jej celów przez termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy
obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz
reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie.
Wed³ug art. 3 ust. 1 umowy zobowi¹zania pracownika, o których mowa w art. 1 ust. 1 umowy wi¹¿¹ pracownika przez okres
1 roku po ustaniu stosunku pracy ³¹cz¹cego pracownika i pracodawcê.
Ustêp 2 stanowi m.in.:
a) w zamian za wykonywanie przez pracownika zobowi¹zania,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pracodawca zap³aci pracownikowi odszkodowanie w kwocie brutto wynosz¹cej 25 % kwoty wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przez okres
jednego roku przed ustaniem stosunku pracy;
b) odszkodowanie p³atne bêdzie w dwunastu równych ratach.
ka¿da rata p³atna do koñca miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po ustaniu stosunku pracy pracownika z pracodawc¹;
W art. 3 ust. 3 strony uzgodni³y, ¿e pracodawca bêdzie potr¹ca³ wszelkie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
z odszkodowania i przekazywa³ je do w³aciwego urzêdu skarbowego. Kwestie sankcji za naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy uregulowano w art. 5
umowy, który stanowi:
1. W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
przez pracownika obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy pracownik bêdzie zobowi¹zany niezw³ocznie zwróciæ pracodawcy
wyp³acon¹ pracownikowi ca³oæ lub czêæ odszkodowania.
2. W takim wypadku, niezale¿nie od obowi¹zku zwrotu ewentualnie wyp³aconej czêci lub ca³oci odszkodowania, pracow-
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nik zap³aci pracodawcy karê umown¹ za ka¿de zdarzenie stanowi¹ce niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie przedmiotowych obowi¹zków pracownika w kwocie stanowi¹cej sumê:
2.1. szeciokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c kalendarzowy trwania stosunku
pracy oraz
2.2. jednego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c trwania stosunku pracy
za ka¿de pe³ne dwa tygodnie trwania niewykonywania lub
nienale¿ytego wykonania przedmiotowych obowi¹zków
pracownika.
3. W ka¿dym przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania jakiegokolwiek obowi¹zku pracownika okrelonego
w art. 2, które nast¹pi po ustaniu stosunku pracy, pracownik
zap³aci pracodawcy karê umown¹ za ka¿de zdarzenie stanowi¹ce niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie wspomnianych zobowi¹zañ pracownika w kwocie stanowi¹cej sumê:
3.1. szeciokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c kalendarzowy trwania stosunku
pracy oraz
3.2. jednego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c trwania stosunku pracy
za ka¿de pe³ne dwa tygodnie trwania niewykonywania lub
nienale¿ytego wykonania przedmiotowych obowi¹zków
pracownika.
Wed³ug art. 6 ust. 1 zobowi¹zania pracownika, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i art. 3 pozostaj¹ w mocy na terytorium Polski.
Spó³ka E. sp. z o.o. prowadzi dzia³alnoæ na terenie ca³ego
kraju. Pozwany ostatnio wykonywa³ pracê na terenie województwa (...), ale z mo¿liwoci¹ oddelegowania na inny teren.
Przedmiotem dzia³alnoci E. sp. z o.o. jest: wydawanie ksi¹¿ek, czasopism i wydawnictw periodycznych, nagrañ dwiêkowych oraz inne m.in. reklama, która sprowadza siê do wydawania katalogów reklamowych i sprzeda¿y powierzchni reklamowych, sprzeda¿¹ wizytówek w Internecie, które s¹ pozycjonowane od s³ów kluczowych i bran¿y klienta. Potocznie wydawnictwa takie okrelane s¹ mianem ¿ó³tych stron.
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W dniu 14 czerwca 2010 r. pozwany S.B. rozwi¹za³ z powodem E. Sp. z o.o. umowê o pracê z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który up³yn¹³ w dniu 3 lipca 2010 r.
Pozwany nie wskaza³ przyczyny rozwi¹zania umowy. W okresie wypowiedzenia nie stawia³ siê ju¿ do pracy, mimo takiego
obowi¹zku.
W dniu 7 padziernika 2010 r. pozwany na wezwanie powoda z³o¿y³ owiadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 5 umowy
o zakazie konkurencji, wed³ug którego nale¿ycie wykonywa³
umowê o zakazie konkurencji z dnia 1 grudnia 2008 r. i nigdy
nie naruszy³ jej postanowieñ.
Powód wyp³aci³ pozwanemu tytu³em odszkodowania ³¹cznie
siedem rat miesiêcznych w tym szeæ po 1.739,50 z³ oraz jedn¹
w kwocie 1.927,51 z³ netto.
W dniu 15 czerwca 2010 r. pozwany S.B. zawar³ z C. Spó³ka
Akcyjna Spó³ka Komandytowa z siedzib¹ w W. umowê o pracê
na okres próbny od 15 czerwca 2010 r. do 13 wrzenia 2010 r.
z terminem rozpoczêcia pracy w dniu 15 czerwca 2010 r.
Na mocy tej umowy powierzono mu stanowisko specjalisty
SEM ds. obs³ugi kluczowych klientów.
W dniu 14 wrzenia 2010 r. S.B. zawar³ z C. Spó³ka Akcyjna
Spó³ka Komandytowa umowê o pracê na czas nieokrelony na
stanowisku specjalisty SEM ds. obs³ugi kluczowych klientów zwanym dalej konsultantem z wynagrodzeniem zasadniczym 8.000
z³ brutto miesiêcznie oraz prowizj¹ uzale¿nion¹ od wypracowanej mar¿y.
Do obowi¹zków konsultanta nale¿y m.in.: pozyskiwanie zamówieñ na us³ugi oferowane przez pracodawcê, finalizowanie
podpisanych zamówieñ, finalizowanie negocjacji nie zakoñczonych podpisaniem umowy, obs³uga klienta, aktualizacja bazy danych klientów o klientów zlikwidowanych, pozyskiwania nowych
klientów.
Pracê dla spó³ki C. pozwany wiadczy w W.
W dniach 9 lipca 2010 r. oraz 28 lipca 2010 r. pozwany zawar³ umowy o wspó³pracy z dwoma nowymi klientami.
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Wspólnikami C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa s¹ P.
Sp. z o.o. oraz C. S.A. Obie spó³ki s¹ ze sob¹ cile powi¹zane.
W sk³ad zarz¹du komplementariusza wchodz¹ P.M.S. jako prezes zarz¹du, J.M. i M.P. jako cz³onkowie zarz¹du. S¹ oni jednoczenie cz³onkami zarz¹du spó³ki P. Sp. z o.o.
Przedmiotem dzia³alnoci C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa jest m.in. reklama oraz porednictwo w sprzeda¿y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych i elektronicznych.
Spó³ki C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa oraz P. Sp.
z o.o. zawar³y ze sob¹ w dniu 1 wrzenia 2009 r. umowê outsourcingu us³ug. Wed³ug tej umowy spó³ka P. wiadczy dla C.
Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa us³ugi w zakresie rachunkowym, kadrowym, payrollowym, obs³ugi klienta, informatycznym, floty i telekomunikacji. Natomiast C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa zobowi¹za³a siê do wiadczenia na rzecz P.
Sp. z o.o. us³ug w zakresie marketingu serwisu internetowego
oraz innych serwisów nale¿¹cych do P. Sp. z o.o. (us³ugi SEM)
oraz prowadzenia kampanii ClikPackages.
Zgodnie z § 9 pkt 2 przez SEM strony umowy rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce na promowaniu serwisów nale¿¹cych do pkt.pl
w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej Google,
w szczególnoci administrowanie kampaniami w sposób umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie za³o¿eñ pkt.pl przy zachowaniu okrelonego
przez P. Sp. z o.o. bud¿etu.
Przez ClikPackages strony rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce
na administrowaniu kampaniami klientów P. Sp. z o.o. w wynikach wyszukiwarki Google, w zakresie okrelonym w umowach
zawartych pomiêdzy pkt.pl a klientami pkt.pl (§ 9 pkt 3).
Obie spó³ki zajmuj¹ pomieszczenia biurowe w budynku przy
ul. (...) w W.
Pracownicy P. Sp. z o.o. pracuj¹ równie¿ na zlecenie dla C.
S.A. SK. Obowi¹zki handlowców w obu firmach polegaj¹ na sprzeda¿y powierzchni reklamowych na nonikach oferowanych przez
dan¹ firmê, jak równie¿, w przypadkach umów zleceñ, przez
obie firmy. W obu spó³kach stosuje siê te same techniki sprzeda¿owe, podobne jak w spó³ce E.
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Dzia³alnoæ spó³ki P. Sp. z o.o. jest konkurencyjn¹ w stosunku
do dzia³alnoci powodowej spó³ki E. Sp. z o.o.
Spó³ka P. Sp. z o.o. zajmuje siê wydawaniem ksi¹¿ek telefonicznych oraz reklam¹ w Internecie.
We wrzeniu 2010 r. P.R., kierownik zespo³u prawnego w dziale HR powoda, otrzyma³ pierwsz¹ informacjê o prawdopodobnym naruszeniu przez pozwanego umowy o zakazie konkurencji poprzez podjêcie pracy na rzecz konkurencyjnej dla powoda
spó³ki P. Sp. z o.o. Wezwa³ wówczas pozwanego do z³o¿enia
owiadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 5 umowy z dnia 1
grudnia 2008 r.
Kolejn¹ informacjê P.R. otrzyma³ w lutym 2011 r. od I.N. wicedyrektora sprzeda¿y na region pó³nocny. Wówczas podj¹³ czynnoci sprawdzaj¹ce, polegaj¹ce na wykonaniu telefonu do siedziby P. Sp. z o.o., jako obecnego miejsca pracy pozwanego, co
utwierdzi³o go w przekonaniu o zatrudnieniu go w konkurencyjnej firmie.
S¹d I instancji wskaza³, ¿e ( ) zgodnie z art. 1011 § 1 k.p.
w zakresie okrelonym w odrêbnej umowie, pracownik nie mo¿e
prowadziæ dzia³alnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy ani
te¿ wiadczyæ pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoæ (zakaz
konkurencji).
Zgodnie z art. 1012 § 1 k.p. przepis art. 1011 § 1 stosuje siê
odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik maj¹cy dostêp do
szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby
naraziæ pracodawcê na szkodê, zawieraj¹ umowê o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
W sprawie nie podlega³o sporowi, ¿e strony zawar³y umowê
o zakazie konkurencji, obejmuj¹c¹ równie¿ okres jednego roku
po ustaniu stosunku pracy. Podobnie tak¿e pozwany nie podwa¿a³ zapisów tej¿e umowy. Wed³ug art. 1 ust. 1 umowy z 1 grudnia 2008 r. w okresie trwania stosunku pracy pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, pracownik nie bêdzie prowadziæ porednio lub bezporednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy a w szczególnoci
m.in. wykonywaæ pracy w ramach umowy o pracê lub wiad-
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czyæ us³ug w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego
stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy. Wed³ug art. 3 ust. 1 umowy zobowi¹zania pracownika, o których
mowa w art. 1 ust. 1 umowy wi¹¿¹ pracownika przez okres 1
roku po ustaniu stosunku pracy ³¹cz¹cego pracownika i pracodawcê. Z powy¿szych zapisów wynika w sposób jednoznaczny,
¿e pozwany zobowi¹zany by³ przez okres jednego roku po ustaniu stosunku pracy (czyli do 3 lipca 2011 r.) powstrzymaæ siê od
podjêcia pracy na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ
konkurencyjn¹ dla by³ego pracodawcy.
Pozwany zaprzecza³ zatem, ¿e ów zakaz z³ama³. Jego stanowisko w sprawie bazowa³o na twierdzeniu z jednej strony, ¿e
zapisów tej umowy w czêci dotycz¹cej zakazu podejmowania
dzia³alnoci konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie naruszy³, albowiem nie podj¹³ pracy dla podmiotu konkurencyjnego
a z drugiej zaprzeczaniu, i¿ w ogóle naby³ w czasie zatrudnienia
u powoda informacje o szczególnym znaczeniu dla by³ego pracodawcy. Pierwsz¹ z wymienionych tez uzasadnia³ faktem zatrudnienia w innej ni¿ pocz¹tkowo wskazano to w pozwie firmie. Wed³ug pozwanego spó³ka bêd¹ca jego obecnym pracodawc¹ tj. C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa nie prowadzi wzglêdem powoda dzia³alnoci konkurencyjnej, albowiem
nie zajmuje siê wydawnictwami typu ¿ó³te strony a jedynie
reklam¹ firm w Internecie a dok³adniej w wyszukiwarce Google.
Poza tym pozwany dowodzi³ tak¿e, i¿ pracê w E. wykonywa³
w Oddziale w B. za obecnie pracuje w W., st¹d te¿ jego wiedza
co do klientów powoda, choæby istotna, co jednak¿e negowa³,
nie mo¿e byæ przydatna i wykorzystana w pracy w C. W B. mia³
bowiem kontakt jedynie z lokalnymi firmami, prowadz¹cymi sw¹
dzia³alnoæ na terenie województwa (...), za w W. pracuje z firmami o zasiêgu ogólnokrajowym.
S¹d nie podzieli³ stanowiska pozwanego i nie da³ mu wiary
w tym zakresie.
Zasadnicz¹ kwesti¹ w rozpoznawanej sprawie do dalszych
rozwa¿añ by³o rozstrzygniêcie czy obecny pracodawca pozwanego prowadzi dzia³alnoæ konkurencyjn¹ wzglêdem powodo-
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wej spó³ki. Stanowiska stron by³y tu ca³kiem rozbie¿ne. Z przytoczonych przepisów k.p. wynika, ¿e prawo okrelenia zakresu
przedmiotowego, podmiotowego, czasowego oraz terytorialnego zakazu konkurencji zosta³o pozostawione stronom umowy
(pracodawcy i pracownikowi) oczywicie przy uwzglêdnieniu
kryterium przedmiotu prowadzonej przez pracodawcê dzia³alnoci. Konkurencyjn¹ dzia³alnoci¹ jest aktywnoæ przejawiana w tym
samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana
do tego samego krêgu odbiorców, pokrywaj¹ca siê  chocia¿by
czêciowo  z zakresem dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej
pracodawcy. W rezultacie zakazana mo¿e byæ taka dzia³alnoæ,
która narusza interes pracodawcy lub zagra¿a mu. Termin konkurencja oznacza rywalizacjê, wspó³zawodnictwo miêdzy podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osi¹gniêciu tego samego celu. Zajmowanie siê interesami konkurencyjnymi jest wiêc
równoznaczne z dzia³aniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udzia³em w przedsiêwziêciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnosz¹ siê (lub potencjalnie mog¹ siê
odnieæ), chocia¿by czêciowo, do tego samego krêgu odbiorców (por. miêdzy innymi wyroki z dnia 23 lutego 1999 r., I PKN
579/98, z dnia 8 maja 2002 r., I PKN 221/01, z dnia 24 wrzenia
2003 r., I PK 411/02).
W ocenie S¹du dzia³alnoæ spó³ki C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka
Komandytowa jest dzia³alnoci¹ konkurencyjn¹ wobec powoda
E. Sp. z o.o., a zatem równie¿ podjêcie zatrudnienia przez pozwanego w tej firmie nale¿y uznaæ za naruszenie umowy o zakazie konkurencji.
S¹d mia³ na uwadze w tej kwestii, ¿e w zakresach dzia³alnoci obu firm wskazano m.in. reklamê. Nadto zgodnie z definicj¹
zawart¹ w art. 1 ust. 2 umowy z dnia 1 grudnia 2008 r. dla jej
celów przez termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do
dzia³alnoci pracodawcy obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e obie firmy zajmuj¹ siê reklam¹ przedsiêbiorców niezale¿nie od bran¿y w jakiej ci przedsiêbiorcy dzia³aj¹. Ró¿nice polegaj¹ na tym, ¿e spó³ka C. nie
zajmuje siê wydawaniem tradycyjnych wydawnictw reklamowych
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w formie papierowej czyli katalogów i ksi¹¿ek telefonicznych
(tzw. ¿ó³tych stron) a reklamuje przedsiêbiorców w Internecie
na wyszukiwarce Google. Reklam¹ tego typu zajmuje siê tak¿e
E., reklamuj¹c przedsiêbiorców na w³asnej wyszukiwarce. Obie
firmy zatem kieruj¹ swoje oferty i produkty reklamowe do podobnej grupy odbiorców tj. przedsiêbiorców (zarówno du¿ych
firm o zasiêgu ogólnokrajowym jak i mniejszych o zasiêgu lokalnym), a wiêc rywalizuj¹ i wspó³zawodnicz¹ w osi¹ganiu celów
swej dzia³alnoci. Dodatkowo nale¿y mieæ na uwadze cis³e powi¹zania spó³ki C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa ze
spó³k¹ P. Sp. z o.o., przy czym konkurencyjnoæ tej ostatniej wzglêdem powoda nie by³a kwestionowana wprost przez pozwanego.
By³o to oczywiste tak¿e dla wszystkich przes³uchanych wiadków, choæ czêæ z nich, ta która obecnie zwi¹zana jest z C. b¹d
P. Sp. z o.o.. (N. i M.), ju¿ takiej konkurencyjnoci miêdzy C. i E.
nie dostrzega³a.
Ta wyrana niekonsekwencja przek³ada siê równie¿ na tok
argumentacji pozwanego, ale nie wp³ywa na ocenê S¹du co do
konkurencyjnoci wszystkich trzech firm, a tym samym na ustalenie, ¿e powód naruszy³ umowê o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawart¹ z powodem. Podejmuj¹c bowiem pracê
w C. naruszy³ zakaz wynikaj¹cy z art. 1 ust. 1 pkt b umowy
z dnia 1 grudnia 2008 r.
S¹d wzi¹³ dalej pod uwagê, ¿e pozwany u obecnego pracodawcy zajmuje nieco inne stanowisko ni¿ u powoda. Jest to stanowisko specjalisty SEM ds. klientów strategicznych, za u powoda S.B. zajmowa³ stanowisko konsultanta oraz specjalisty ds.
kluczowych klientów. Pozwany akcentowa³ równie¿ w swych
zeznaniach fakt odmiennego zakresu obowi¹zków pracowniczych,
które wed³ug niego nie sprowadzaj¹ siê wprost do sprzeda¿y
miejsc reklamowych na nonikach elektronicznych. Jeli za chodzi o jego bezporednie czy porednie powi¹zania z firm¹ P. Sp.
z o.o. sprowadzaj¹ siê one tylko do szkolenia pracowników firmy P. Sp. z o.o. z zakresu gamy produktów oferowanych przez
C. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e w za³¹czniku do umowy o pracê
z dnia 15 czerwca 2010 r. jak¹ pozwany zawar³ z C., wskazano
wyranie co nale¿y do obowi¹zków specjalisty SEM zwanego
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dalej konsultantem. M.in. wiêc nale¿y do nich pozyskiwanie zamówieñ na us³ugi oferowane przez pracodawcê i obs³uga klienta, a wiêc obowi¹zki po czêci to¿same w istocie z obowi¹zkami
specjalisty ds. kluczowych klientów, jakie wykonywa³ w E. Zdaniem S¹du wiêc te okolicznoci pozwalaj¹ na ustalenie, ¿e dosz³o do z³amania przez pozwanego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy w warunkach, gdy powód warunków tej¿e
umowy przestrzega³, albowiem wyp³aca³ pozwanemu regularnie
w umówionych terminach odszkodowanie, o którym mowa w art.
1012 § 1 i 3 k.p. oraz art. 3 ust. 2 umowy z 1 grudnia 2008 r.
Nadto trzeba podkreliæ, ¿e zgodnie z pogl¹dem S¹du Najwy¿szego wyra¿onym w wyroku z dnia 4 stycznia 2008 r. (I PK
183/07) naruszeniem zakazu konkurencji obowi¹zuj¹cego po ustaniu stosunku pracy jest podjêcie pracy u przedsiêbiorcy bêd¹cego konkurentem dotychczasowego pracodawcy bez wzglêdu na
to, na jakim stanowisku lub w jakim charakterze, chyba, ¿e strony postanowi³y inaczej. W uzasadnieniu cytowanego orzeczenia
SN wskaza³, ¿e przepis art. 1011 § 1 k.p. pos³uguje siê pojêciem
podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ konkurencyjn¹, a wiêc nie
precyzuje koniecznoci podjêcia pracy na takim samym stanowisku czy w tym samym charakterze. Maj¹c na wzglêdzie pogl¹dy
doktryny, nale¿y przyj¹æ, ¿e pojêcie dzia³alnoci konkurencyjnej
obejmuje tego typu dzia³alnoæ przedsiêbiorcy, która choæby w jednym elemencie pokrywa siê z przedmiotem dzia³alnoci dotychczasowego pracodawcy, wskutek czego przynajmniej na jednym
z rynków nowy pracodawca konkuruje z dotychczasowym pracodawc¹, oferuj¹c substytucyjne produkty (towary lub us³ugi)
i walcz¹c o wzglêdy tych samych klientów. Niezbêdne jest zatem ustalenie, czy miêdzy by³ym a nowym pracodawc¹ zachodzi
stosunek konkurencji, to jest, czy w tym samym okresie czasu,
na tym samym terytorium, obaj pracodawcy wprowadzaj¹ do obrotu (lub przymierzaj¹ siê do wprowadzenia do obrotu) produkty
adresowane do tej samej grupy przedsiêbiorców. Podobnie w wyroku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie I PK 224/10 S¹d Najwy¿szy orzek³, i¿ przy ustalaniu, czy pracownik podj¹³ dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w zwi¹zku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy, decyduj¹ce znaczenie ma treæ umowy o zakazie kon-
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kurencji (art. 101 § 1 k.p. w zw. z art. 1011 § 1 k.p. i art. 65 § 1
k.c.). Je¿eli umowa nie przewiduje zakazu podejmowania dzia³alnoci na okrelonym w niej (takim samym lub podobnym) stanowisku pracy (z takim samym lub podobnym zakresem obowi¹zków), lecz przewiduje ogólny zakaz podejmowania zatrudnienia na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dotychczasowego pracodawcy, to nale¿y
przyj¹æ, ¿e zakaz obejmuje zatrudnienie na ka¿dym stanowisku
w tym podmiocie konkurencyjnym.
Powy¿sze stanowisko, które podziela S¹d Okrêgowy, znajduje w pe³ni zastosowanie w niniejszej sprawie. Umowa o zakazie
konkurencji z dnia 1 grudnia 2008 r. nie precyzuje jako naruszenia zakazu konkurencji warunku podjêcia pracy na tym samym
b¹d podobnym stanowisku pracy u innego pracodawcy. W art.
1 ust. 1 pkt b stanowi siê natomiast, i¿ w okresie trwania stosunku pracy pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, pracownik nie
bêdzie prowadziæ porednio lub bezporednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy
a w szczególnoci wykonywaæ pracy w ramach umowy o pracê,
lub wiadczyæ us³ug w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy. Z kolei wed³ug art. 1 ust. 2 umowy dla jej celów przez
termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci
pracodawcy obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy doszed³ do przekonania, ¿e powództwo zas³uguje na uwzglêdnienie, jednak¿e
nie w ca³oci, albowiem ¿¹dana kwota tytu³em kary umownej za
z³amanie zakazu konkurencji jest stanowczo zbyt wygórowana.
Podstaw¹ ustalenia kary umownej za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest art. 484 § 1 k.c., zgodnie z którym w takim
przypadku kara umowna nale¿y siê wierzycielowi w zastrze¿onej na ten wypadek wysokoci bez wzglêdu na wysokoæ poniesionej szkody. ¯¹danie odszkodowania przewy¿szaj¹cego wysokoæ zastrze¿onej kary nie jest dopuszczalne, chyba ¿e strony
inaczej postanowi³y. Natomiast przepis § 2 cyt. art. 484 k.c. daje
2
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mo¿liwoæ obni¿enia ustalonej przez strony kwoty kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest ra¿¹co wygórowana. Przepis
ów znajduje zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
odpowiednio poprzez odes³anie z art. 300 k.p. Stanowisko to
znajduje potwierdzenie w orzecznictwie s¹dowym. W wyroku
z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie II PK 327/10 S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e ustalaj¹c wysokoæ odszkodowania nale¿nego pracownikowi od pracodawcy za powstrzymywanie siê od dzia³alnoci konkurencyjnej (art. 1012 § 1 i 3 k.p.) pracodawca wycenia
w istocie wartoæ zakazu konkurencji. Wobec tego, w razie ustalenia w umowie odszkodowania dla obu stron  dla pracownika
wed³ug zasad okrelonych w art. 1012 § 3 k.p., dla pracodawcy
w postaci kary umownej  wielkoci te nie powinny ra¿¹co odbiegaæ od siebie. S¹d Najwy¿szy w cytowanej sprawie przyj¹³
zatem za dopuszczalne obni¿enie ustalonej przez strony kary
umownej za naruszenie zakazu konkurencji przez pracownika
po ustaniu stosunku pracy, w sytuacji, gdy wysokoæ tej kary jest
ra¿¹co wygórowana. Mo¿liwoæ obni¿enia kary umownej przez
s¹d nie budzi w¹tpliwoci tak¿e na gruncie orzecznictwa w sprawach cywilnych. I tak np. w wyroku z dnia 5 padziernika 2011 r.
w sprawie IV CSK 659/10 S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e katalog
kryteriów pozwalaj¹cych na zmniejszenie kary umownej nie jest
zamkniêty. Ocena w tym zakresie, w zale¿noci od okolicznoci
sprawy, nale¿y do s¹du orzekaj¹cego (podobnie por. wyrok SN
z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrzenia 2010 r., V ACa 267/10).
Zdaniem S¹du Okrêgowego z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Strony ustali³y bowiem w umowie
o zakazie konkurencji odszkodowania dla obu stron w przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania
objêtego umow¹: dla pracownika w kwocie minimalnej okrelonej przepisem art. 1012 § 3 k.p. tj. w wysokoci 25 % kwoty
wynagrodzenia brutto otrzymanego przez pracownika przez okres
jednego roku przed ustaniem stosunku pracy, przy czym odszkodowanie to p³atne bêdzie w dwunastu równych ratach. Z kolei
dla pracodawcy odszkodowanie zosta³o ustalone w sposób odmienny a mianowicie w art. 5 umowy z dnia 1 grudnia 2008 r.

152

w sprawach pracy
ustalono: ust. 1. W przypadku niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania przez pracownika obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy
pracownik bêdzie zobowi¹zany niezw³ocznie zwróciæ pracodawcy
wyp³acon¹ pracownikowi ca³oæ lub czêæ odszkodowania.
ust. 2. W takim wypadku, niezale¿nie od obowi¹zku zwrotu
ewentualnie wyp³aconej czêci lub ca³oci odszkodowania, pracownik zap³aci pracodawcy karê umown¹ za ka¿de zdarzenie
stanowi¹ce niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie przedmiotowych obowi¹zków pracownika w kwocie stanowi¹cej sumê:
1.1. szeciokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego pracownika
za ostatni pe³ny miesi¹c kalendarzowy trwania stosunku pracy oraz
1.2. jednego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c trwania stosunku pracy za ka¿de
pe³ne dwa tygodnie trwania niewykonywania lub nienale¿ytego wykonania przedmiotowych obowi¹zków pracownika.
ust. 3. W ka¿dym przypadku niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania jakiegokolwiek obowi¹zku pracownika okrelonego
w art. 2, które nast¹pi po ustaniu stosunku pracy, pracownik
zap³aci pracodawcy karê umown¹ za ka¿de zdarzenie stanowi¹ce niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie wspomnianych zobowi¹zañ pracownika w kwocie stanowi¹cej sumê:
3.1. szeciokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego pracownika
za ostatni pe³ny miesi¹c kalendarzowy trwania stosunku pracy oraz
3.2. jednego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika za ostatni pe³ny miesi¹c trwania stosunku pracy za ka¿de
pe³ne dwa tygodnie trwania niewykonywania lub nienale¿ytego wykonania przedmiotowych obowi¹zków pracownika.
Wed³ug powoda na ¿¹dan¹ sumê 85.000 z³ sk³ada siê zatem:
 kwota 30.000 z³ (6 x 5.000 z³)  art. 5 ust. 2 pkt 1 umowy
o zakazie konkurencji oraz
 kwota 55.000 z³ (11 x 5.000 z³)  art. 5 ust. 2 pkt 2 umowy.
Powód wyjani³ co do kwoty 55.000 z³, ¿e stan naruszenia
zakazu konkurencji trwa co najmniej od 28 wrzenia 2010 r. a zatem
do chwili wniesienia pozwu (11 marca 2011 r.) up³ynê³o 22
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tygodnie. Daje to nastêpuj¹ce wyliczenie 22 : 2 x 5.000 z³ =
55.000 z³.
S¹d, nie kwestionuj¹c prawa stron do ustalenia powy¿szego
mechanizmu ustalenia wysokoci kary umownej, zwa¿y³, ¿e wysokoæ odszkodowania przewidziana dla pracownika (pozwanego) wynosi jedynie 25 % jego wynagrodzenia, co daje kwotê
wyp³acan¹ pozwanemu pocz¹wszy od 27 sierpnia 2010 r. w wysokoci szeciu rat po 1.739,50 z³ netto (przez 6 m-cy) oraz
jedn¹ w kwocie 1.927,51 z³, co ³¹cznie daje sumê 12.364,51 z³
netto. Powiêkszaj¹c wyp³acon¹ ratê 1.739,50 z³ o 19 % tytu³em
podatku dochodowego od osób fizycznych, któr¹ powód zobowi¹za³ siê odprowadziæ do w³aciwego urzêdu skarbowego 
daje to kwotê 2.084,29 z³ miesiêcznie brutto (po zaokr¹gleniu
w górê do pe³nego z³otego  2.085). Zdaniem S¹du ta w³anie
kwota zatem winna stanowiæ punkt wyjcia do naliczenia kary
umownej zgodnie z przyjêtym przez strony schematem okrelonym w art. 5 umowy o zakazie konkurencji, w myl wyra¿onego
wy¿ej pogl¹du, i¿ wysokoæ tych wiadczeñ nie powinna ra¿¹co
od siebie odbiegaæ.
S¹d w myl powy¿szego ustali³ nale¿n¹ powodowi karê
umown¹ nastêpuj¹co:
2.085 z³ x 6 = 12.510 z³
2.085 z³ x 11 = 22.935 z³
12.510 z³ + 22.935 z³ = 35.445 z³.
Nadto nale¿y zwa¿yæ, ¿e zgodnie z przepisem art. 321 § 1
k.p.c. s¹d nie mo¿e wyrokowaæ co do przedmiotu, który nie by³
objêty ¿¹daniem pozwu ani zas¹dzaæ ponad ¿¹danie. Skoro zatem powód przyj¹³, i¿ naruszenie zakazu konkurencji trwa³o od
28 wrzenia 2010 r. do dnia wniesienia pozwu i w trakcie postêpowania tego roszczenia nie zmieni³, to S¹d nie móg³ zas¹dziæ
kwoty nale¿nego mu odszkodowania (kary umownej) za okres
d³u¿szy ni¿ to okrelono w pozwie.
Reasumuj¹c, S¹d Okrêgowy, uznaj¹c powództwo za zasadne,
zas¹dzi³ od pozwanego S.B. na rzecz powoda E. Sp. z o.o. w W.
kwotê 35.445 z³ tytu³em kary umownej, za w pozosta³ej czêci,
ponad zas¹dzon¹ kwotê, powództwo oddali³ (pkt I. i II. wyroku).
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O kosztach procesu orzeczono zgodnie z wynikiem postêpowania wed³ug art. 98 i 100 k.p.c. Na zas¹dzon¹ w pkt. III. wyroku kwotê sk³ada siê kwota 4.250 z³ tytu³em uiszczonej przez
powoda op³aty s¹dowej oraz kwota 1.134 z³ tytu³em kosztów
zastêpstwa procesowego. S¹d ustali³ nale¿ne wynagrodzenie
pe³nomocnika powoda stosownie do stopnia uwzglêdnienia powództwa na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 6
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu.
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany w zakresie rozstrzygniêcia zawartego w pkt. I oraz pkt. III. Wyrokowi zarzuci³: naruszenie przepisów postêpowania cywilnego maj¹ce wp³yw na
treæ rozstrzygniêcia, tj. art. 233 § 1 k.p.c., polegaj¹ce na b³êdnej
i niepe³nej ocenie zebranego w sprawie materia³u dowodowego, w tym w szczególnoci zeznañ wiadków skutkuj¹ce przyjêciem, ¿e obecny pracodawca pozwanego prowadzi dzia³alnoæ
konkurencyjn¹ wobec poprzedniego pracodawcy pozwanego,
a w konsekwencji uznaniem, ¿e pozwany naruszy³ umowê o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy; naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 1012 § 1 i 3 k.p. w zw. z art. 58
§ 1 k.c. oraz art. 300 k.p., poprzez jego niezastosowanie i przyjêcie, ¿e umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
zawarta pomiêdzy stronami jest wa¿na i wi¹¿e strony, w sytuacji
gdy wobec bardzo nieprecyzyjnego i ogólnikowego sformu³owania zakresu przedmiotowego zakazu nale¿a³o przyj¹æ, i¿ postanowienie to jest niewa¿ne; naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. poprzez
niew³aciwe zastosowanie polegaj¹ce na nieprawid³owym zastosowaniu wyra¿onej w tym przepisie zasady miarkowania kary
umownej i w konsekwencji zas¹dzenie jej w wysokoci niewspó³miernej do wysokoci wyp³aconego pracownikowi odszkodowania za powstrzymanie siê od dzia³alnoci konkurencyjnej. Wskazuj¹c na to skar¿¹cy wnosi³ o zmianê wyroku i oddalenie powództwa w ca³oci oraz o zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych za
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obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku
i przekazanie sprawy s¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest nieuzasadniona.
W dniu 1 grudnia 2008 r. strony zawar³y umowê o zakazie
konkurencji dotycz¹c¹ zarówno okresu zatrudnienia pracownika
jak i czasu po rozwi¹zaniu umowy o pracê.
W pkt. B wstêpu znalaz³ siê zapis, i¿ w zakresie swego stosunku pracy pracownik ma dostêp do szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na
istotn¹ szkodê. Wed³ug art. 1 ust. 1 w okresie trwania stosunku
pracy pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, pracownik nie
bêdzie prowadziæ porednio lub bezporednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy
a w szczególnoci:
a) prowadziæ bezporednio lub porednio jakiejkolwiek dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy na w³asny
rachunek w formie indywidualnej dzia³alnoci gospodarczej
jako wspólnik w spó³ce cywilnej lub jakiejkolwiek innej spó³ce osobowej lub jako cz³onek spó³dzielni;
b) wykonywaæ pracy w ramach umowy o pracê, lub wiadczyæ
us³ug w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
c) nabywaæ lub obejmowaæ udzia³ów lub akcji w spó³kach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
d) obejmowaæ stanowisk w organach zarz¹dzaj¹cych, nadzoruj¹cych lub kontroluj¹cych w jakichkolwiek spó³kach handlowych,
spó³dzielniach lub innych podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy;
e) dzia³aæ w charakterze pomocnika lub w innym podobnym
charakterze na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ stosunku do dzia³alnoci pracodawcy.
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Wed³ug art. 1 ust. 2 umowy dla jej celów przez termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy
obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz
reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie. Wed³ug art. 3 ust. 1
umowy zobowi¹zania pracownika, o których mowa w art. 1 ust.
1 umowy wi¹¿¹ pracownika przez okres 1 roku po ustaniu stosunku pracy ³¹cz¹cego pracownika i pracodawcê.
Przedmiotem dzia³alnoci E. sp. z o.o. jest: wydawanie ksi¹¿ek, czasopism i wydawnictw periodycznych, nagrañ dwiêkowych oraz inne m.in. reklama, która sprowadza siê do wydawania katalogów reklamowych i sprzeda¿y powierzchni reklamowych, sprzeda¿¹ wizytówek w Internecie, które s¹ pozycjonowane od s³ów kluczowych i bran¿y klienta. Potocznie wydawnictwa takie okrelane s¹ mianem ¿ó³tych stron.
W dniu 15 czerwca 2010 r. pozwany S.B. zawar³ z C. Spó³ka
Akcyjna Spó³ka Komandytowa z siedzib¹ w W. umowê o pracê
na okres próbny od 15 czerwca 2010 r. do 13 wrzenia 2010 r.
z terminem rozpoczêcia pracy w dniu 15 czerwca 2010 r. Na
mocy tej umowy powierzono mu stanowisko specjalisty SEM ds.
obs³ugi kluczowych klientów. W dniu 14 wrzenia 2010 r. S.B.
zawar³ z C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa umowê o pracê
na czas nieokrelony na stanowisku specjalisty SEM ds. obs³ugi
kluczowych klientów zwanym dalej konsultantem z wynagrodzeniem zasadniczym 8.000 z³ brutto miesiêcznie oraz prowizj¹ uzale¿nion¹ od wypracowanej mar¿y. Do obowi¹zków konsultanta
nale¿y m.in.: pozyskiwanie zamówieñ na us³ugi oferowane przez
pracodawcê, finalizowanie podpisanych zamówieñ, finalizowanie negocjacji nie zakoñczonych podpisaniem umowy, obs³uga
klienta, aktualizacja bazy danych klientów o klientów zlikwidowanych, pozyskiwania nowych klientów.
Wspólnikami C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa s¹ P.
Sp. z o.o. oraz C. S.A. Obie spó³ki s¹ ze sob¹ cile powi¹zane.
Przedmiotem dzia³alnoci C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa jest m.in. reklama oraz porednictwo w sprzeda¿y miejsca
na cele reklamowe w mediach drukowanych i elektronicznych.
Spó³ki C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa oraz P. Sp.
z o.o. zawar³y ze sob¹ w dniu 1 wrzenia 2009 r. umowê outso-
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urcingu us³ug. Wed³ug tej umowy spó³ka P. Sp. z o.o. wiadczy
dla C. Spó³ka Akcyjna Spó³ka Komandytowa us³ugi w zakresie
rachunkowym, kadrowym, payrollowym, obs³ugi klienta, informatycznym, floty i telekomunikacji. Natomiast C. Spólka Akcyjna Spó³ka Komandytowa zobowi¹za³a siê do wiadczenia na
rzecz P. Sp. z o.o. us³ug w zakresie marketingu serwisu internetowego oraz innych serwisów nale¿¹cych do P. Sp. z o.o. (us³ugi
SEM) oraz prowadzenia kampanii ClikPackages. Zgodnie z § 9
pkt 2 przez SEM strony umowy rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce
na promowaniu serwisów nale¿¹cych do P. Sp. z o.o. w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej Google, w szczególnoci administrowanie kampaniami w sposób umo¿liwiaj¹cy
osi¹gniêcie za³o¿eñ P. Sp. z o.o. przy zachowaniu okrelonego
przez pkt.pl bud¿etu. Przez ClikPackages strony rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce na administrowaniu kampaniami klientów pkt.pl
w wynikach wyszukiwarki Google, w zakresie okrelonym
w umowach zawartych pomiêdzy P. Sp. z o.o. a klientami pkt.pl
(§ 9 pkt 3). Obie spó³ki zajmuj¹ pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. J. w W. Pracownicy P. Sp. z o.o. pracuj¹ równie¿
na zlecenie dla C. SA SK. Obowi¹zki handlowców w obu firmach polegaj¹ na sprzeda¿y powierzchni reklamowych na nonikach oferowanych przez dan¹ firmê, jak równie¿, w przypadkach umów zleceñ, przez obie firmy. W obu spó³kach stosuje siê
te same techniki sprzeda¿owe, podobne jak w spó³ce E.
Dzia³alnoæ spó³ki P. Sp. z o.o. jest konkurencyjn¹ w stosunku
do dzia³alnoci powodowej spó³ki E. Sp. z o.o. Spó³ka P. Sp.
z o.o. zajmuje siê wydawaniem ksi¹¿ek telefonicznych oraz reklam¹ w Internecie.
Zgodnie z art. 1011 § 1 k.p. w zakresie okrelonym w odrêbnej umowie, pracownik nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy ani te¿ wiadczyæ pracy w ramach
stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoæ (zakaz konkurencji).
Zgodnie z art. 1012 § 1 k.p. przepis art. 1011 § 1 stosuje siê
odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik maj¹cy dostêp do
szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby
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naraziæ pracodawcê na szkodê, zawieraj¹ umowê o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Z przytoczonych przepisów k.p. wynika, ¿e prawo okrelenia zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego oraz
terytorialnego zakazu konkurencji zosta³o pozostawione stronom
umowy (pracodawcy i pracownikowi) oczywicie przy uwzglêdnieniu kryterium przedmiotu prowadzonej przez pracodawcê
dzia³alnoci. Konkurencyjn¹ dzia³alnoci¹ jest aktywnoæ przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym
i skierowana do tego samego krêgu odbiorców, pokrywaj¹ca siê
 chocia¿by czêciowo  z zakresem dzia³alnoci podstawowej
lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana mo¿e byæ taka
dzia³alnoæ, która narusza interes pracodawcy lub zagra¿a mu.
Termin konkurencja oznacza rywalizacjê, wspó³zawodnictwo
miêdzy podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osi¹gniêciu tego samego celu. Zajmowanie siê interesami konkurencyjnymi jest wiêc równoznaczne z dzia³aniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udzia³em w przedsiêwziêciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnosz¹ siê (lub potencjalnie mog¹ siê odnieæ), chocia¿by czêciowo, do tego samego
krêgu odbiorców (por. miêdzy innymi wyroki z dnia 23 lutego
1999 r., I PKN 579/98, z dnia 8 maja 2002 r., I PKN 221/01,
z dnia 24 wrzenia 2003 r., I PK 411/02).
W zakresach dzia³alnoci obu firm wskazano m.in. reklamê.
Nadto zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 1 ust. 2 umowy z dnia
1 grudnia 2008 r. dla jej celów przez termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
obie firmy zajmuj¹ siê reklam¹ przedsiêbiorców niezale¿nie od
bran¿y w jakiej ci przedsiêbiorcy dzia³aj¹. Ró¿nice polegaj¹ na
tym, ¿e spó³ka C. nie zajmuje siê wydawaniem tradycyjnych wydawnictw reklamowych w formie papierowej czyli katalogów
i ksi¹¿ek telefonicznych (tzw. ¿ó³tych stron) a reklamuje przedsiêbiorców w Internecie na wyszukiwarce Google. Reklam¹ tego
typu zajmuje siê tak¿e E., reklamuj¹c przedsiêbiorców na w³asnej wyszukiwarce. Obie firmy zatem kieruj¹ swoje oferty i pro-
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dukty reklamowe do podobnej grupy odbiorców tj. przedsiêbiorców (zarówno du¿ych firm o zasiêgu ogólnokrajowym jak i mniejszych o zasiêgu lokalnym), a wiêc rywalizuj¹ i wspó³zawodnicz¹
w osi¹ganiu celów swej dzia³alnoci.
Bezporednie czy porednie powi¹zania z firm¹ P. Sp. z o.o.
sprowadzaj¹ siê do szkolenia pracowników firmy P. Sp. z o.o.
z zakresu gamy produktów oferowanych przez C. W za³¹czniku
do umowy o pracê z dnia 15 czerwca 2010 r. jak¹ pozwany zawar³ z C., wskazano wyranie co nale¿y do obowi¹zków specjalisty SEM zwanego dalej konsultantem. M.in. wiêc nale¿y do nich
pozyskiwanie zamówieñ na us³ugi oferowane przez pracodawcê
i obs³uga klienta, a wiêc obowi¹zki po czêci to¿same w istocie
z obowi¹zkami specjalisty ds. kluczowych klientów, jakie wykonywa³ w E. Pojêcie dzia³alnoci konkurencyjnej obejmuje tego
typu dzia³alnoæ przedsiêbiorcy, która choæby w jednym elemencie
pokrywa siê z przedmiotem dzia³alnoci dotychczasowego pracodawcy, wskutek czego przynajmniej na jednym z rynków nowy
pracodawca konkuruje z dotychczasowym pracodawc¹, oferuj¹c
substytucyjne produkty (towary lub us³ugi) i walcz¹c o wzglêdy
tych samych klientów. Niezbêdne jest zatem ustalenie, czy miêdzy by³ym a nowym pracodawc¹ zachodzi stosunek konkurencji,
to jest, czy w tym samym okresie czasu, na tym samym terytorium, obaj pracodawcy wprowadzaj¹ do obrotu (lub przymierzaj¹
siê do wprowadzenia do obrotu) produkty adresowane do tej
samej grupy przedsiêbiorców.
Umowa o zakazie konkurencji z dnia 1 grudnia 2008 r. w art.
1 ust. 1 pkt b stanowi, i¿ w okresie trwania stosunku pracy pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem, pracownik nie bêdzie prowadziæ porednio lub bezporednio jakiejkolwiek dzia³alnoci
konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy a w szczególnoci wykonywaæ pracy w ramach umowy o pracê, lub wiadczyæ us³ug w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego
stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy. Z kolei wed³ug art. 1 ust. 2 umowy dla jej celów przez termin dzia³alnoæ konkurencyjna w stosunku do dzia³alnoci pracodawcy
obejmuje wydawanie publikacji o charakterze ¿ó³tych stron oraz
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reklamowanie przedsiêbiorstw w Internecie. Wed³ug art. 3 ust. 1
umowy zobowi¹zania pracownika, o których mowa w art. 1 ust.
1 umowy wi¹¿¹ pracownika przez okres 1 roku po ustaniu stosunku pracy ³¹cz¹cego pracownika i pracodawcê.
W wietle powy¿szych uwag uprawniony jest wniosek, ¿e
pozwany naruszy³ zakaz konkurencji sprowadzaj¹cy siê do naruszenia zakazu reklamowania przedsiêbiorstw w Internecie bowiem spó³ka C. reklamuje przedsiêbiorców w Internecie na wyszukiwarce Google. Reklam¹ tego typu zajmuje siê tak¿e E., reklamuj¹c przedsiêbiorców na w³asnej wyszukiwarce. Obie firmy
zatem kieruj¹ swoje oferty i produkty reklamowe do podobnej
grupy odbiorców tj. przedsiêbiorców (zarówno du¿ych firm o zasiêgu ogólnokrajowym jak i mniejszych o zasiêgu lokalnym),
a wiêc rywalizuj¹ i wspó³zawodnicz¹ w osi¹ganiu celów swej
dzia³alnoci. Nadto C. Spólka Akcyjna Spó³ka Komandytowa
zobowi¹za³a siê do wiadczenia na rzecz P. Sp. z o.o. us³ug w zakresie marketingu serwisu internetowego oraz innych serwisów
nale¿¹cych do P. Sp. z o.o. (us³ugi SEM) oraz prowadzenia kampanii ClikPackages. Zgodnie z § 9 pkt 2 przez SEM strony umowy rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce na promowaniu serwisów
nale¿¹cych do pkt.pl w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki
internetowej Google, w szczególnoci administrowanie kampaniami w sposób umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie za³o¿eñ P. Sp. z o.o.
przy zachowaniu okrelonego przez P. Sp. z o.o. bud¿etu. Przez
ClikPackages strony rozumiej¹ dzia³ania C. polegaj¹ce na administrowaniu kampaniami klientów P. Sp. z o.o. w wynikach wyszukiwarki Google, w zakresie okrelonym w umowach zawartych pomiêdzy P. Sp. z o.o. a klientami (§ 9 pkt 3). Pozwany
szkoli³ pracowników P. Sp. z o.o., a ci nastêpnie (zdarza³o siê)
oferowali klientom produkty zarówno swojej firmy, jak i C. Bezsporne natomiast jest, ¿e P. Sp. z o.o. i E. Sp. z o.o. prowadz¹
wobec siebie dzia³alnoæ konkurencyjn¹. Spó³ka P. Sp. z o.o. zajmuje siê wydawaniem ksi¹¿ek telefonicznych oraz reklam¹ w Internecie.
W przypadku doznania przez pracodawcê szkody w wyniku
naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podstaw¹ odpowiedzialnoci odszkodowawczej pra-
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cownika s¹ przepisy kodeksu cywilnego (art. 471 i n. k.c. w zw.
z art. 300 k.p.), a nie przepisy kodeksu pracy reguluj¹ce pracownicz¹ odpowiedzialnoæ materialn¹. Przepisy kodeksu pracy
dotycz¹ce zakazu konkurencji zawieraj¹ wy³¹cznie regulacjê zasad odpowiedzialnoci pracownika, który wyrz¹dzi³ pracodawcy
szkodê wskutek naruszenia zakazu konkurencji, czyli w czasie
trwania stosunku pracy. Przepis art. 1011 § 2 k.p. nakazuje stosowanie w tym przypadku zasad odpowiedzialnoci uregulowanych w rozdziale I dzia³u pi¹tego k.p. Nie istnieje analogiczna
regulacja dotycz¹ca skutków naruszenia zakazu konkurencji przez
by³ego pracownika. Przepis art. 1012 k.p., dotycz¹cy klauzuli konkurencyjnej, zawiera odes³anie wy³¹cznie do art. 1011 § 1 k.p.,
a nie do art. 1011 § 2 k.p. Trzeba zatem uznaæ, ¿e uzasadnione
jest w tym przypadku zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p. Stosowanie przepisów kodeksu
cywilnego oznacza, ¿e pracownik ponosi odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ w pe³nej wysokoci, niezale¿nie od stopnia winy.
S¹d Najwy¿szy w dotychczasowych orzeczeniach opowiada³ siê
za miarkowaniem wartoci kary z uwzglêdnieniem zasady ograniczonej odpowiedzialnoci materialnej pracownika albo wskazuj¹c, ¿e kara umowna nie powinna byæ ra¿¹co wy¿sza od odszkodowania nale¿nego pracownikowi za powstrzymanie siê od
dzia³alnoci konkurencyjnej wzglêdem by³ego pracodawcy. Instytucjê obni¿enia kary umownej ustawodawca uregulowa³ w art.
484 § 2 k.c., szczegó³owo okrelaj¹c w nim przes³anki obni¿enia.
W prawie cywilnym takimi kryteriami s¹ ra¿¹ce wygórowanie
kary umownej oraz spe³nienie zobowi¹zania w znacznej czêci
(art. 484 § 2 k.c.). W rozpoznawanej sprawie w grê mo¿e wchodziæ jedynie kryterium ra¿¹cego wygórowania kary umownej,
poniewa¿  jak wynika z ustaleñ S¹du  pozwany w ¿adnej czêci nie spe³ni³ swojego zobowi¹zania polegaj¹cego na powstrzymywaniu siê od dzia³alnoci konkurencyjnej przez rok po ustaniu zatrudnienia, skoro niezw³ocznie po rozwi¹zaniu umowy
o pracê ze stron¹ powodow¹ (a nawet wczeniej) podj¹³ zatrudnienie w konkurencyjnej spó³ce. Wykonanie zobowi¹zania
w znacznej czêci oznacza zaspokojenie w istotnym zakresie in-
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teresu wierzyciela. Pozwany nie zaspokoi³ interesu strony powodowej w jakiejkolwiek czêci.
Kara umowna mo¿e byæ ra¿¹co wygórowana w rozumieniu
art. 484 § 2 k.c. ju¿ w momencie jej zastrzegania albo staæ siê
ra¿¹co wygórowan¹ w nastêpstwie póniejszych okolicznoci, do
których zalicza siê fakt, ¿e szkoda wierzyciela jest znikoma, wskutek czego zachodzi ra¿¹ca dysproporcja miêdzy wysokoci¹ szkody a wysokoci¹ nale¿nej kary. Kryterium ra¿¹cej dysproporcji
miêdzy kar¹ umown¹ a powsta³¹ lub mog¹c¹ powstaæ szkod¹ 
charakterystyczne dla klasycznych stosunków cywilnych  mo¿e
zostaæ zmodyfikowane na gruncie prawa pracy, poniewa¿  jak
to zosta³o ju¿ wczeniej zasygnalizowane  przepis art. 484 § 2
k.c. znajduje w stosunkach pracy jedynie odpowiednie zastosowanie. Kryteria wypracowane w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego w odniesieniu do stosunków cywilnoprawnych mog¹ byæ
posi³kowo wykorzystane w stosunkach z zakresu prawa pracy.
Do stosunków tych powinny byæ jednak zastosowane odmienne
kryteria, w³aciwe dla spraw z zakresu prawa pracy. ¯adnych
kryteriów miarkowania nie przewiduje natomiast art. 8 k.p.
W stosunkach z zakresu prawa pracy kryterium ra¿¹cego wygórowania kary umownej mo¿e byæ odniesione na przyk³ad do
wysokoci odszkodowania (wynagrodzenia karencyjnego). Ustalaj¹c wysokoæ odszkodowania nale¿nego pracownikowi od pracodawcy za powstrzymywanie siê od dzia³alnoci konkurencyjnej (art. 1012 § 1 i 3 k.p.), pracodawca wycenia w istocie wartoæ
zakazu konkurencji. Kara umowna przys³uguj¹ca pracodawcy za
z³amanie tego zakazu nie powinna byæ ra¿¹co wy¿sza (ale mo¿e
byæ wy¿sza  a nie jak chce apeluj¹cy  taka sama jak odszkodowanie) od odszkodowania nale¿nego pracownikowi za powstrzymywanie siê od zakazu konkurencji. Nie chodzi przy tym jedynie o zachowanie pewnej ekwiwalentnoci wiadczeñ  w razie
niezastrze¿enia kary umownej pracownik odpowiada do pe³nej
wysokoci za szkodê wyrz¹dzon¹ pracodawcy zaniechaniem przyjêtego na siebie dobrowolnie powstrzymywania siê od dzia³alnoci konkurencyjnej. Chodzi o to, ¿e w razie ustalenia w umowie
odszkodowania dla obu stron  dla pracownika wed³ug zasad
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okrelonych w art. 1012 § 3 k.p., dla pracodawcy w postaci kary
umownej  wielkoci te nie powinny ra¿¹co odbiegaæ od siebie.
S¹d pracy korzystaj¹cy z instrumentu miarkowania kary umownej zastrze¿onej w umowie o zakazie konkurencji jest obowi¹zany do wskazania w uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia kryteriów, jakimi siê kierowa³ podejmuj¹c decyzjê o skorzystaniu z tej
mo¿liwoci oraz ustalaj¹c wielkoæ tego obni¿enia. S¹d I instancji
wskaza³ na takie kryteria i wyczerpuj¹co uzasadni³ wielkoæ obni¿enia kary umownej. S¹d Apelacyjny podziela zaprezentowan¹
argumentacjê.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia i rozwa¿ania S¹d Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. orzek³ jak w sentencji.

4
WYROK
z dnia 20 listopada 2012 r.
III AUa 756/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maciej Piankowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Barbara Mazur
SSA Bo¿ena Grubba

Teza:
Zasad¹ jest, ¿e prawo do renty rodzinnej dziecko ucz¹ce siê
mo¿e nabyæ do osi¹gniêcia 25 roku ¿ycia za po osi¹gniêciu tego
wieku mo¿liwe jest jedynie przed³u¿enie prawa do tego wiadczenia.

Uzasadnienie
Ubezpieczona N.J. odwo³a³a siê od decyzji pozwanego organu rentowego  Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G.
z dnia 31 padziernika 2011 r., któr¹ odmówiono jej prawa do
renty rodzinnej, gdy¿ wiek 25 lat ubezpieczona osi¹gnê³a z dniem
31 lipca 2011 r., a zgon ojca  W.J. nast¹pi³ w dniu 2 padzierni-
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ka 2011 r., tj. po osi¹gniêciu wieku 25 lat. Ubezpieczona nie ma
ustalonej niezdolnoci do pracy.
Kwestionuj¹c powy¿sz¹ decyzjê ubezpieczona twierdzi³a, ¿e jest
studentem ostatniego roku dwuletnich magisterskich studiów dziennych. Jej ojciec zmar³ 2 padziernika 2011 r., tj. w trakcie jej ostatniego roku studiowania. Jej 25 urodziny przypad³y na okres przerwy wakacyjnej  31 lipca 2011 r., ale wszystkie przedmioty potrzebne do zaliczenia pierwszego roku z³o¿y³a z wynikiem pozytywnym do 22 czerwca 2011 r., czyli tego dnia spe³ni³a wszystkie
warunki do uzyskania promocji na kolejny  ostatni rok studiów.
Pozwany organ rentowy wniós³ o oddalenie odwo³ania, podtrzymuj¹c stanowisko zawarte w zaskar¿onej decyzji.
Wyrokiem z dnia 28 lutego 2012 r. S¹d Okrêgowy w G. zmieni³
zaskar¿on¹ decyzjê i przyzna³ ubezpieczonej prawo do renty rodzinnej od dnia z³o¿enia wniosku.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Ubezpieczona (urodzona 31 lipca 1986 r.) w dniu 11 padziernika 2011 r. z³o¿y³a wniosek o rentê rodzinn¹ po zmar³ym
w dniu 2 padziernika 2011 r. ojcu W.J.
W.J., urodzony dnia 4 padziernika 1945 r. mia³ ustalone prawo do emerytury.
Ubezpieczona w dacie mierci ojca by³a studentk¹ drugiego
roku, trzeciego semestru stacjonarnych studiów drugiego stopnia
na kierunku Miêdzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalnoæ:
Handel Zagraniczny. Planowany termin zakoñczenia studiów to
dzieñ 30 wrzenia 2012 r. Ostatni egzamin przewidywany programem studiów pierwszego roku z³o¿y³a dnia 22 czerwca 2011 r.
co powodowa³o jego zaliczeniem.
Bezsporny stan faktyczny S¹d Okrêgowy ustali³ na podstawie
dokumentacji zgromadzonej w aktach ubezpieczeniowych pozwanego, albowiem ¿adna ze stron nie kwestionowa³a ich rzetelnoci i prawdziwoci. S¹d ten równie¿ nie znalaz³ podstaw do podwa¿enia ich wiarygodnoci z urzêdu.
Podstawê ustaleñ faktycznych stanowi³y równie¿ wyjanienia
ubezpieczonej, które w ocenie S¹du Okrêgowego by³y jasne,
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szczere i pe³ne, dlatego te¿ zas³ugiwa³y na przyznanie im waloru wiarygodnoci w ca³oci.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e odwo³anie by³o zasadne i zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 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.), renta rodzinna przys³uguje dzieciom w³asnym do ukoñczenia nauki w szkole, je¿eli
przekroczy³y 16 rok ¿ycia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia
25 lat ¿ycia. Ustawodawca przyjmuje zatem, ¿e z zakoñczeniem
tej granicy wiekowej prawo do renty rodzinnej ustaje bez wzglêdu na okres, jaki pozosta³ do zakoñczenia nauki w szkole, je¿eli
jest ona odbywana w szkole nie bêd¹cej szko³¹ wy¿sz¹. Jedyny
wyj¹tek  w odniesieniu do odbywania studiów w szkole wy¿szej  ustanowiony zosta³ w art. 68 ust. 2 ustawy, dopuszczaj¹c
dalsze, maksymalne przed³u¿enie okresu pobierania renty rodzinnej przez dziecko, które osi¹gnê³o 25 lat ¿ycia, bêd¹c na
ostatnim roku studiów w szkole wy¿szej, do zakoñczenia tego
ostatniego roku studiów.
Przepis powy¿szy u¿ywa sformu³owania bêd¹c na ostatnim
roku studiów, zatem ocena uprawnieñ ubezpieczonego uzale¿niona jest od ustalenia, czy w dniu osi¹gniêcia wieku 25 lat by³
on studentem ostatniego roku studiów na uczelni wy¿szej i do
jakiego momentu trwa ten okres.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e ubezpieczona, ur. w dniu 31 lipca
1986 r., w dniu 22 czerwca 2011 r. ukoñczy³a I rok stacjonarnych
studiów drugiego stopnia na kierunku Miêdzynarodowe Stosunki
Gospodarcze, specjalnoæ: Handel Zagraniczny, uzyskuj¹c promocjê na II i ostatni rok studiów, a w dniu 31 lipca 2011 r. ukoñczy³a
25 lat.
Zdaniem pozwanego, z uwagi na to, ¿e ubezpieczona w dniu
31 lipca 2011 r. ukoñczy³a wiek 25 lat, a zgon ojca  W.J. mia³
miejsce 2 padziernika 2011 r., a wiêc po osi¹gniêciu przez ni¹
wieku 25 lat oraz ubezpieczona nie mia³a ustalonej niezdolnoci
do pracy, nie spe³ni³a warunków do przyznania jej renty rodzinnej.
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Kwestia ukoñczenia przez studenta jednego roku studiów i rozpoczêcia nastêpnego nie by³a uregulowana w ustawie z dnia 12
wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385
ze zm.), lecz by³a okrelona regulaminem studiów uchwalanym
przez sam¹ uczelniê. Równie¿ po zmianie stanu prawnego i wejciu w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r. nowej ustawy z dnia 27
lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365 ze zm.), kwestia organizacji studiów nale¿y do uczelni. W zwi¹zku z tym ustalenie daty, w której dziecko pobieraj¹ce rentê rodzinn¹ by³o na ostatnim roku studiów w rozumieniu
art. 68 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach, nastêpuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów dokonanego w oparciu o regulamin obowi¹zuj¹cy uczelniê. W regulaminie okrela siê równie¿ indywidualny tok studiów, w którym daty rozpoczêcia i ukoñczenia poszczególnych semestrów i lat studiów nie musz¹ zbiegaæ siê z datami obowi¹zuj¹cymi ogó³ studentów. W ka¿dym
wypadku regulamin uczelni decyduje o tym, na którym roku studiów studiuje dany student.
Stanowisko, ¿e okrelenie ostatniego roku studiów wy¿szych
dla celów przed³u¿enia prawa do renty rodzinnej nastêpuje
w oparciu o postanowienia regulaminu studiów obowi¹zuj¹cego
w konkretnej szkole wy¿szej, S¹d Najwy¿szy zaj¹³ w wyroku
z dnia 28 padziernika 2003 r., II UK 138/2003 (OSNP 2004/15/
271) oraz w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r., II UK 15/07 (OSNP
2008/19-20/295). Z kolei w wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r.,
I UK 265/2005, wskazano ¿e ustalenie daty, w której dziecko
pobieraj¹ce rentê rodzinn¹ by³o na ostatnim roku studiów w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
nastêpuje na podstawie wpisu dokonanego w oparciu o regulamin obowi¹zuj¹cy w uczelni. Aktualny jest tak¿e pogl¹d zaprezentowany w uchwale z dnia 23 lutego 1989 r., III UZP 3/89
(OSP 1990/5-6/246), wydanej na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ w niej, ¿e studentka, która na przedostatnim roku
studiów zda³a wszystkie wymagane egzaminy i która ukoñczy³a
25 lat ¿ycia przed rozpoczêciem zajêæ w nowym roku akademic-
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kim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakoñczenia ostatniego roku studiów. Fakt, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o rentê rodzinn¹ ukoñczy³a 25 lat w okresie wakacji studenckich po ukoñczeniu nauki na przedostatnim roku studiów, przed rozpoczêciem zajêæ na ostatnim roku studiów, na który uzyska³a wpis, nie
oznacza, ¿e utraci³a uprawnienia do wiadczenia w oparciu o art.
68 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
S¹d Okrêgowy podzieli³ w ca³ej rozci¹g³oci przytoczone pogl¹dy S¹du Najwy¿szego, wyra¿one w powy¿ej wskazanych orzeczeniach.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, S¹d Okrêgowy, na podstawie
art. 47714 § 2 k.p.c. w zwi¹zku z powo³anymi wy¿ej przepisami,
orzek³ jak w wyroku.
Apelacjê od powy¿szego orzeczenia wywiód³ pozwany organ rentowy, który zaskar¿y³ wyrok S¹du Okrêgowego w ca³oci, zarzucaj¹c naruszenie art. 65, 67 i 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych; naruszenie prawa procesowego  tj. art. 233 k.p.c.
polegaj¹ce na braku wszechstronnego rozwa¿enia materia³u, co
doprowadzi³o do sprzecznych istotnych ustaleñ S¹du z treci¹
zebranego w sprawie materia³u dowodowego.
Pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci i oddalenie odwo³ania, ewentualnie uchylenie zaskar¿onego wyroku
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez S¹d I
instancji.
Uzasadniaj¹c apelacjê pozwany poda³, ¿e S¹d I instancji mylnie przeprowadzi³ postêpowanie dowodowe na okolicznoæ przed³u¿enia prawa do renty rodzinnej, tak jakby ubezpieczona mia³a
ju¿ przyznan¹ rentê rodzinn¹ wczeniej, tj. przed ukoñczeniem
25 roku ¿ycia, na co przytoczy³ obowi¹zuj¹ce w tym wzglêdzie
orzecznictwo. Ubezpieczona w chwili ukoñczenia 25 roku ¿ycia
(31 lipca 2011 r.) nie mia³a ustalonego prawa do renty ani przyznanego prawa do renty, bowiem ojciec ubezpieczonej, na dzieñ
osi¹gniêcia przez córkê 25 lat  ¿y³ (zgon 2 padziernika 2011 r.).
W zwi¹zku z tym, zdaniem pozwanego, nie mo¿na przed³u¿yæ
ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej po zmar³ym ojcu do
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ukoñczenia studiów, bowiem ubezpieczona nie mia³a takiego
prawa, a nie mo¿na przed³u¿yæ czego czego faktycznie kto nie
posiada.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje.
Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie.
Zgodnie z art. 68 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.) dzieci maj¹ prawo do
renty rodzinnej:
1) do ukoñczenia 16 lat;
2) do ukoñczenia nauki w szkole, je¿eli przekroczy³y 16 lat ¿ycia,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia 25 lat ¿ycia, albo
3) bez wzglêdu na wiek, je¿eli sta³y siê ca³kowicie niezdolne do
pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca³kowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2.
Od powy¿szej regulacji zawartej w art. 68 ust. 1 pkt 2 zosta³
przewidziany wyj¹tek w ust. 2 tego artyku³u, zgodnie z którym,
je¿eli dziecko osi¹gnê³o 25 lat ¿ycia, bêd¹c na ostatnim roku
studiów w szkole wy¿szej, prawo do renty rodzinnej przed³u¿a
siê do zakoñczenia tego roku studiów.
Z przytoczonych przepisów wynika zatem zasada, ¿e prawo
do renty rodzinnej dziecko ucz¹ce siê mo¿e nabyæ do osi¹gniêcia 25 lat, za po osi¹gniêciu 25 roku ¿ycia mo¿liwe jest jedynie
przed³u¿enie (nie za nabycie) prawa do tego wiadczenia, ale
pod warunkiem, ¿e dziecko wiek 25 lat osi¹gnie bêd¹c na ostatnim roku studiów. Przed³u¿enie wiadczenia nast¹piæ mo¿e tylko
do zakoñczenia tego roku studiów.
Z bezspornego stanu faktycznego wynika, ¿e ojciec ubezpieczonej zmar³ w dniu 2 padziernika 2011 r., a zatem ju¿ po osi¹gniêciu przez ubezpieczon¹ wieku 25 lat. Ubezpieczona wiek
25 lat osi¹gnê³a w dniu 31 lipca 2011 r.
Powy¿sze oznacza, ¿e ubezpieczona nie spe³ni³a warunku
przewidzianego przez art. 68 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy i nie
naby³a prawa do renty rodzinnej. Tym samym nie zosta³ spe³niony podstawowy warunek dla rozwa¿ania przed³u¿enia prawa
do renty po osi¹gniêciu wieku 25 lat.
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Przepis zawarty w art. 68 ust. 2 cyt. ustawy ma charakter wyj¹tkowy i jako taki nie mo¿e podlegaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej.
Bezsporne te¿ jest, ¿e ubezpieczona nie jest osob¹ ca³kowicie
niezdoln¹ do pracy.
Z powy¿szych 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.

5
WYROK
z dnia 18 wrzenia 2012 r.
III AUa 440/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Bo¿ena Grubba (przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Gerszewska
SSA Aleksandra Urban (sprawozdawca)

Teza:
Art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291). W pierwotnym brzmieniu stanowi³, i¿: rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok podejmuje pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c pracownikiem i nie pozostaj¹c w stosunku
s³u¿bowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Rolnik lub domownik mo¿e podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu
wówczas, gdy z³o¿y³ Zak³adowi lub Kasie owiadczenie, ¿e chce
podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, o ile spe³nia w tym zakresie
warunki okrelone w odrêbnych przepisach.
Zacytowany zatem in extenso przepis uregulowa³ sytuacjê osób
objêtych ju¿ spo³ecznym ubezpieczeniem rolników a podejmuj¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Istotnym jest przy
tym, ¿e przewidywa³ w pe³nym zakresie mo¿liwoæ pozostania
w rolniczym ubezpieczeniu spo³ecznym rolników rozpoczynaj¹-
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cych równoczenie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, bez koniecznoci sk³adania jakichkolwiek owiadczeñ.

Uzasadnienie
Ubezpieczona H.L. wnios³a odwo³anie od decyzji wydanej
w dniu 13 wrzenia 2011 r., znak PU-(...) oraz w dniu 14 wrzenia 2011 r., znak PU-(...) przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, moc¹ których orzeczono o wy³¹czeniu
jej z ubezpieczenia spo³ecznego rolników pocz¹wszy od 1 kwietnia 2001 r. Zaskar¿onej decyzji zarzuci³a: naruszenie przepisów
postêpowania administracyjnego, poprzez uniemo¿liwienie stronie czynnego udzia³u w postêpowaniu, a w szczególnoci nie
poinformowaniu o jego wszczêciu, o mo¿liwoci sk³adania wniosków dowodowych, brzemieniu przepisów, co w rezultacie prze³o¿y³o siê na wydanie wadliwej decyzji; naruszenie przepisów
postêpowania w postaci art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. poprzez nie
zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpuj¹cy materia³u dowodowego w sprawie. W konkluzji wnios³a o zmianê zaskar¿onej
decyzji poprzez stwierdzenie, ¿e H.L. podlega nieprzerwanie
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.
Organ rentowy wnosi³ o oddalenie odwo³añ w ca³oci oraz
zas¹dzenie od ubezpieczonej na rzecz organu rentowego kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ rentowy podniós³, ¿e skar¿¹ca nie poinformowa³a o fakcie rozpoczêcia prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej i nie z³o¿y³a stosownego
owiadczenia o kontynuacji ubezpieczenia rolniczego.
Zarz¹dzeniem z dnia 18 listopada 2011 r. po³¹czono sprawê
o sygn. akt V U (...) z niniejsz¹ spraw¹ z odwo³ania H.L. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
w W. do ³¹cznego prowadzenia i rozstrzygniêcia pod sygn. akt V
U (...).
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2012 r. S¹d Okrêgowy w S.  V
Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w pkt. I. oddali³ odwo³ania i w pkt. II nie obci¹¿y³ ubezpieczonej H.L. kosztami
procesu.
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Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ o nastêpuj¹ce
ustalenia faktyczne. Ubezpieczona H.L. w dniu 2 grudnia 1999 r.
z³o¿y³a wniosek o objêcie ubezpieczeniem spo³ecznym rolników.
Decyzj¹ Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
z dnia 22 grudnia 1999 r. stwierdzono podleganie przez H.L.
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników od 1 grudnia 1999 r.
W punkcie 2 informacji na odwrocie decyzji stwierdzono, ¿e rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok podejmuje pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c pracownikiem i nie pozostaj¹c w stosunku s³u¿bowym, nadal podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Osoby te z tytu³u prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników podlegaj¹ tylko wówczas, gdy z³o¿¹ w tej
sprawie stosowne owiadczenie Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. Decyzjê wraz z informacj¹ ubezpieczona osobicie odebra³a w dniu
24 grudnia 1999 r. Od 21 marca 2001 r. ubezpieczona rozpoczê³a prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej w oparciu o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Przedmiotem
dzia³alnoci by³a sprzeda¿ artyku³ów u¿ywanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach. Ubezpieczona nadal op³aca³a
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników. Na wniosek ubezpieczonej w dniu 9 wrzenia 2011 r. wykrelono z ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej wpis dokonany w dniu 20 marca 2001 r.
pod numerem (...) dotycz¹cym dzia³alnoci gospodarczej oznaczonej nr (...) zg³oszony przez H.L. Ubezpieczona, mimo stosownego pouczenia udzielonego przez KRUS, nie poinformowa³a
organu rentowego o fakcie rozpoczêcia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej i nie z³o¿y³a stosownego owiadczenia o kontynuacji ubezpieczenia rolniczego. Decyzj¹ Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego z dnia 13 wrzenia 2011 r.,
znak PU-(...), stwierdzono ustanie ubezpieczenia spo³ecznego
rolników w zakresie: 1. ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyñskiego dla H.L. od 1 kwietnia 2001 r.; 2. ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla H.L. od 1 kwietnia 2001 r.
Nadto w kolejnej decyzji oraz z dnia 14 wrzenia 2011 r., znak
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PU-(...), Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
stwierdzi³ nadp³atê na koncie H.L. w kwocie 8.733,80 z³ z tytu³u
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, w tym:  na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie  2.586 z³;  na
ubezpieczenie emerytalno  rentowe  6.147,80 z³.
W oparciu o tak ustalony stan faktyczny S¹d Okrêgowy zwa¿y³, i¿ odwo³ania ubezpieczonej nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.)
rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym
zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c pracownikiem i nie pozostaj¹c w stosunku s³u¿bowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Rolnik lub domownik mo¿e podlegaæ
innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu wówczas, gdy z³o¿y Zak³adowi lub Kasie owiadczenie, ¿e chce podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, o ile spe³nia w tym zakresie warunki okrelone
w odrêbnych przepisach. Nie budzi w¹tpliwoci S¹du, ¿e ubezpieczona podlega³a ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy
ustawy ponad 1 rok, jednak¿e mimo stosownego pouczenia udzielonego ubezpieczonej przez KRUS na odwrocie decyzji stwierdzaj¹cej podleganie jej ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników nie
z³o¿y³a stosownego owiadczenia o podleganiu w dalszym ci¹gu
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników po rozpoczêciu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Nie ma racji odwo³uj¹ca, ¿e
warunek z³o¿enia przez ni¹ stosownego owiadczenia zosta³ spe³niony, bowiem Wójt Gminy K. poinformowa³ ZUS w C. o rozpoczêciu przez ni¹ dzia³alnoci gospodarczej poprzez wys³anie zawiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
z dnia 20 marca 2001 r. W ocenie S¹du Okrêgowego samo zawiadomienie organu rentowego o rozpoczêciu pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej nie jest równoznaczne ze z³o¿eniem owiadczenia, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Art. 5a ustawy prze³amuje zasadê wykluczenia podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w czasie podlegania innemu ubezpieczeniu spo-

173

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
³ecznemu, przy wyj¹tkowym potraktowaniu rolnika podejmuj¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹, którego rolnicze ubezpieczenie
spo³eczne mo¿e byæ kontynuowane, mimo zaistnienia przes³anki
objêcia z mocy prawa ubezpieczeniem z innego tytu³u (prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej). W takiej sytuacji w czasie podejmowania dzia³alnoci gospodarczej rolnik musi podlegaæ ubezpieczeniu rolniczemu. Nie chodzi wiêc o przyst¹pienie do ubezpieczenia, lecz o jego kontynuacjê. Wynika to wprost z art. 5a
ust. 1 pkt 1, ustanawiaj¹cego warunek z³o¿enia owiadczenia
o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego w terminie 14 dni
od dnia rozpoczêcia wykonywania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub wspó³pracy przy tej dzia³alnoci, oraz ¿e jego
niez³o¿enie jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia rolniczego z koñcem kwarta³u, w którym rolnik lub domownik rozpocz¹³ wykonywanie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub
wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoci (por. art. 5a ust. 2
pkt 5 oraz np. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 4 lutego 1999 r.,
II UKN 435/98, OSNAPiUS 2000/6/244 i z dnia 11 lutego 1999 r,
II UKN 461/98, OSNAPiUS 2000/7/286 oraz z dnia 26 lipca 2006 r.,
III UK 46/06, OSNP 2007/15-16/233). Skoro tak, to rolnik, który
nie zawiadomi organu rentowego o podjêciu dzia³alnoci gospodarczej i nie z³o¿y owiadczenia przewidzianego w art. 5a ust. 1
pkt 1 w ustawowym terminie, przestaje podlegaæ ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników ex lege. Równie¿ w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 20 lutego 2006 r. I UK 172/05 opublikowanym
w OSNAPiUS 2007/3-4/52 stwierdzono, ¿e z art. 5a ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników nie
wynika zasada pierwszeñstwa podlegania rolniczemu ubezpieczeniu spo³ecznemu w przypadku zbiegu tego ubezpieczenia
z innym tytu³em ubezpieczenia spo³ecznego. Z kolei w wyroku
S¹du Najwy¿szego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie I UK 70/09
stwierdzono, ¿e ustawa z 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. Nr 124, poz. 585) wyranie
ró¿nicuje podstawy ubezpieczenia oraz wybór systemu ubezpieczenia przez zainteresowanego rolnika. Dla tych rolników, którym mimo prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej otworzy³a siê
droga do ubezpieczenia w Kasie konieczne by³o dope³nienie
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okrelonej procedury prowadz¹cej do przejcia do ubezpieczenia spo³ecznego rolników i st¹d samo faktyczne op³acanie sk³adek na to ubezpieczenie nie jest wystarczaj¹ce. Owiadczenie
woli o wyborze innego ubezpieczenia musia³o dotrzeæ do organu rentowego, a ciê¿ar wykazania tego spoczywa na ubezpieczonym. Nieuprawnione jest domniemanie, ¿e organ rentowy
jako adresat winien w³aciwie kwalifikowaæ owiadczenie woli
wynikaj¹ce z p³atnoci sk³adek. Powy¿sze dowodzi, i¿ organ rentowy zasadnie wy³¹czy³ H.L. z ubezpieczenia spo³ecznego rolników oraz zwróci³ nadp³acone sk³adki. Dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy nie mia³y znaczenia wyjanienia Biura Ubezpieczeñ
KRUS albowiem jest to akt wewnêtrzny nie posiadaj¹cy waloru
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, a ponadto dotyczy osób co
do których organ rentowy mia³ rozeznanie o fakcie prowadzenia
pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, która to sytuacja nie
wystêpuje w tej sprawie. W okolicznociach niniejszej sprawy
bez znaczenia równie¿ by³o to, ¿e kwota podatku z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej przez ubezpieczon¹ nie przekracza³a kwoty 2.528 z³, albowiem przyczyn¹
ustania ubezpieczenia by³ fakt rozpoczêcia prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, a nie wysokoæ dochodu lub
nie z³o¿enia w terminie zawiadczenia, ¿e nie zosta³a przekroczona kwota podatku dochodowego. Zatem przywo³ywane przez
ubezpieczon¹ orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce tej kwestii nie ma znaczenia dla rozstrzygniêcia. Podkreliæ nale¿y, ¿e ubezpieczona nie z³o¿y³a wniosku
o przywrócenie terminu do z³o¿enia owiadczenia, o którym mowa
w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz nie wykaza³a tego, ¿e udzielono jej b³êdnej informacji w Urzêdzie Gminy w czasie rejestrowania rozpoczêcia prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
W ocenie S¹du Okrêgowego nawet gdyby wykaza³a ten fakt to
i tak nie skutkowa³by on pozostaniem w systemie ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Z tych racji natury faktycznej i prawnej, na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c., S¹d oddali³ odwo³ania
ubezpieczonej, o czym orzeczono w pkt. 1 sentencji. O kosztach
procesu orzeczono w pkt. II sentencji na podstawie art. 102 k.p.c.
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Zdaniem S¹du Okrêgowego za nieuzasadnione nale¿y uznaæ obci¹¿enie ubezpieczonej kosztami procesu.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiod³a ubezpieczona,
zarzucaj¹c b³êdn¹ ocenê materia³u dowodowego oraz sprzecznoæ ustaleñ z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego przez b³êdne przyjêcie, ¿e wystêpuj¹ przes³anki niezbêdne do wy³¹czenia H.L. z ubezpieczenia spo³ecznego rolników
od dnia 1 kwietnia 2001 r.; naruszenie prawa materialnego, to
jest art. 5a, art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 1 maja 2004 r. poprzez
b³êdn¹ wyk³adniê wskazanych przepisów przejawiaj¹c¹ siê uznaniem, ¿e przepisy tej ustawy nie znajduj¹ w sprawie zastosowania mimo, ¿e ubezpieczona podlega³a w pe³nym zakresie z mocy ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolniczemu nieprzerwanie od 1 grudnia 1999 r.
i w chwili podjêcia dzia³alnoci gospodarczej 21 marca 2001 r.
i ¿e mog³a zostaæ wy³¹czona z tego ubezpieczenia bez rozwa¿enia zasadnoci tego wy³¹czenia w sytuacji, gdy ze zgromadzonego materia³u dowodowego wynika³o, ¿e ubezpieczona nie z³o¿y³a owiadczenia, ¿e chce podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej; naruszenie prawa materialnego w postaci art. 5a ust. 1 pkt 1 ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, poprzez jego b³êdn¹
wyk³adniê i zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego sprawy, a polegaj¹c¹ na przyjêciu, i¿ przepis ten ma zastosowanie
do stanu faktycznego sprzed wejcia w ¿ycie tego¿ przepisu, tj.,
przed 1 padziernika 2009 r.; naruszenie prawa materialnego
w postaci art. 5a ust. 5  7 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników, poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê i zastosowanie, polegaj¹ce na przyjêciu, i¿ wy³¹czenie z rolniczego tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego rolników by³o uprawnione i skuteczne w stosunku do rolnika prowadz¹cego równoczenie pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, który by³ zobowi¹zany do wype³nienia obowi¹zków wskazanych tym¿e przepisem i nie by³ poinformowany o skutkach prawnych nieterminowego z³o¿enia owiadczenia
o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego i zawiadczenia do-
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kumentuj¹cego obowi¹zek podatkowy w minionym roku podatkowym, podczas gdy wyk³adnia gramatyczna i celowociowa
przepisu wskazuje, i¿ nie mo¿e prowadziæ do pozbawienia ubezpieczonego rolniczego tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego, je¿eli
rolnik nie by³ wyranie pouczony o skutkach prawnych nieterminowego z³o¿enia owiadczenia o prowadzeniu dzia³alnoci i zawiadczenia o wysokoci kwoty nale¿nego podatku od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej za miniony rok
podatkowy. Maj¹c powy¿sze na uwadze, skar¿¹ca wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku przez uwzglêdnienie odwo³ania tj., orzeczenie, ¿e H.L. przys³uguje nieprzerwanie prawo do ubezpieczenia spo³ecznego rolników, b¹d o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu, oraz o zas¹dzenie kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych. W uzasadnieniu apeluj¹ca umotywowa³a podniesione zarzuty i wnioski, w szczególnoci kwestionuj¹c ocenê prawn¹ S¹du Okrêgowego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja podlega uwzglêdnieniu w sposób skutkuj¹cy uchyleniem zaskar¿onego wyroku oraz poprzedzaj¹cej go decyzji organu rentowego i przekazaniem sprawy bezporednio organowi
rentowemu do ponownego rozpoznania.
Na wstêpie wskazaæ nale¿y, ¿e w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych przedmiot rozpoznania sprawy s¹dowej
wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwo³anie (art. 4779 k.p.c., art. 47714 k.p.c.  tak S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 20 stycznia 2010 r., II UZ 49/09, LEX nr
583831). W wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (II UK 309/09,
LEX nr 604210) S¹d Najwy¿szy podkreli³, ¿e zgodnie z systemem orzekania w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych,
w postêpowaniu wywo³anym odwo³aniem do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych s¹d rozstrzyga o prawid³owoci zaskar¿onej decyzji (art. 47714 § 2 i art. 47714a k.p.c.) w granicach jej treci
i przedmiotu.
Odnosz¹c powy¿sze do realiów przedmiotowej sprawy, wskazaæ nale¿y, i¿ zaskar¿ona decyzja z dnia 14 wrzenia 2011 r.
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wydana zosta³a w nastêpstwie decyzji z dnia 13 wrzenia 2011 r.,
któr¹ wy³¹czono H.L. z ubezpieczenia spo³ecznego rolników od
1 kwietnia 2001 r. W wietle tej decyzji, kluczow¹ i bezsporn¹
okolicznoci¹ faktyczn¹ stanowi¹c¹ jej podstawê jest niezg³oszenie organowi przez H.L., objêt¹ ubezpieczeniem spo³ecznym rolników od dnia 1 grudnia 1999 r., rozpoczêcia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej z dniem 21 marca 2001 r.
Zwróciæ nale¿y uwagê, i¿ w tak zakrelonych granicach sporu, zasadniczego znaczenia nabiera zatem prawid³owa interpretacja i zastosowanie przywo³anego zarówno przez organ rentowy, jak i S¹d I instancji art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291).
Przepis ten wprowadzony ustaw¹ z 12 wrzenia 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 1996 r.
Nr 124, poz. 585), w pierwotnym brzmieniu stanowi³, i¿ rolnik
lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje
pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c pracownikiem i nie
pozostaj¹c w stosunku s³u¿bowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Rolnik lub domownik mo¿e podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu wówczas, gdy z³o¿y Zak³adowi lub Kasie
owiadczenie, ¿e chce podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, o ile spe³nia w tym zakresie warunki okrelone w odrêbnych przepisach.
Zacytowany in extenso przepis uregulowa³ zatem sytuacjê osób
objêtych ju¿ spo³ecznym ubezpieczeniem rolników a podejmuj¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Istotnym jest przy tym,
¿e przewidywa³ w pe³nym zakresie mo¿liwoæ pozostania w rolniczym ubezpieczeniu spo³ecznym rolników rozpoczynaj¹cych równoczesne prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej,
bez koniecznoci sk³adania jakichkolwiek owiadczeñ.
W takim te¿ kszta³cie przepis ten obowi¹zywa³ w dniu podjêcia przez ubezpieczon¹ pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej,
tj. w dniu 21 marca 2001 r., a zatem na ten moment, niezg³oszenie tego faktu organowi rentowemu nie mog³o skutkowaæ wy³¹-
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czeniem jej ze spo³ecznego ubezpieczenia rolników od dnia 1
kwietnia 2001 r. Oceny tej nie wzrusza to, ¿e w decyzji z dnia
22 grudnia 1999 r. ubezpieczona zosta³a pouczona o koniecznoci z³o¿enia stosownych owiadczeñ Zak³adowi Ubezpieczeñ
Spo³ecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
skoro obowi¹zuj¹ce przepisy obowi¹zku takiego nie nak³ada³y.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, uznaæ nale¿y, ¿e zarówno zaskar¿ona decyzja organu rentowego z dnia 13 wrzenia 2011 r.
oraz wyrok S¹du Okrêgowego s¹ nieprawid³owe, przynajmniej
co do wskazanej daty wy³¹czenia H.L. z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Nie mo¿na przy tym traciæ z pola widzenia, ¿e po 2 maja
2004 r. art. 5a ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
ulega³ wielokrotnie zmianie, zasadniczo wp³ywaj¹c na sytuacje
i obowi¹zki rolników prowadz¹cych jednoczenie pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873), zmiany podyktowane
by³y koniecznoci¹ uszczelnienia systemu przez ograniczenie
dostêpnoci do niego osób, dla których dzia³alnoæ rolnicza i praca
w gospodarstwie rolnym nie stanowi jedynego ani g³ównego ród³a
utrzymania. W zwi¹zku z tym rolnikom prowadz¹cym równolegle dzia³alnoæ rolnicz¹ i gospodarcz¹ ogranicza siê mo¿liwoci
wyboru miêdzy ubezpieczeniem w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (Sejm
RP IV kadencji, Nr druku: 1489).
Poniewa¿ S¹d Okrêgowy, b³êdnie podzieli³ stanowisko organu rentowego co do mo¿liwoci wy³¹czenia ubezpieczonej z rolniczego ubezpieczenia spo³ecznego z dniem 1 kwietnia 2001 r.,
do tego te¿ okresu ograniczy³ postêpowanie dowodowe w niniejszej sprawie. W konsekwencji zatem nie dokona³ ¿adnych
ustaleñ faktycznych co do okolicznoci zaistnia³ych po 2001 r.,
a których ocena prawna przez pryzmat znowelizowanej treci
art. 5a ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, potencjalnie mog³a skutkowaæ wy³¹czeniem H.L. z ubezpieczenia. W tej
sytuacji zachodzi koniecznoæ przeprowadzenia postêpowania
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dowodowego w ca³oci, a zatem zachodzi podstawa aby uchyliæ
zaskar¿ony wyrok i przekazaæ sprawê do ponownego rozpoznania (art. 386 § 4 k.p.c.). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e dok³adnie te
same uwagi odnosz¹ siê do zaskar¿onej decyzji, gdy¿ równie¿
organ rentowy nie przeprowadzi³ stosownego postêpowania i nie
wskaza³ w decyzji okolicznoci faktycznych, które w wietle obowi¹zuj¹cych po 2 maja 2004 r. przepisów mog³yby skutkowaæ
wy³¹czeniem H.L. ze spo³ecznego ubezpieczenia rolników. Nadto, za obarczon¹ brakami uznaæ nale¿y sam¹ decyzjê, gdy¿ przytoczenie treci art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz.
291), w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 30 wrzenia 2009 r., nie
mo¿e zostaæ uznane za spe³nienie wymogu wskazania podstawy
prawnej, z tego chocia¿by powodu, ¿e od chwili dodania w 1997 r.
do 2009 r. przepis ten by³ omiokrotnie zmieniany. Usz³o to uwadze
S¹du Okrêgowego, który niedostrzegaj¹c rozbie¿noci pomiêdzy
podstaw¹ faktyczn¹ i prawn¹ spornej decyzji, a de facto braków
w tym zakresie, nie dokona³ jej zwrotu w celu uzupe³nienia w trybie art. 467 § 4 k.p.c.
Reasumuj¹c, zarówno w postêpowaniu przed organem rentowym, jak i przed S¹dem I instancji zabrak³o ustalenia okolicznoci faktycznych, które w wietle obowi¹zuj¹cych po 2 maja 2004 r.
przepisów mog³yby skutkowaæ wydaniem decyzji w przedmiocie wy³¹czenia H.L. ze spo³ecznego ubezpieczenia rolników. Jest
to w pierwszej kolejnoci zadanie organu rentowego, dlatego te¿
s¹d drugiej instancji uchylaj¹c na mocy art. 47714a k.p.c. wyrok
i poprzedzaj¹c¹ go decyzjê organu rentowego sprawê przekaza³
do ponownego rozpoznania bezporednio organowi rentowemu.
Po przeprowadzeniu stosownego postêpowania organ rentowy
wyda decyzjê, w przedmiocie podlegania lub niepodlegania H.L.
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, która w przypadku jej
zaskar¿enia, bêdzie podlega³a ocenie merytorycznej S¹du.
Wobec powy¿szego, S¹d Apelacyjny, na mocy art. 47714a k.p.c.
uchyli³ zaskar¿ony wyrok oraz poprzedzaj¹c¹ go decyzjê organu
rentowego i przekaza³ sprawê bezporednio organowi rentowemu do ponownego rozpoznania.
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6
WYROK
z dnia 3 grudnia 2012 r.
III AUa 895/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak
SSA Aleksandra Urban

Teza:
Przepis art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze
zm.) odnosi siê nie tylko do sytuacji, kiedy nastêpuje mieræ
osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenie okrelone ustaw¹
ale równie¿ do sytuacji, kiedy wiadczenie zosta³o przyznane,
ale nie zosta³o wyp³acone wskutek mierci uprawnionego.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 24 listopada 2011 r. Dyrektor Wojskowego
Biura Emerytalnego w B. odmówi³ M.C. wyp³aty wojskowej renty rodzinnej za padziernik 2011 r. po zmar³ej w dniu 13 padziernika 2011 r. matce J.C.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ M.C.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego oddalenie podtrzymuj¹c argumentacjê zawart¹ w zaskar¿onej decyzji.
S¹d Okrêgowy w B. wyrokiem z dnia 6 marca 2012 r. oddali³
odwo³anie ubezpieczonego.
S¹d Okrêgowy orzeka³ w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia faktyczne i rozwa¿ania prawne:
Decyzj¹ z dnia 25 lipca 2006 r. Dyrektor Wojskowego Biura
Emerytalnego przyzna³ J.C. wojskow¹ rentê rodzinn¹ od dnia 14
czerwca 2006 r. w wysokoci 1.686,06 z³.
W dniu 7 padziernika 2011 r. pozostawiono w miejscu zamieszkania J.C. awizo z informacj¹ o nieodebranym przekazie
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pocztowym. J.C. przebywa³a wówczas w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej UMK w T.
J.C. zmar³a w dniu 13 padziernika 2011 r.
M.C. w dniu 25 padziernika 2011 r. z³o¿y³ wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w B. o wyp³acenie mu
zaleg³ej renty rodzinnej po zmar³ej J.C. Decyzj¹ z dnia 24 listopada 2011 r. odmówiono powodowi wyp³aty wojskowej renty rodzinnej po zmar³ej. M.C. pobra³ zasi³ek pogrzebowy w wysokoci 4.000 z³.
M.C., urodzony 30 lipca 1954 r., jest synem zmar³ej J.C. Jest
on osob¹ o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, pobiera zasi³ek pielêgnacyjny w wysokoci ok. 150 z³ miesiêcznie. Ma³¿onka powoda T.C. otrzymuje emeryturê w wysokoci 1.846,59 z³
netto. Uiszcza ona wszelkie op³aty zwi¹zane z mieszkaniem.
M.C. pozostawa³ na utrzymaniu matki. J.C. kupowa³a mu ubrania, wy¿ywienie, zapewnia³a dietê cukrzycow¹, finansowa³a jego
leczenie, zakupi³a protezê. Proteza wymaga³a co 2, 3 lata wymiany leja silikonowego, który kosztuje ok. 2.500 z³. T. i M.C.
maj¹ syna, który studiuje poza miejscem zamieszkania. Posy³aj¹
mu miesiêcznie 1.000 z³ na utrzymanie.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e powy¿szy stan faktyczny ustali³
w oparciu o okolicznoci bezsporne, dowody z dokumentów
znajduj¹cych siê w aktach s¹dowych i w aktach emerytalno 
rentowych WBE oraz w oparciu o zeznania wiadka T.C.
i ubezpieczonego M.C. S¹d da³ wiarê dowodom z dokumentów,
gdy¿ ¿adna ze stron nie kwestionowa³a ich autentycznoci. S¹d
da³ równie¿ wiarê zeznaniom wiadka i ubezpieczonego, gdy¿
ich zeznania by³y jasne, logiczne i korespondowa³y ze sob¹.
S¹d I instancji uzna³, ¿e stan faktyczny niniejszej sprawy pozostawa³ w zasadzie bezsporny. Do rozwa¿enia pozosta³o, czy
M.C. by³ uprawniony do odbioru renty rodzinnej po zmar³ej matce J.C., która nie odebra³a jej z uwagi na pobyt w szpitalu.
Zgodnie z art. 48 ust. 2a w/w ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin za nienale¿nie
pobrane wiadczenia pieniê¿ne uwa¿a siê równie¿ wiadczenia
pieniê¿ne wyp³acone, z przyczyn niezale¿nych od wojskowego

182

w sprawach pracy
organu emerytalnego, osobie innej ni¿ wskazana w decyzji tego
organu. Oznacza to, ¿e je¿eli rentê rodzinn¹ pobra³aby inna osoba ni¿ J.C., by³oby to nienale¿ne wiadczenie. Organ zatem nie
móg³ wyp³aciæ wiadczenia osobie innej ni¿ wskazana
w decyzji.
Pe³nomocnik powoda wskaza³ natomiast, ¿e powód jest uprawniony do odbioru renty zgodnie z art. 46 w/w ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Zgodnie z tym przepisem, w razie mierci osoby, która zg³osi³a
wniosek o wiadczenia pieniê¿ne, wiadczenia nale¿ne jej do
dnia mierci przys³uguj¹ z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, ma³¿onkowi
i dzieciom, a w razie ich braku  kolejno: wnukom, rodzicom,
dziadkom i rodzeñstwu. Osoby te maj¹ prawo do udzia³u w nieukoñczonym postêpowaniu prowadzonym dalej w sprawie tych
wiadczeñ. wiadczenia te wyp³aca siê:
1) ma³¿onkowi lub dzieciom osoby, która zg³osi³a wniosek, zamieszka³ym z ni¹ w dniu jej mierci;
2) ma³¿onkowi lub dzieciom niespe³niaj¹cym warunku okrelonego w pkt. 1 albo innym cz³onkom rodziny, o których mowa
w ust. 1, je¿eli pozostawali na utrzymaniu osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenia, lub osoba ta pozostawa³a na ich
utrzymaniu.
Prawo do tych wiadczeñ ustaje w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia
mierci osoby, której wiadczenia te przys³ugiwa³y, chyba ¿e osoba, o której mowa w ust. 1, wyst¹pi z wnioskiem o dalsze prowadzenie postêpowania.
W ocenie S¹du Okrêgowego powód na podstawie w/w przepisu nie mia³ prawa do odbioru renty po zmar³ej matce. Wskazany przepis art. 46 w/w ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin dotyczy sytuacji prawnej
osób bliskich tych, którzy zmarli po wniesieniu wniosku o wiadczenie. Niezbêdnym warunkiem do domagania siê przez uprawnionych cz³onków rodziny wyp³aty wiadczenia nale¿nego
po zmar³ym uprawnionym do renty jest uprzednie zg³oszenie
przez niego wniosku o wiadczenie. Przepis ten dotyczy zatem
tych zmar³ych, którzy jeszcze nie pobierali wiadczeñ, a przed
mierci¹ wyst¹pili z wnioskiem o rentê. W przeciwnym wypad-
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ku bezprzedmiotowy by³by zapis o pozostawaniu uprawnionego
na utrzymaniu cz³onka rodziny, czy te¿ regulacje, w których jest
mowa o dalszym prowadzeniu postêpowania nieukoñczonego
wskutek mierci zainteresowanego (tak: S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 23 kwietnia 1997 r., sygn. II UKN 77/97 oraz wyrok
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. III
AUa 254/11). Matka powoda w dniu mierci mia³a ju¿ ustalone
prawo do wojskowej renty rodzinnej i pobiera³a to wiadczenie.
Niezale¿nie od powy¿szego S¹d Okrêgowy zwróci³ uwagê,
¿e renta rodzinna nie wchodzi do spadku po zmar³ej. Zgodnie
z art. 922 § 1 i 2 k.c. prawa i obowi¹zki maj¹tkowe zmar³ego
przechodz¹ z chwil¹ jego mierci na jedn¹ lub kilka osób, natomiast nie nale¿¹ do spadku prawa i obowi¹zki zmar³ego cile
zwi¹zane z jego osob¹. W ocenie S¹du prawo do renty (podobnie jak prawo do emerytury) jest cile zwi¹zane z osob¹ zmar³ego, nie przechodzi zatem ono na spadkobierców.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, wobec braku podstaw do zmiany zaskar¿onej decyzji, S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie ubezpieczonego na podstawie przepisu art. 47714 § 1 k.p.c.
Apelacjê od wyroku wywiód³ wnioskodawca zarzucaj¹c naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególnoci art. 46
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie skutkuj¹ce przyjêciem, ¿e
odwo³uj¹cemu nie przys³uguje prawo do niezrealizowanego
wiadczenia za miesi¹c padziernik 2011 r. po zmar³ej J.C.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, ubezpieczony wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci i uznanie, ¿e odwo³uj¹cemu
przys³uguje prawo do wiadczenia rentowego po zmar³ej matce
J.C. za miesi¹c padziernik 2011 r., ewentualnie o uchylenie
zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez S¹d I instancji oraz o zas¹dzenie od organu rentowego na rzecz odwo³uj¹cego kosztów postêpowania, w tym
kosztów zastêpstwa adwokackiego.
W uzasadnieniu apelacji skar¿¹cy wskaza³, ¿e powo³anie siê
przez S¹d I instancji, a wczeniej przez Dyrektora Wojskowego
Biura Emerytalnego na przepis art. 48 ust. 2a ustawy o zaopa-
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trzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin nie znajduje ¿adnego uzasadnienia. Podstaw¹ ¿¹dania wyp³aty za miesi¹c padziernik 2011 r. renty jest art. 46 wy¿ej wskazanej ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w razie mierci osoby,
która zg³osi³a wniosek o wiadczenie, wiadczenia nale¿ne jej
do dnia mierci przys³uguj¹ z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 ma³¿onkowi i dzieciom, a w razie ich braku wnukom, rodzicom, dziadkom
i rodzeñstwu. Osoby te maj¹ równie¿ prawo do udzia³u w nieukoñczonym postêpowaniu prowadzonym dalej w sprawie tych
wiadczeñ. wiadczenie wyp³aca siê ma³¿onkowi lub dzieciom
osoby, która zg³osi³a wniosek, zamieszka³ym z ni¹ w dniu mierci b¹d ma³¿onkowi lub dzieciom niespe³niaj¹cym warunku zamieszkiwania, je¿eli pozostawali na utrzymaniu osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenia lub osoba ta pozostawa³a na ich utrzymaniu. Stanowisko S¹du Okrêgowego, i¿ art. 46 wy¿ej wymienionej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem dotyczy tylko sytuacji kiedy osoba ubiega siê dopiero o przyznanie okrelonego wiadczenia i przed zakoñczeniem postêpowania umiera, nie znajduje w ocenie apeluj¹cego
¿adnego uzasadnienia. Przepis art. 46 odnosi siê bowiem nie
tylko do sytuacji kiedy nastêpuje mieræ osoby, która zg³osi³a
wniosek o wiadczenie, ale równie¿ do sytuacji kiedy wiadczenie zosta³o ju¿ przyznane, ale nie zosta³o wyp³acone wskutek
mierci osoby uprawnionej. Z przyznanego tym przepisem uprawnienia dla okrelonej grupy osób, co do dalszego udzia³u w postêpowaniu, nie wynika wniosek, ¿e osoby te nie maj¹ prawa do
wyp³aty niezrealizowanych wiadczeñ w wypadku, gdy wiadczenia te zosta³y ju¿ ustalone za ¿ycia osoby uprawnionej. Z treci art. 46 nie wyp³ywa wniosek, ¿e ma on zastosowanie tylko
do wiadczeñ niezrealizowanych nale¿nych osobie, która zmar³a
po wyst¹pieniu o nie, a osoby bliskie zmar³ej nie maj¹ prawa do
wiadczeñ niezrealizowanych, gdy prawo do tego wiadczenia
zosta³o ustalone za ¿ycia osoby zg³aszaj¹cej wniosek.
Wnioskodawca zwróci³ równie¿ uwagê na fakt niezmiennoci
przepisów reguluj¹cych kwestiê wiadczeñ niezrealizowanych
pomimo wprowadzania ró¿nych nowych rozwi¹zañ prawnych.
Takim rozwi¹zaniem jest art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
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nym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin, który brzmi w zasadzie
identycznie z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zwa¿ywszy, ¿e równie¿ poprzedzaj¹ce ustawê o emeryturach i rentach z FUS akty prawne zawiera³y przepis o brzmieniu identycznym z aktualnie obowi¹zuj¹cym przepisem art. 136 ustawy o emeryturach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych nadal pozostaje aktualna uchwa³a sk³adu
7 sêdziów wpisana do ksiêgi zasad prawnych z dnia 26 lutego
1964 r., III PO 22/64 (tak: te¿ S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 19 sierpnia 1999 r., sygn. akt III AUa 229/99).
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja wnioskodawcy podlega oddaleniu. Nie zawiera bowiem zarzutów skutkuj¹cych koniecznoci¹ zmiany b¹d uchylenia zaskar¿onego wyroku. S¹d Apelacyjny podkrela jednak, i¿
nie podziela motywów rozstrzygniêcia wskazanych w uzasadnieniu S¹du I instancji przyznaj¹c s³usznoæ podniesionemu
w apelacji zarzutowi, ¿e S¹d ten dokona³ b³êdnej wyk³adni art.
46 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.). Pomimo takiej b³êdnej wyk³adni rozstrzygniêcie S¹du I instancji odpowiada jednak prawu.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a kwestia prawa
wnioskodawcy M.C. do niezrealizowanego wiadczenia  wojskowej renty rodzinnej przys³uguj¹cej jego matce, zmar³ej w dniu
13 padziernika 2011 r., po mê¿u.
W powy¿szym zakresie S¹d odwo³awczy podziela ustalenia
faktyczne S¹du I instancji dotycz¹ce prawa J.C. do renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u, jak równie¿ przyczyn, z powodu których
wiadczenie przys³uguj¹ce za padziernik 2011 r. nie zosta³o przez
ni¹ pobrane. S¹d II instancji przyjmuje równie¿ za w³asne ustalenia faktyczne w zakresie, w jakim odnosz¹ siê one do relacji
rodzinnej M.C. oraz J.C., niepe³nosprawnoci, stanu rodzinnego
i dochodów wnioskodawcy. S¹d Apelacyjny nie przychyla siê
natomiast do kluczowych w sprawie ustaleñ w przedmiocie pozostawania przez M.C. na utrzymaniu matki.
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Okolicznoci¹ bezsporn¹ by³o, i¿ J.C. otrzymywa³a emeryturê
w kwocie 1.892,76 z³ netto, dodatek pielêgnacyjny w kwocie
186,71 z³ oraz  od dnia 14 czerwca 2006 r.  wojskow¹ rentê
rodzinn¹ po mê¿u w wysokoci 1.686,06 z³. Wnioskodawca, osoba
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, pobiera natomiast zasi³ek pielêgnacyjny w wysokoci ok. 150 z³ miesiêcznie. Nadto
jego ¿ona  T.C. otrzymuje emeryturê w wysokoci 1.846,59 z³
netto. Ma³¿onkowie maj¹ na utrzymaniu studiuj¹cego syna.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d odwo³awczy uzna³, i¿ brak
jest podstaw do przyjêcia, ¿e M.C. pozostawa³ na utrzymaniu
J.C., która, zamieszkuj¹c oddzielnie od syna musia³a z uzyskiwanych dochodów pokrywaæ w³asne wydatki. Niew¹tpliwie J.C.
wspomaga³a finansowo syna, na przyk³ad dokonuj¹c zakupu protezy oraz podlegaj¹cego okresowej wymianie leja silikonowego,
jednak¿e pomocy tej nie mo¿na uto¿samiaæ z utrzymywaniem
M.C. Aktualny pozostaje w tej mierze pogl¹d wyra¿ony przez
S¹d Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 marca 2011 r.
(III AUa 2026/10, Lex nr 1102954), zgodnie z którym wiadczenie doranej pomocy, a nawet opieki, nie wchodzi w zakres pojêcia pozostawanie na utrzymaniu. Pojêcie to bowiem ma cis³e
materialne znaczenie, a miar¹ jego jest zapewnianie rodków pieniê¿nych koniecznych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osoby bêd¹cej na utrzymaniu. Nie mo¿na zatem mówiæ
o pozostawaniu na utrzymaniu osoby, która posiada w³asne dochody wystarczaj¹ce na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Nie mo¿na przy tym zapominaæ, i¿ wnioskodawca nie
mieszka³ z matk¹, za³o¿y³ w³asn¹ rodzinê. Sam otrzymywa³ co
prawda jedynie niewielki zasi³ek pielêgnacyjny, jednak¿e jego
¿ona pobiera³a wiadczenie emerytalne w wysokoci zbli¿onej
do emerytury przys³uguj¹cej J.C. Zgodnie za z treci¹ art. 27
Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego ma³¿onkowie obowi¹zani
s¹, ka¿dy wed³ug swych si³ oraz swych mo¿liwoci zarobkowych i maj¹tkowych, przyczyniaæ siê do zaspokajania potrzeb
rodziny, któr¹ przez swój zwi¹zek za³o¿yli. Powy¿szy obowi¹zek wyprzedza obowi¹zek alimentacyjny rodzica wzglêdem pe³noletniego, samodzielnego dziecka (tak¿e doros³ego).
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Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d odwo³awczy uzna³, ¿e dorane wiadczenie przez matkê wnioskodawcy pomocy finansowej
na jego rzecz nie wyczerpuje pojêcia pozostawania na utrzymaniu, a co najwy¿ej mo¿na je uznaæ za przyczynianie siê
do utrzymania. Bycie na utrzymaniu oznacza bowiem sytuacjê,
w której rodki utrzymania zapewnia wy³¹cznie inna osoba.
Powy¿sze ustalenia faktyczne, odmienne od ustaleñ poczynionych przez S¹d I instancji, s¹ istotne z punktu widzenia spe³nienia przez wnioskodawcê przes³anek warunkuj¹cych jego
uprawnienie do odbioru niezrealizowanego wiadczenia tj. wojskowej renty rodzinnej za padziernik 2011 r. przys³uguj¹cej jego
matce po zmar³ym mê¿u.
Uprzedzaj¹c jeszcze kwestiê prawa wnioskodawcy do odbioru renty rodzinnej przys³uguj¹cej J.C. S¹d Apelacyjny wyjania, i¿
wojskowy organ rentowy prawid³owo wstrzyma³ wyp³atê tego
wiadczenia. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin wskazuje, ¿e wiadczenia pieniê¿ne wyp³aca siê od dnia powstania prawa do tych
wiadczeñ, nie wczeniej jednak ni¿ od miesi¹ca, w którym z³o¿ono wniosek, je¿eli prawo do tego zaopatrzenia zosta³o ustalone na wniosek zainteresowanego lub w którym wydano decyzjê
z urzêdu. Stosownie do treci art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
wyp³aty dokonuje siê miesiêcznie w dniu ustalonym jako termin
p³atnoci na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku lub w spó³dzielczej kasie oszczêdnociowo  kredytowej b¹d
do r¹k osoby uprawnionej za porednictwem poczty albo innych
osób upowa¿nionych do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie
dorêczania wiadczeñ. Przepis art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi natomiast, ¿e wyp³atê emerytury lub renty albo dodatków,
zasi³ków i wiadczeñ pieniê¿nych wstrzymuje siê, je¿eli powstan¹
okolicznoci uzasadniaj¹ce zawieszenia prawa do wiadczeñ lub
ustanie tego prawa. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo
do wiadczeñ ustaje w razie mierci osoby uprawnionej. W razie
ustania przyczyny powoduj¹cej wstrzymanie wyp³aty wiadczeñ
wyp³atê wznawia siê, jak wskazuje art. 45 ust. 1 cyt. ustawy, od
miesi¹ca, w którym usta³a ta przyczyna, nie wczeniej jednak ni¿
od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek o wznowienie wy-
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p³aty lub wydano decyzjê z urzêdu. Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e
w stanie faktycznym niniejszej sprawy w istocie mamy zatem do
czynienia z wnioskiem M.C. o wznowienie wyp³aty wstrzymanego wiadczenia.
Stosownie do treci art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin w razie mierci osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenia pieniê¿ne, wiadczenia
nale¿ne jej do dnia mierci przys³uguj¹, z zastrze¿eniem ust. 2
i 3, ma³¿onkowi i dzieciom, a w razie ich braku  kolejno: wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzeñstwu. Osoby te maj¹ prawo do
udzia³u w nieukoñczonym postêpowaniu prowadzonym dalej
w sprawie tych wiadczeñ (ust. 1). wiadczenia, o których mowa
w ust. 1, wyp³aca siê:
1) ma³¿onkowi lub dzieciom osoby, która zg³osi³a wniosek, zamieszka³ym z ni¹ w dniu jej mierci;
2) ma³¿onkowi lub dzieciom niespe³niaj¹cym warunku okrelonego w pkt. 1 albo innym cz³onkom rodziny, o których mowa
w ust. 1, je¿eli pozostawali na utrzymaniu osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenia, lub osoba ta pozostawa³a na ich
utrzymaniu (ust. 2).
S¹d odwo³awczy podziela pogl¹d wyra¿ony w wyroku S¹du
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 1999 r. (III AUa 229/
99, OSA 2000/7-8/32) wydanym w poprzednio obowi¹zuj¹cym
stanie prawnym, lecz zachowuj¹cym aktualnoæ, ¿e skoro do
wiadczeñ niezrealizowanych, nale¿nych osobie, która zmar³a
po wyst¹pieniu o nie, art. 104 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników ogranicza kr¹g osób najbli¿szych, którym przys³uguje roszczenie o ich wyp³atê, to nie mo¿na przyjmowaæ, ¿e
do identycznych wiadczeñ emerytalno  rentowych, tyle ¿e do
przyznanych zmar³emu przed jego mierci¹, ale nie wyp³aconych z uwagi na zgon, uprawniony bêdzie inny kr¹g osób.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego w sk³adzie orzekaj¹cym w sprawie przepis art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin odnosi siê nie tylko do sytuacji,
kiedy nastêpuje mieræ osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenie okrelone ustaw¹, ale równie¿ do sytuacji kiedy wiadczenie zosta³o przyznane, ale nie zosta³o wyp³acone wskutek
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mierci uprawnionego. Kieruj¹c siê zasad¹ racjonalnoci ustawodawcy trudno by³oby bowiem przyj¹æ, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o postawienie osób, które dopiero zg³osi³y wniosek o przyznanie okrelonego wiadczenia w bardziej korzystnej sytuacji
ni¿ osób, które prawo do takiego wiadczenia ju¿ naby³y.
Z treci art. 46 ust. 1 in fine cytowanej ustawy, którym to
przepisem ustawodawca przyzna³ wymienionym osobom uprawnienie do udzia³u w dalszym prowadzeniu postêpowania o wiadczenia, nie wyp³ywa wniosek, ¿e osoby te nie maj¹ prawa do
wyp³aty zaleg³ych a niezrealizowanych wiadczeñ w wypadku,
gdy wiadczenia zosta³y ju¿ ustalone za ¿ycia osoby, która zg³osi³a wniosek o ich wyp³atê, i ¿e osoby okrelone w tym przepisie mog¹ byæ pozbawione prawa do wiadczeñ, a prawo to ma
przejæ na inn¹, nawet obc¹ osobê (np. spadkobiercê testamentowego). Osoby okrelone w omawianym przepisie zwykle nale¿¹
do grona spadkobierców, ale przepis art. 46 ustawy lepiej zabezpiecza ich interesy ni¿ przepisy prawa spadkowego, gdy¿
osoby te mog¹ zrealizowaæ zaleg³e wiadczenia bez potrzeby
przeprowadzania formalnoci wynikaj¹cych i przewidzianych
w postêpowaniu spadkowym, a przede wszystkim mog¹ je zrealizowaæ tak¿e wówczas, gdy d³ugi spadkowe s¹ wy¿sze ni¿
aktywa, a osoby te odrzuci³y spadek.
Powtarzaj¹c za S¹dem Apelacyjnym w Lublinie S¹d odwo³awczy zwraca uwagê, ¿e przepisy prawa z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych reguluj¹ce kwestiê wiadczeñ niezrealizowanych nie
zmienia³y siê od lat, mimo wprowadzenia nowych rozwi¹zañ
prawnych. Artyku³ 22 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 1986 r. o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, art. 104
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin oraz obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia
1999 r. art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych brzmi¹ w zasadzie identycznie i dlatego nadal jest aktualna uchwa³a sk³adu 7
sêdziów wpisana do ksiêgi zasad prawnych z dnia 26 lutego
1965 r. (III PO 22/64, OSNCP 1965/7-8/107), potwierdzona po
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zmianie stanu prawnego przez S¹d Najwy¿szy w uchwale w sk³adzie 7 sêdziów z dnia 19 grudnia 1968 r.  równie¿ wpisan¹ do
ksiêgi zasad prawnych (III PZP 59/68, OSNCP z 1969/4/84).
W uchwale z dnia 26 lutego 1965 r. S¹d Najwy¿szy wskaza³
mianowicie, ¿e wiadczenia rentowe przyznane na podstawie
dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin, a nie wyp³acone wskutek mierci rencisty, przechodz¹ wy³¹cznie na osoby okrelone
w art. 22 powo³anego dekretu. S¹d Najwy¿szy podkreli³, ¿e
z chwil¹ zgonu pracownika odpada oczywicie potrzeba jego
zabezpieczenia, powstaje natomiast potrzeba zabezpieczenia
cz³onków jego rodziny, których by³ on ¿ywicielem. Ju¿ wiêc
z tych wzglêdów wyp³ata w razie zgonu pracownika przed zrealizowaniem przys³uguj¹cych mu z mocy przepisów prawa,
a podlegaj¹cych wyp³acie po zg³oszeniu przez niego wniosku
przewidzianego, wiadczeñ osobom obcym (np. spadkobiercy
spoza rodziny ustanowionego testamentem), mog³aby nast¹piæ
tylko wtedy, gdyby przepis szczególny to przewidzia³, koniecznoæ za unormowania szczególnymi przepisami kwestii, komu
przys³ugiwaæ maj¹ takie nie zrealizowane wiadczenia, jest zrozumia³a. Tylko w braku tego rodzaju przepisu istnia³aby luka
prawna, któr¹ musia³oby wype³niæ orzecznictwo. Luki takiej jednak nie ma, gdy¿ kwestiê tê regulowa³y ówczenie wyczerpuj¹co przepisy art. 22 dekretu o p.z.e., a obecnie  art. 136 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, art. 46 ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin.
W tym miejscu S¹d Apelacyjny, nawi¹zuj¹c do argumentacji
podniesionej w apelacji, zwraca uwagê, ¿e treæ art. 136 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS nie jest to¿sama z treci¹ art. 46
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin. Pierwszy z wymienionych przepisów wskazuje bowiem na
trzy kategorie osób uprawnionych do wiadczeñ nale¿nych osobie pobieraj¹cej wiadczenie w dniu mierci, a mianowicie: ma³¿onka i dzieci, z którymi osoba zmar³a prowadzi³a wspólne gospodarstwo domowe, ma³¿onka i dzieci, z którymi osoba zmar³a
nie prowadzi³a wspólnego gospodarstwa domowego oraz innych
cz³onków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej lub na któ-
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rych utrzymaniu pozostawa³a osoba zmar³a. Analogiczny przepis
z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin wskazuje natomiast na dwie grupy uprawnionych tj.
ma³¿onka lub dzieci osoby, która zg³osi³a wniosek, zamieszka³ych z ni¹ w dniu jej mierci oraz ma³¿onka lub dzieci niespe³niaj¹ce warunku wspólnego zamieszkania i innych cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 (wnuków, rodziców, dziadków
i rodzeñstwo), je¿eli pozostawali na utrzymaniu osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenia, lub osoba ta pozostawa³a na ich utrzymaniu. Rozbie¿noæ treciowa przytoczonych przepisów powoduje, ¿e w przypadku rozpatrywania prawa wnioskodawcy do
wyp³aty na jego rzecz wojskowej renty rodzinnej, która przys³ugiwa³a matce wnioskodawcy, musi on wykazaæ przes³ankê pozostawania na utrzymaniu matki b¹d te¿ fakt, i¿ to on utrzymywa³ matkê. Warunku takiego M.C. nie musia³by spe³niaæ, gdyby
ocenie podlega³o jego prawo do niezrealizowanego wiadczenia
z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania S¹d Apelacyjny jeszcze raz podkrela, ¿e pe³nomocnik apeluj¹cego s³usznie wywodzi³, i¿ stanowisko S¹du Okrêgowego w przedmiocie wyk³adni
art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy oraz ich
rodzin jest b³êdne, albowiem przepis ten dotyczy nie tylko sytuacji, gdy nastêpuje mieræ osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenie, ale równie¿ sytuacji, kiedy wiadczenie zosta³o ju¿ przyznane, ale nie zosta³o wyp³acone wskutek mierci osoby uprawnionej. Usz³o jednak uwadze strony skar¿¹cej, ¿e wiadczenia
nale¿ne uprawnionemu do dnia mierci wyp³aca siê osobom
wskazanym w ustêpie 2 omawianego przepisu, jeli spe³ni³y one
sprecyzowane tam przes³anki.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e M.C. nie mieszka³ z J.C. w dniu jej
mierci (pkt 1). Oceny wymaga³o zatem, czy pozostawa³ on
na utrzymaniu matki lub te¿  czy matka pozostawa³a na jego
utrzymaniu (pkt 2). Wnioskodawca podnosi³ w toku postêpowania, i¿ pozostawa³ na utrzymaniu matki i twierdzeniom tym S¹d
Okrêgowy da³ wiarê. Jak wynika z analizy zgromadzonego
w sprawie materia³u dowodowego brak by³o jednak podstaw do
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poczynienia takiego ustalenia, co S¹d odwo³awczy wyjani³ we
wczeniejszej czêci uzasadnienia. Skoro za M.C. nie pozostawa³ na utrzymaniu J.C., to nieuprawnionym by³oby przyznanie
mu prawa do niezrealizowanego wiadczenia rentowego przys³uguj¹cego J.C. za padziernik 2011 r.
Maj¹c na uwadze powy¿sze wzglêdy natury faktycznej i prawnej S¹d Apelacyjny uzna³, i¿ apelacja wnioskodawcy nie zas³uguje na uwzglêdnienie i oddali³ j¹ na podstawie art. 385 k.p.c., jak
w sentencji wyroku.

7
WYROK
z dnia 18 padziernika 2012 r.
III AUa 573/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Bober
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Aleksandra Urban
SSO del. Alicja Podlewska

Teza:
Dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego s¹dowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w realiach art. 278 § 1 k.p.c. tj. wówczas, gdy
w sprawie wyst¹pi kwestia sporna wymagaj¹ca wiadomoci specjalnych. Bieg³y ma obowi¹zek dopomóc s¹dowi w ustaleniu
kwestii spornych w takim wymiarze, w jakim nie mo¿na tego
wymagaæ od s¹du nie posiadaj¹cego wiadomoci specjalnych.
Nie ma potrzeby powo³ywania bieg³ego w sytuacji, gdy rozstrzygniêcie zale¿ne jest wy³¹cznie od znajomoci prawa oraz
posiadania przez sêdziego podstawowych umiejêtnoci matematycznych zw³aszcza przy mo¿liwoci skorzystania z podstawowych narzêdzi biurowych, jakimi s¹ elektroniczne arkusze kalkulacyjne. Do spraw tego rodzaju nale¿¹ z regu³y sprawy o ustalenie podstawy wymiaru wiadczeñ emerytalno  rentowych,
gdzie obowi¹zkiem strony, która wyprowadza z tego faktu skutki prawne (w myl regu³y kontradyktoryjnego postêpowania wy-
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nikaj¹cej z art. 323 k.p.c.) nale¿y przedstawienie wszystkich dowodów celem wykazania wysokoci wyp³aconych w okresie zatrudnienia wiadczeñ, za do s¹du nale¿y ocena prawna, czy
wyp³aty te mog¹ byæ ujête w podstawie wymiaru wiadczeñ
emerytalno  rentowych, bior¹c pod uwagê stan prawny obowi¹zuj¹cy w dacie ich wyp³aty.

Uzasadnienie
Wnioskodawca R.O. odwo³a³ siê od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. z dnia 4 lutego 2009 r. przyznaj¹cej prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz od
decyzji z dnia 6 kwietnia 2009 r. odmawiaj¹cej ponownego ustalenia wysokoci emerytury.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany organ rentowy wniós³
o jego oddalenie.
Zaskar¿onym wyrokiem S¹d Okrêgowy w G. oddali³ odwo³anie od decyzji z dnia 4 lutego 2009 r. oraz zmieni³ decyzjê z dnia
6 kwietnia 2009 r. w ten sposób, i¿ zobowi¹za³ pozwany Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. do ponownego ustalenia wysokoci emerytury R.O., pocz¹wszy od dnia 1 marca 2009
r., przy przyjêciu do podstawy wymiaru wiadczenia wynagrodzenia z 20 najkorzystniejszych lat kalendarzowych wybranych
z ca³ego okresu ubezpieczenia i z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cego ustalenia, i¿ wysokoæ wynagrodzenia wnioskodawcy za lata
1972-1979 wynosi za rok 1972 kwotê 35.431 z³, za rok 1973
kwotê 37.380 z³, za rok 1974 kwotê 46.880 z³, za rok 1975
kwotê 50.382 z³, za rok 1976 kwotê 51.600 z³, za rok 1977
kwotê 58.822 z³, za rok 1978 kwotê 61. 600 z³, za rok 1979
kwotê 74.452 z³. Rozstrzygniêcie zosta³o oparte na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
W dniu 29 stycznia 2009 r. R.O., ur. w dniu 21 sierpnia 1946 r.,
wyst¹pi³ do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oddzia³ w S.
z wnioskiem o emeryturê.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ z dnia 4 lutego 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w S. przyzna³ R.O. prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2009 r., tj. od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek, przyjmuj¹c za podstawê wymiaru wiadczenia
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podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne z 20 lat
wybranych z ca³ego okresu ubezpieczenia, tj. z lat 1972  1991.
Wskanik wysokoci podstawy wymiaru wiadczenia wyniós³
135,09%. Wnioskodawca R.O., pismem z dnia 12 marca 2009 r.,
z³o¿y³ od tej decyzji odwo³anie kwestionuj¹c wysokoæ zarobków przyjêt¹ do podstawy wymiaru wiadczenia przez pozwanego za lata 19721975 i 1976, 1978 i 1979. Do odwo³ania wnioskodawca do³¹czy³ dodatkowe dokumenty na okolicznoæ wysokoci jego wynagrodzenia za pracê. Zaskar¿on¹ decyzj¹ z dnia 6
kwietnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G.
odmówi³ ubezpieczonemu ponownego ustalenia wysokoci emerytury na podstawie z³o¿onych kserokopii dokumentów. R.O.
w okresie od dnia 1 lutego 1972 r. do dnia 15 wrzenia 1975 r.
by³ zatrudniony, w pe³nym wymiarze czasu pracy, w Orodku
Badawczo  Rozwojowym Przemys³u Maszynowego Lenictwa
we W. Oddzia³ Badañ i Dowiadczeñ w S. na stanowiskach: in¿ynier pomiarowiec, konstruktor pomiarowiec i starszy konstruktor
pomiarowiec. Wnioskodawcy do stawki p³acy zasadniczej przys³ugiwa³a premia regulaminowa i deputat wêglowy od dnia 1
lutego 1973 r. w wysokoci 115 z³ miesiêcznie. W okresie od
dnia 30 wrzenia 1975 r. do dnia 30 listopada 1991 r. ubezpieczony by³ zatrudniony, w pe³nym wymiarze czasu pracy, w Przedsiêbiorstwie Us³ugowym Budownictwa S. Spó³ka z o. o. w G.
Wnioskodawca od stycznia 1977 r. pobiera³ dodatek funkcyjny.
Wynagrodzenie wnioskodawcy, a co za tym idzie podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za lata 1972  1979
wynosi za 1972 r.  35.431 z³, za 1973 r.  37.380 z³, za 1974 r.
 46.880 z³, za 1975 r.  50.382 z³, za 1976 r.  51.600 z³, za
1977 r.  58.822 z³, za 1978 r.  61.600 z³, za 1979 r.  74.452 z³.
Do z³o¿onego w dniu 12 marca 2009 r. odwo³ania od powy¿szej
decyzji ubezpieczony za³¹czy³ m.in. kserokopie nastêpuj¹cych
dokumentów: wiadectwa pracy z dnia 15 wrzenia 1975 r., zawiadczenia z dnia 21 padziernika 1977 roku, legitymacji ubezpieczeniowej wspó³pracownika.
W toku postêpowania s¹dowego organ rentowy zosta³ zobowi¹zany przez S¹d do sporz¹dzenia hipotetycznego wyliczenia
wysokoci wiadczenia ubezpieczonego wed³ug wariantu najko-
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rzystniejszego, z uwzglêdnieniem wysokoci wynagrodzenia ubezpieczonego za lata 1972  1979, wyliczonego przez bieg³ego
z zakresu ksiêgowoci po korekcie w opinii uzupe³niaj¹cej.
Organ rentowy przeliczy³ podstawê wymiaru wiadczenia
ubezpieczonego, uwzglêdniaj¹c w podstawie wymiaru emerytury wynagrodzenie ubezpieczonego z lat 1972  1979 wyliczone
przez bieg³¹ ksiêgow¹. Do ustalenia podstawy wymiaru wiadczenia przyj¹³ wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z ca³ego okresu podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu,
tj. z lat 1972  1991. Wskanik wysokoci podstawy wymiaru
wyniós³ 136,50%.
Ustalaj¹c sporn¹ okolicznoæ, S¹d opar³ siê na opinii bieg³ej
z zakresu ksiêgowoci, która pozwoli³a na ustalenie wysokoci
zarobków wnioskodawcy w oparciu o zachowan¹ dokumentacjê, a tym samym podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne ubezpieczonego ze spornych lat 1972  1979.
S¹d zwa¿y³, i¿ opinia bieg³ej zosta³a wydana przy uwzglêdnieniu wszelkich dostêpnych dokumentów oraz w oparciu o w³aciwe podstawy prawne, jest poprawna pod k¹tem rachunkowym. Podkreliæ nale¿y, i¿ bieg³a jest specjalist¹ z zakresu ksiêgowoci, opinia za przez ni¹ wydana jest pe³na, rzetelna, dok³adna i wyczerpuj¹ca, i jako taka stanowi miarodajne ród³o ustaleñ faktycznych.
W zwi¹zku z powy¿szym S¹d przyj¹³ przedstawion¹ opiniê
bieg³ej ksiêgowej za podstawê do dokonania ustaleñ faktycznych i w konsekwencji rozstrzygniêcia w sprawie.
Bieg³a w sposób wyczerpuj¹cy i jednoznaczny odnios³a siê
do zarzutów ubezpieczonego do wydanej opinii. Wskaza³a, i¿
analizuj¹c ponownie dokumenty ród³owe do³¹czone do akt sprawy  wskutek omy³ki pisarskiej  nie uwzglêdni³a wynagrodzenia za miesi¹c styczeñ 1972 r. w wysokoci 1.800 z³, przyjêtego
przez ZUS w oparciu o zawiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 21 stycznia 2008 r. Nadto bieg³a, uznaj¹c zastrze¿enia ubezpieczonego, skorygowa³a wysokoæ wynagrodzenia
za okres od dnia 17 lipca 1972 r. do dnia 31 stycznia 1973 r.
w zakresie uwzglêdnienia deputatu wêglowego w wysokoci

196

w sprawach pracy
115 z³ miesiêcznie, stosownie do treci art. 29 Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Przemys³u Metalowego z dnia 17 wrzenia 1971 r.,
zgodnie z którym pracownicy nowo zatrudnieni nabywaj¹ prawo
do deputatu wêglowego po roku pracy, za kwarta³ kalendarzowy, w którym up³ywa rok od podjêcia pracy w przedsiêbiorstwie. Niezale¿nie od powy¿szego bieg³a przyjê³a wynagrodzenie za wrzesieñ 1977 r. w kwocie 6.022 z³ w oparciu o zawiadczenie z dnia 21 padziernika 1977 r. Bieg³a nie znalaz³a uzasadnienia dla uwzglêdnienia w wynagrodzeniu za lata 1972 1975
premii regulaminowej 31,5% miesiêcznie z uwagi na to, i¿ nie
mo¿na jednoznacznie ustaliæ, ¿e premia ta by³a wyp³acana w ka¿dym miesi¹cu i w takim samym procencie.
Organ rentowy zakwestionowa³ wysokoæ deputatu wêglowego przyjêtego do wyliczenia wysokoci wynagrodzenia w latach 1972  1975 z uwagi na brak dowodu, ¿e kwota deputatu
podana w wiadectwie pracy na dzieñ 15 wrzenia 1975 r. obowi¹zywa³a w ca³ym okresie zatrudnienia ubezpieczonego, tj.
od 1 lutego 1972 r. do 15 wrzenia 1975 r. Zdaniem pozwanego,
brak równie¿ dowodu, i¿ ubezpieczony otrzyma³ we wrzeniu
1975 r. premiê regulaminow¹ okrelon¹ w tym wiadectwie pracy. Organ rentowy nie uzna³ równie¿ wynagrodzenia ubezpieczonego za wrzesieñ w kwocie 6.022 z³.
W ocenie S¹du, odwo³anie ubezpieczonego R.O. zas³ugiwa³o
w czêci na uwzglêdnienie.
Zgodnie z treci¹ przepisu art. 15 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.), podstawê
wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób okrelony
w ust. 4 i 5 przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie spo³eczne na
podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10
lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzaj¹cych bezporednio rok,
w którym zg³oszono wniosek o emeryturê lub rentê, z uwzglêdnieniem ust. 6 i art. 176. Ustêp 6 cytowanego przepisu stanowi
za, i¿ na wniosek ubezpieczonego podstawê wymiaru emerytury lub renty mo¿e stanowiæ ustalona w sposób okrelony w ust.
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4 i 5 przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie
20 lat kalendarzowych przypadaj¹cych przed rokiem zg³oszenia
wniosku, wybranych z ca³ego okresu podlegania ubezpieczeniu.
Stosownie za do treci przepisu art. 116 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zw. z art. 194 tej ustawy oraz § 20 pkt
1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalnorentowe i zasad
wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.), w przypadku pracowników rodkiem dowodowym stwierdzaj¹cym wysokoæ zarobku lub dochodu stanowi¹cego podstawê wymiaru
emerytury lub renty s¹ zawiadczenia zak³adów pracy wystawione wed³ug wzoru ustalonego przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych albo legitymacja ubezpieczeniowa zawieraj¹ca wpisy dotycz¹ce okresów zatrudnienia i wysokoci osi¹ganych zarobków.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i utart¹ praktyk¹
w postêpowaniu przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych w postêpowaniu s¹dowym nie obowi¹zuj¹ ograniczenia co do rodków dowodowych stwierdzaj¹cych wysokoæ zarobków lub dochodów stanowi¹cych podstawê wymiaru emerytury lub renty
okrelone w § 20 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno-rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ. W postêpowaniu s¹dowym mog¹ byæ wiêc przeprowadzone dowody z innych dokumentów ni¿ wymienione w § 20 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia
emerytalno-rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych w postêpowaniu s¹dowym, zgodnie z treci¹ art. 473 k.p.c., nie stosuje siê tak¿e przepisów ograniczaj¹cych dopuszczalnoæ dowodu z zeznañ wiadków i przes³uchania stron. W postêpowaniu
przed s¹dem, tak¿e wówczas, gdy przedmiotem sporu jest podstawa wymiaru wiadczeñ ubezpieczeniowych, fakty maj¹ce dla
rozstrzygniêcia sprawy istotne znaczenie mog¹ byæ dowodzone
wszelkimi dostêpnymi rodkami, a do S¹du nale¿y ocena ich wiarygodnoci.
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S¹d zwa¿y³, i¿ przed³o¿one przez ubezpieczonego dokumenty w postaci anga¿y, wiadectw pracy, zawiadczenia pozwoli³y
na ustalenie podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne ubezpieczonego w spornym okresie, tj. w latach 1972 
1979, w szczególnoci w oparciu o opiniê bieg³ej ksiêgowej, która
dokona³a analizy tej dokumentacji oraz koniecznych wyliczeñ.
Podkrelenia wymaga, i¿ wyliczenie wysokoci wynagrodzenia
wnioskodawcy zosta³o dokonane w oparciu o dostêpn¹ dokumentacjê  anga¿e, oraz postanowienia Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Przemys³u Metalowego  poniewa¿ nie zachowa³y siê
listy p³ac i karty wynagrodzeñ, które pozwoli³yby na stwierdzenie, w jakiej wysokoci pracodawca wyp³aca³ wnioskodawcy wynagrodzenia za pracê w poszczególnych miesi¹cach i latach i z jakich sk³adników sta³ych to wynagrodzenie siê sk³ada³o.
Jak wynika z opinii bieg³ej z zakresu ksiêgowoci, w oparciu
o akty prawne w postaci uchwa³y Nr 8 Rady Ministrów z dnia 12
stycznia 1965 r. w sprawie sk³adników funduszu p³ac i pozosta³ych wynagrodzeñ z tytu³u pracy w jednostkach gospodarki uspo³ecznionej, rozporz¹dzenia Przewodnicz¹cego Komitetu Pracy
i P³ac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy
wymiaru emerytury i renty (...), uchwa³y nr 103 Rady Ministrów
z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie sk³adników funduszu p³ac i pozosta³ych wynagrodzeñ z tytu³u pracy w jednostkach gospodarki
uspo³ecznionej, Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Przemys³u Metalowego zawartego w dniu 26 kwietnia 1957 r. pomiêdzy Ministerstwem Przemys³u Ciê¿kiego a Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Zawodowego Metalowców, Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Przemys³u Metalowego z dnia 17 wrzenia 1971 r. mo¿na wyliczyæ sta³e
sk³adniki wynagrodzenia ubezpieczonego, co do których nie ma
w¹tpliwoci, ¿e by³y wyp³acone i podlega³y sk³adkom na ubezpieczenia spo³eczne. Takimi sk³adnikami ubezpieczonego s¹:
wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania, wysokoæ dodatku funkcyjnego, deputat wêglowy, premia kwartalna
wyp³acona w 1980 r. za II, III, IV kwarta³ 1979 r.
Bieg³a stwierdzi³a, i¿ wobec braku dokumentów ród³owych
(list p³ac i kart wynagrodzeñ) za lata 1972  1979 do ustalenia
podstawy wymiaru emerytury przyjê³a wynagrodzenia w opar-
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ciu o anga¿e informuj¹ce o wysokoci miesiêcznego wynagrodzenia oraz od 1 stycznia 1977 r. dodatku funkcyjnego. Do ustalenia wysokoci wynagrodzenia ubezpieczonego bieg³a przyjê³a
ekwiwalent pieniê¿ny za deputat wêglowy w wysokoci 115 z³
miesiêcznie za okres od 17 lipca 1972 r. do 15 wrzenia 1975 r.
Bieg³a uwzglêdni³a nadto wysokoæ wyp³aconej ubezpieczonemu premii  wyp³aconej w 1980 r. za II, III, IV kwarta³ 1979 r.
Bieg³a nie uwzglêdni³a innej premii ewentualnie wyp³aconej
w latach 1972  1979 z uwagi na brak dokumentacji oraz regulaminu premiowania. Przyjê³a jedynie premiê regulaminow¹ za
okres od 1 do 15 wrzenia 1975 r., wykazan¹ w wiadectwie
pracy. S¹d Okrêgowy w pe³ni aprobuje wyliczenia bieg³ej bowiem wobec braku ród³owej dokumentacji p³acowej nie sposób
ustaliæ czy wnioskodawcy by³a wyp³acana premia tak¿e za inne
okresy, jakie i w jakiej wysokoci.
Jak zosta³o wskazane, bieg³a odnios³a siê do zastrze¿eñ ubezpieczonego w du¿ej czêci je uwzglêdniaj¹c. Zastrze¿enia do opinii
bieg³ej wyra¿one przez organ rentowy nie podwa¿aj¹ jej miarodajnoci w ¿aden sposób. Pozwany bowiem ograniczy³ siê jedynie do wskazania faktów, które w opinii kwestionuje, nie podaj¹c przy tym merytorycznych argumentów. S¹d nie znalaz³ podstaw do pominiêcia deputatu wêglowego jako sk³adnika wynagrodzenia wnioskodawcy, skoro tak z anga¿y jak i zapisów UZP
wynika, i¿ taki sta³y dodatek do wynagrodzenia przys³ugiwa³.
Tak¿e zawiadczenie pracodawcy z dnia 21 padziernika 1977 r.
wskazuje, i¿ wnioskodawca uzyska³ wynagrodzenie za miesi¹c
wrzesieñ 1977 r. w kwocie 6.022 z³, a zatem brak podstaw do
jego pominiêcia. Nie mo¿na jednak¿e na tej podstawie przyj¹æ,
i¿ wnioskodawca uzyskiwa³ wynagrodzenie w tej wysokoci tak¿e
za inne miesi¹ce. Brak bowiem ku temu jakichkolwiek podstaw.
W konsekwencji S¹d Okrêgowy zobowi¹za³ pozwanego do
przeliczenia podstawy wymiaru wiadczenia ubezpieczonego
z uwzglêdnieniem w podstawie wymiaru emerytury wynagrodzenia ubezpieczonego z lat 1972 -1979 wyliczonego przez bieg³¹
s¹dow¹ specjalistkê ksiêgow¹. Do ustalenia podstawy wymiaru
wiadczenia pozwany przyj¹³ wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z ca³ego okresu podlegania ubezpieczeniu
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spo³ecznemu, tj. z lat 1972  1991. Wskanik wysokoci podstawy wymiaru wyniós³ 136,50%. Jest zatem wy¿szy od dotychczasowego.
Z powy¿szych wzglêdów S¹d Okrêgowy, na podstawie art.
47714 § 2 k.p.c. oraz cytowanych przepisów, orzek³ jak w pkt. II
sentencji wyroku. Jako datê przeliczenia wiadczenia S¹d przyj¹³
miesi¹c z³o¿enia nowych dowodów przez ubezpieczonego wraz
z odwo³aniem od decyzji z dnia 4 lutego 2009 r. W pozosta³ym
zakresie S¹d oddali³ odwo³anie.
Apelacê od wyroku wywiód³ wy³¹cznie wnioskodawca zaskar¿aj¹c wyrok w pkt. I w czêci, w której S¹d odmówi³ przyznania prawa do wliczenia do podstawy wymiaru wiadczenia
premii regulaminowej w wysokoci 31,5% od sumy wynagrodzeñ wnioskodawcy za okres od 1974 r. do 1975 r.
We wskazanym powy¿ej zakresie wnioskodawca wniós³
o zmianê wyroku i odpowiedni¹ korektê wysokoci wynagrodzeñ przyjêtych do podstawy wymiaru wiadczenia tj. w roku
1974 do kwoty 53.495 z³, w roku 1975 do kwoty 60.966 z³.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest nieuzasadniona, co skutkowa³o jej oddaleniem,
przy czym nie sposób unikn¹æ krytycznej oceny sposobu prowadzenia niniejszej sprawy przez S¹d Okrêgowy zw³aszcza w fazie
po dopuszczeniu dowodu z opinii bieg³ego ksiêgowego i w zwi¹zku z ocen¹ potrzeby przeprowadzenia tego dowodu. Rozstrzygniêcie poddaje siê kontroli instancyjnej wy³¹cznie dlatego, ¿e
pozwala na tak¹ ocenê zebrany w sprawie materia³ dowodowy
oraz dlatego, ¿e apelacjê od wyroku wywiód³ wy³¹cznie wnioskodawca, co nie pozwala na uchylenie wyroku na jego niekorzyæ (tzw. zakaz reformationis in peius  art. 384 k.p.c.).
Proces w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych jest
procesem cywilnym, który winien toczyæ siê wed³ug regu³ wyznaczonych przepisami kodeksu postêpowania cywilnego.
Podstawow¹ regu³¹, któr¹ siê kieruje postêpowanie cywilne
jest zasada kontradyktoryjnoci, która w skrócie sprowadza siê
do aktywnoci stron procesowych w zakresie przedstawiania
dowodów na poparcie swoich twierdzeñ (art. 232 k.p.c., art. 217
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k.p.c.). Do S¹du nale¿y dokonanie oceny tych dowodów, które
strony przedstawi¹ oraz ewentualnie dowodów pozyskanych
z urzêdu o tyle, o ile ich pozyskaniu nie sprzeciwia siê zasada
bezstronnoci (art. 232 zd. 2 k.p.c.). Oceny tej mo¿e dokonaæ
wy³¹cznie S¹d.
Dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego s¹dowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w realiach art. 278 § 1 k.p.c. tj. wówczas, gdy
w sprawie wyst¹pi kwestia sporna wymagaj¹ca wiadomoci specjalnych. Bieg³y wiêc ma obowi¹zek dopomóc S¹dowi w ustaleniu kwestii spornych w takim wymiarze, w jakim nie mo¿na tego
wymagaæ od S¹du nie posiadaj¹cego wiadomoci specjalnych.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt przedmiotowej
sprawy wskazaæ nale¿y, ¿e do obowi¹zków wnioskodawcy, jako
dysponenta postêpowania dowodowego w kontradyktoryjnym
procesie, nale¿a³o przedstawienie wszystkich dowodów na okolicznoæ wyp³acanych mu w okresie zatrudnienia nale¿noci oraz
charakteru prawnego tych¿e nale¿noci.
Wnioskodawca przedstawi³ swoj¹ ocenê materia³u dowodowego w pismach procesowych przedstawiaj¹c szczegó³owo uzasadnienie do przyjêcia, ¿e sk³adniki, na które siê powo³uje zosta³y faktycznie wyp³acone, ¿e wchodzi³y one do podlegaj¹cej
osk³adkowaniu podstawy wymiaru wiadczenia a w konsekwencji powinny byæ do tej podstawy zaliczone.
Rzecz¹ pozwanego by³o rzeczowe i kompleksowe ustosunkowanie siê do tych zarzutów i taki obowi¹zek S¹d powinien
na³o¿yæ na pozwanego wskazuj¹c, ¿e w przypadku uchybienia
temu obowi¹zkowi S¹d dokona stosownej oceny wed³ug regu³
wynikaj¹cych z art. 228  231 k.p.c. wyjaniaj¹c przy tym szczegó³owo, jakie wnioski i w jakiej sytuacji wyprowadzi.
Po dokonaniu ustaleñ, co do charakteru prawnego wiadczeñ
wyp³aconych wnioskodawcy w okresie zatrudnienia, S¹d odwo³uj¹c siê do przepisów p³acowych (okrelaj¹cych tak¿e zasady
odprowadzania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne czy na fundusz emerytalny) obowi¹zuj¹cych w tym okresie, w którym nast¹pi³a wyp³ata, powinien dokonaæ oceny, czy dany sk³adnik
podlega³ sk³adce na ubezpieczenie spo³eczne a w konsekwen-

202

w sprawach pracy
cji, czy mo¿e stanowiæ podstawê wymiaru wiadczenia emerytalnego. Oczywicie ocena taka mo¿liwa jest wy³¹cznie co do
tych sk³adników, co do których ich charakter prawny nie budzi
¿adnych w¹tpliwoci. Wszystkie pozosta³e wyp³aty, których charakteru prawnego nie da siê ustaliæ w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci nie mog¹ byæ przyjête do podstawy wymiaru wiadczenia.
Jest to stosunkowo proste postêpowanie dowodowe, które
powinno pozwoliæ S¹dowi na dokonanie ustaleñ stanu faktycznego w zakresie niezbêdnym do rozstrzygania z tym zastrze¿eniem, ¿e ocenie mog¹ podlegaæ wy³¹cznie te fakty, które zosta³y
udowodnione przez wnioskodawcê. W efekcie S¹d po przeprowadzeniu rzetelnej analizy i oceny tych dowodów, które zosta³y
naprowadzone, powinien rozstrzygn¹æ sprawê w oparciu o zebrany materia³ dowodowy, w tym pozyskane wewnêtrzne przepisy prawa oraz akta osobowe bez potrzeby siêgania do dowodu
z opinii bieg³ego.
Ocena zebranego materia³u dowodowego wymaga³a bowiem
wy³¹cznie:
 znajomoci przepisów prawa w okresie wyp³aty wiadczeñ
wnioskodawcy dla ustalenia, które nie budz¹ce w¹tpliwoci
co do ich charakteru sk³adniki wyp³aty podlega³y sk³adce na
ubezpieczenie spo³eczne w danym okresie oraz
 podstawowych umiejêtnoci matematycznych koniecznych dla
dodania wszystkich sk³adników wyp³aconych w ci¹gu roku,
od których odprowadzona zosta³a sk³adka na ubezpieczenie
spo³eczne i obliczenia wwpw wed³ug tabeli obejmuj¹cej cztery
kolumny  (1) rok wyp³aty, (2) przeciêtne wynagrodzenie
w danym roku, (3) wynagrodzenie udowodnione, jakie nale¿y przyj¹æ do podstawy wymiaru, (4) procentowy wskanik
stosunku wynagrodzenia udowodnionego do wynagrodzenia
przeciêtnego. Dysponuj¹c takim podstawowym narzêdziem
biurowym jak ka¿dy elektroniczny arkusz kalkulacyjny mo¿na
bez trudu opracowaæ tabelê zliczaj¹c¹ te wartoci po wprowadzeniu danych ród³owych. Oczywicie tak¿e przeprowadzenie wyliczenia samodzielnie nie wymaga jakichkolwiek
specjalnych umiejêtnoci matematycznych.
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Konkluduj¹c, S¹d Apelacyjny nie widzi tutaj jakiegokolwiek
miejsca dla dopuszczania dowodu z opinii bieg³ego. Wszystkie
powy¿sze umiejêtnoci S¹d powinien posiadaæ. Co wiêcej, w przypadku trudnoci z obliczeniem wwpw po dokonaniu prawid³owych ustaleñ dowodowych co do kwot wchodz¹cych do podstawy wymiaru wiadczenia w poszczególnych latach, obowi¹zek
ten z powodzeniem mo¿na wyegzekwowaæ od organu rentowego. S¹d Okrêgowy natomiast nie tylko, ¿e dopuci³ dowód z opinii bieg³ego nie dokonuj¹c uprzednio ¿adnych ustaleñ faktycznych, ale te¿ dowód ten dopuci³ w³anie celem przeprowadzenia tych ustaleñ w oparciu o materia³ dowodowy, który nie tylko
móg³, ale te¿ powinien oceniæ we w³asnym zakresie. W efekcie
bieg³a wyrêczy³a S¹d od tego, co stanowi³o jego obowi¹zek. Co
wiêcej, bieg³a posz³a dalej i prowadzi³a we w³asnym zakresie
quasi postêpowanie dowodowe, gdy¿ tym chyba mianem nale¿y okreliæ rozmowy bieg³ej z pracownikami s³u¿b pracowniczych by³ych pracodawców wnioskodawcy. Prowadzenie takich
czynnoci przez bieg³¹ jest niedopuszczalne, ewentualne informacje od pracowników by³ych pracodawców pozwanego mo¿na
by³o pozyskaæ wy³¹cznie poprzez przeprowadzenie przed S¹dem dowodu z przes³uchania wiadków równie¿ po to, by umo¿liwiæ pozwanemu uczestnictwo w tych czynnociach dowodowych. W konsekwencji to S¹d powinien oceniæ, czy zeznania
wiadków daj¹ podstawy do uznania okrelonego sk³adnika jako
niew¹tpliwie wyp³aconego i ewentualnie zlecenia ujêcia tego
sk³adnika w wyliczeniach bieg³ego (skoro ju¿ dowód z opinii
dopuci³). Nieprawid³owoæ powy¿sza  co prawda wyj¹tkowo
nieudolnie  sygnalizowana by³a w pimie procesowym pozwanego z 30 sierpnia 2011 r., gdzie pozwany sygnalizuje, ¿e bieg³a opiera swoje wyliczenia na informacji zawartej w wiadectwie pracy . Wywód ten wiadczy o braku uwa¿nej lektury
opinii zasadniczej tudzie¿ co najmniej o braku starannoci w redagowaniu pisma procesowego, albowiem bieg³a na k.4 opinii
wyranie zestawi³a dowód, jakim jest wiadectwo pracy z rozmowami z pracownikami by³ych pracodawców wnioskodawcy.
Racjê nale¿y przyznaæ pozwanemu, ¿e jedynym miarodajnym
dowodem mog³o byæ wy³¹cznie wiadectwo pracy, nie za jakie-
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kolwiek rozmowy bieglej, do prowadzenia których bieg³a nie
mia³a jakichkolwiek podstaw prawnych  tak¿e w zakresie tezy
dowodowej zakrelonej postanowieniem k.114. Za wysoce dyskusyjne nale¿a³oby uznaæ dokonane przez bieg³¹ ustalenia co do
sta³ej wysokoci deputatu na wartoæ roczn¹ 1.375 z³ (kwota ta
zreszt¹ po podzieleniu na 12 nie daje 115 z³ miesiêcznie lecz
114,58 z³, za kwota 115 z³ x 12 miesiêcy daje 1.380 z³ rocznie)
w wietle Norm i zasad wydawania deputatu wêglowego w naturze wzglêdnie w ekwiwalencie pieniê¿nym z za³¹cznika nr
40 do UZP z 1971 r. Bieg³a wprawdzie przywo³uje ten Uk³ad
(b³êdnie podaj¹c datê zawarcia 26 kwietnia 1957 r. ze wstêpu
a nie prawid³ow¹  po podpisaniu nowego Uk³adu z 17 wrzenia 1971 r.) ale wnioski swoje ogranicza wy³¹cznie do treci
art. 29 nie wg³êbiaj¹c siê w ogóle w istotê precyzuj¹cego zasady
naliczania ekwiwalentu za³¹cznika nr 40. Uwa¿na za lektura
za³¹cznika wskazuje, ¿e wysokoæ indywidualnego ekwiwalentu
zale¿a³a od wielu czynników  sytuacji osobistej i lokalowej beneficjentów, której z pewnoci¹ nie uwzglêdnia³y ogólnikowo
naprowadzone rozmowy z pracownikami by³ych pracodawców
wnioskodawcy. Podobnie do kwestii ekwiwalentu oraz ustalania
jego wysokoci odnosi siê UZP z 1974 r.  art. 21, 22 i za³¹cznik
Nr 21 do Uk³adu. Tym bardziej wiêc takie uogólnienia wywo³ywa³y potrzebê przeprowadzenia postêpowania dowodowego,
którego zabrak³o, gdy¿ przyjmowanie, ¿e ciê¿ar jego przeprowadzenia zosta³ przeniesiony na bieg³¹ jest oczywistym nieporozumieniem.
W tym te¿ kontekcie nale¿y poczyniæ tak¿e dodatkowe spostrze¿enie, nawet je¿eli dla istoty sporu ma ono znaczenie marginalne. Oczywicie z punktu widzenia obowi¹zków S¹du, jakie
niekiedy nak³ada koniecznoæ prawid³owego rozstrzygniêcia,
wysokoæ poniesionych przez S¹d wydatków  kosztów postêpowania nie mo¿e mieæ znaczenia pierwszoplanowego. W ¿adnym razie wzglêdy ekonomiczne nie mog¹ za prowadziæ do
uszczuplenia prawa strony do w³aciwej ochrony jej praw podmiotowych przed s¹dami. Nie sposób jednak zaaprobowaæ i pomin¹æ milczeniem tego, ¿e S¹d decyduj¹c siê na przeprowadzenie zbêdnego dowodu na okolicznoci, których ustalenie pozo-
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staje w sferze obowi¹zków S¹du (w sprawie, w której roczna
wartoæ dochodzonego roszczenia wynosi nieco ok. 420 z³) obci¹¿a Skarb Pañstwa zbêdnym wydatkiem w kwocie 3.033,19 z³.
Zwa¿ywszy na wspomniany zakaz reformationis in peius S¹d
Apelacyjny nie mo¿e jednak oceniaæ poprawnoci rozstrzygniêcia w czêci uwzglêdniaj¹cej odwo³anie. Powy¿sze uwagi  odnosz¹ce siê do braku w³aciwego postêpowania a w konsekwencji
w³aciwych ustaleñ i uzasadnienia, s¹ potrzebne wy³¹cznie z punktu widzenia wyeliminowania sygnalizowanych uchybieñ w przysz³oci.
Pe³nej aprobacie mo¿e natomiast podlegaæ rozstrzygniêcie
w takim akurat zakresie, w jakim S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie. Godzi siê jednak wskazaæ, ¿e w tym zakresie uzasadnienie
S¹du ogranicza siê do przepisania ostatniego zdania z opinii uzupe³niaj¹cej bieg³ego ksiêgowego bez jakiejkolwiek refleksji w³asnej. Uzupe³niaj¹c zatem rozwa¿ania w zakresie koniecznym oraz
odnosz¹c siê do twierdzeñ i zastrze¿eñ wnioskodawcy stwierdziæ nale¿y, ¿e z samego faktu umieszenia premii regulaminowej w wiadectwie pracy z okreleniem jej procentowej wysokoci nie wynika, ¿e w ka¿dym miesi¹cu od przyznania premii
do rozwi¹zania stosunku pracy premia w takiej wysokoci by³a
wyp³acona. W wiadectwie pracy zak³ad pracy umieci³ wy³¹cznie informacje o ostatniej wysokoci wynagrodzenia. Tak te¿
w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego pracodawca wskaza³, ¿e wynosi³o ono 4.200 z³ (tj. w takiej wysokoci, jak przyznane anga¿em z 31 lipca 1974 r.) chocia¿ w okresie zatrudnienia wnioskodawca otrzymywa³ kolejne podwy¿ki  z 3.000 z³
w umowie o pracê do 3.500 z³ w lutym 1974 r. i do 4.200 z³
w lipcu 1974 r. Wspomniany za anga¿ z 31 lipca 1974 r., na
który wnioskodawca powo³uje siê w apelacji (podobnie jak umowa
o pracê i kolejny anga¿ z lutego 1974 r.) nie okrela procentowej wysokoci premii regulaminowej a tylko przewiduje tak sk³adnik wynagrodzenia. Bez zatem list plac tudzie¿ jakichkolwiek
innych dowodów wskazuj¹cych na wysokoæ premii w ka¿dym
miesi¹cu, za który zosta³a wyp³acona nie ma jakichkolwiek podstaw do przyjêcia, ¿e by³a ona przez ca³y czas wyp³acana w sta³ej wysokoci procentowej wskazywanej przez wnioskodawcê.

206

w sprawach pracy
Za³¹czone do akt sprawy Uk³ady Zbiorowe Pracy dla Pracowników Przemys³u Metalowego w zakresie zasad premiowania odsy³aj¹ (podobnie jak umowa o pracê  w aktach osobowych) do
postanowieñ uchwa³y Nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada
1972 r. w sprawie premiowania pracowników zajmuj¹cych kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy oraz innych pracowników in¿ynieryjno-technicznych, ekonomicznych i administracyjno-biurowych zatrudnionych w pañstwowych przedsiêbiorstwach przemys³owych oraz w grupuj¹cych je zjednoczeniach
(M.P. Nr 56, poz. 297 ze zm.). Wnioskodawca by³ zatrudniony
w charakterze in¿yniera pomiarowca, konstruktora pomiarowca
i starszego konstruktora pomiarowca, a wiêc zastosowanie maj¹
do niego okrelone w rozdziale III uchwa³y zasady premiowania
innych pracowników in¿ynieryjno-technicznych, ekonomicznych
i administracyjno-biurowych. § 11 uchwa³y stanowi, ¿e:
ust. 4. Premie pracowników objêtych niniejszym rozdzia³em wyp³acane s¹ w okresach kwartalnych. W przedsiêbiorstwach,
kombinatach i centralach zjednoczeñ mog¹ byæ wyp³acane zaliczki miesiêczne, je¿eli dotychczas by³y stosowane.
ust. 5. Podstawê wyp³aty premii stanowi zak³adowy regulamin
premiowania, opracowany i zatwierdzony w obowi¹zuj¹cym
trybie.
Równie¿ Uk³ad Zbiorowy Pracy obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia
1975 r.  w dziale IV Zasady premiowania str. 58 pkt 6 odsy³a
w zakresie ustalania podstawy wymiaru premii do zak³adowych
regulaminów premiowania. Jednoczenie UZP stanowi w pkt. 4
tiret drugie, ¿e wysokoæ premii indywidualnych (tzw. wyjciowych) nie mo¿e przekraczaæ 10% p³acy zasadniczej u pozosta³ych (tj. w zakresie dotycz¹cym wnioskodawcy) pracowników.
W konsekwencji bez zak³adowego regulaminu premiowania
a tak¿e bez list p³ac, kart wynagrodzeñ tudzie¿ innych dowodów
pozwalaj¹cych na nie budz¹ce w¹tpliwoci ustalenie co do wysokoci otrzymywanej przez wnioskodawcê premii w ka¿dym
miesi¹cu zatrudnienia uwzglêdnienie tego sk³adnika przy ustalaniu wwpw jest niedopuszczalne. W takim jednak zakresie ocena
prawna powinna zostaæ przedstawiona przez S¹d Okrêgowy al-
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bowiem samo odwo³anie siê do s³usznego aczkolwiek zdawkowego stwierdzenia bieg³ej nie mo¿e byæ uznane za wystarczaj¹ce z punktu widzenia prawid³owego uzasadnienia w wietle art.
328 § 1 k.p.c.
Podsumowuj¹c podkrelenia wymaga, ¿e skar¿¹cy, podobnie
jak ka¿da osoba zatrudniona, dysponowa³ legitymacj¹ ubezpieczeniow¹ i nic nie sta³o na przeszkodzie, by w okresie zatrudnienia zachowaæ minimum dba³oci o sferê swych przysz³ych
uprawnieñ i na bie¿¹co dokonywaæ wpisów w tej legitymacji
a tak¿e dbaæ o nale¿yte zabezpieczenie zawartych w niej danych w tym tak¿e o ich nale¿yte przepisanie w przypadku ewentualnej wymiany dokumentu. Na ostatniej stronie ka¿dej legitymacji ubezpieczeniowej znajduje siê pouczenie o koniecznoci
dopilnowania dokonywania wszystkich wpisów w interesie ubezpieczonego w³anie z uwagi na to, ¿e w przypadku braku innych dokumentów brane s¹ one pod uwagê przy ustalaniu uprawnieñ emerytalnych. Aktualnie przy braku takich wpisów, przeprowadzenie stosownych dowodów jest istotnie wysoce utrudnione.
W tym stanie rzeczy mimo krytycznych uwag zaprezentowanych powy¿ej, apelacja wnioskodawcy zosta³a oddalona stosownie do art. 385 k.p.c.
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Prawo Karne
1
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:
Nie mo¿na stwierdziæ naruszenia zasady rzetelnego procesu,
gdy przes³uchani w charakterze wiadków funkcjonariusze policji przytaczali wypowiedzi oskar¿onej zanim uzyska³a ona status
osoby podejrzanej i wynikaj¹ce z tego tytu³u gwarancje procesowe, w sytuacji gdy S¹d Okrêgowy nie skorzysta³ z tego dowodu,
dostrzegaj¹c, i¿ mog³oby to naruszaæ jej prawo do obrony.

Uzasadnienie
( )
S¹d odwo³awczy nie podzieli³ równie¿ zarzutu obrazy art. 6
k.p.k. Nie stwierdzono w przedmiotowej sprawie naruszenia prawa
do obrony oskar¿onej zarówno w ujêciu formalnym, jak i materialnym. Przypomnieæ trzeba, ¿e zasada prawa oskar¿onego do
obrony jest dyrektyw¹ wynikaj¹c¹ z przepisów Konstytucji RP
(art. 42 ust. 2) oraz ze zobowi¹zañ prawnomiêdzynarodowych
(art. 14 ust. 3 MPPOiP i art. 6 ust. 3 lit. c E.K.P.C.). Istota zasady
prawa do obrony polega na umo¿liwieniu oskar¿onemu (podejrzanemu) odpierania przedstawionych mu zarzutów, kwestionowania przemawiaj¹cych przeciwko niemu dowodów, a tak¿e
przedstawiania dowodów na poparcie w³asnych twierdzeñ. Obowi¹zywanie tej zasady przes¹dza o tym, ¿e oskar¿ony jest pod-
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miotem, a nie przedmiotem postêpowania (P. Wiliñski, Zasada
prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s.
196-197). W literaturze zasada obrony, rozumiana jako prawo
oskar¿onego do obrony swych interesów w procesie karnym,
rozpatrywana jest przewa¿nie w dwóch aspektach: obrony formalnej  przez któr¹ rozumie siê procesow¹ dzia³alnoæ obroñcy
oskar¿onego, oraz obrony materialnej  jako dzia³alnoæ samego
oskar¿onego. Wa¿ne znaczenie dla realnoci prawa do obrony
maj¹ przepisy art. 300 k.p.k. i 301 k.p.k. Przed pierwszym przes³uchaniem nale¿y pouczyæ podejrzanego o jego uprawnieniach:
 do sk³adania wyjanieñ,
 do odmowy sk³adania wyjanieñ lub odmowy odpowiedzi na
pytania,
 do sk³adania wniosków o dokonanie czynnoci ledztwa lub
dochodzenia,
 do korzystania z pomocy obroñcy,
 do koñcowego zaznajomienia siê z materia³ami postêpowania,
 do ¿¹dania przes³uchania z udzia³em ustanowionego obroñcy.
Nadto podejrzanego nale¿y pouczyæ o obowi¹zkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 138 i 139 k.p.k. Otrzymanie pouczenia na pimie podejrzany potwierdza podpisem.
Przede wszystkim przypomnieæ nale¿y, ¿e jak wynika z protoko³u zatrzymania A.P. w dniu 20 marca 2011 r. zosta³a pouczona o przys³uguj¹cych jej uprawnieniach, w tym o mo¿liwoci nawi¹zania kontaktu z adwokatem. Zatrzymana owiadczy³a wówczas, i¿ nie chce takiego kontaktu (k.9). A.P. nie by³a wówczas
przes³uchiwana, a zatem fakt, i¿ znajdowa³a siê w stanie nietrzewoci nie mia³ istotnego znaczenia. Zarzut przedstawiono
oskar¿onej dnia nastêpnego i o godzinie 16.09 przyst¹piono do
jej przes³uchania. Istotne, ¿e wówczas A.P. zosta³a pouczona
o uprawnieniach okrelonych w art. 300, 301 i 147 k.p.k. oraz
o obowi¹zkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 138
i 139 k.p.k. (k. 42, 43, 47).
Jak wynika z powy¿szego wszystkie czynnoci by³y podejmowane wobec A.P. zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pro-
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cedury karnej. Nie mo¿na przy tym stwierdziæ, by zachowanie
funkcjonariuszy policji M.B. i K.K., którzy przybyli na miejsce
wezwania przez J.S., a nastêpnie razem z nim, A.P. i E.B. udali
siê do mieszkania pokrzywdzonego, przepisy te narusza³o. Przede
wszystkim nie mo¿na spodziewaæ siê, ¿e interweniuj¹cy policjanci zanim podejm¹ decyzjê o zatrzymaniu okrelonej osoby,
maj¹ obowi¹zek natychmiastowego pouczania jej przy pierwszym kontakcie o prawie do odmowy sk³adania wyjanieñ. Oczywistym jest, ¿e zatrzymanie musz¹ poprzedzaæ czynnoci rozpoznawcze tak, by w sposób zasadny mo¿liwe by³o podjêcie decyzji o zatrzymaniu. W niniejszej sprawie funkcjonariusze policji
dokonali zatrzymania A.P. po tym jak uzyskali rozeznanie co do
zaistnia³ej sytuacji. Decyzja ta zosta³a podjêta zanim sporz¹dzono
stosown¹ dokumentacjê, o czym wiadczy treæ protoko³u zatrzymania. Ju¿ wówczas A.P. zosta³a pouczona w niezbêdnym
zakresie. Nie ma te¿ w¹tpliwoci, ¿e zgodnie z przepisem art.
300 k.p.k., podejrzanego o jego uprawnieniach, w tym prawie
do odmowy sk³adania wyjanieñ, do korzystania z pomocy obroñcy, nale¿y pouczyæ przed pierwszym przes³uchaniem. Tak te¿
sta³o siê w niniejszej sprawie. Z pewnoci¹ wiêc funkcjonariusze
policji nie naruszyli przepisów postêpowania karnego nie pouczaj¹c A.P. w mieszkaniu pokrzywdzonego o prawie do odmowy wyjanieñ. Nie mo¿na te¿ stwierdziæ, by M.B. i K.K. przeprowadzili czynnoci, które by³yby wy³¹czone z uwagi na stan nietrzewoci. Jedyne co uczynili to po rozeznaniu siê w sytuacji,
zatrzymali oskar¿on¹, przekazali jej konieczne pouczenia i sporz¹dzili stosown¹ dokumentacjê.
Nale¿y te¿ zwróciæ obroñcy uwagê na to, ¿e nie istnieje przepis, który zakazywa³by przes³uchania przybywaj¹cych na miejsce zdarzenia policjantów w charakterze wiadków. Nie by³o wiêc
przeszkód w przedmiotowej sprawie, by S¹d Okrêgowy dokonuj¹c ustaleñ faktycznych w sprawie, skorzysta³ z zeznañ wymienionych funkcjonariuszy policji. Podobnie prawid³owa by³a
ocena zachowañ policjantów jako rzetelnego wykonywania swoich obowi¹zków.
Zarzut przedstawiony w powy¿szym zakresie przez apeluj¹cego, jak mo¿na siê domylaæ, wynika³ z niezrozumienia stwier-
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dzenia S¹du orzekaj¹cego, ¿e pomimo uznania zeznañ wymienionych wiadków za wiarygodne, nie bra³ pod uwagê tej czêci
zeznañ wiadków, w których relacjonowali wypowiedzi oskar¿onej co do zdarzenia, bowiem wówczas oskar¿ona by³a nietrzewa, jak równie¿ nie zosta³a pouczona o prawie do odmowy
sk³adania wyjanieñ. Zatem wykorzystanie tej czêci zeznañ funkcjonariuszy Policji mog³oby naruszaæ prawo do obrony oskar¿onej. Nie oznacza³o ono bowiem, ¿e S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e
policjanci, na miejscu zdarzenia, wykonali swoje czynnoci w sposób niew³aciwy, a jedynie wiadczy³o o tym, i¿ S¹d orzekaj¹cy
uzna³, i¿ opieraj¹c siê na zeznaniach tych wiadków we wskazanej czêci, mo¿e naruszyæ prawo do obrony oskar¿onej.
S¹d I instancji nie wyjani³ sk¹d ta obawa, ale mo¿na wnioskowaæ, ¿e w ten sposób nawi¹zywa³ to funkcjonuj¹cego w doktrynie i orzecznictwie pojêcia tzw. zakazów dowodowych, dotycz¹cych ograniczonych mo¿liwoci dowodzenia. Szczególnie
kwestia zwi¹zana z zakazami dowodowymi jest zagadnieniem,
do którego nawi¹zuje w swoim orzecznictwie E.T.P.Cz. Niejednokrotnie Trybuna³ stwierdza³, ¿e wykorzystanie okrelonych dowodów mo¿e ze wzglêdu na sposób ich uzyskania zostaæ uznane za naruszaj¹ce art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci. Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce
w przypadku uzyskania danego dowodu z naruszeniem prawa
do obrony oskar¿onego, czy te¿ jego prawa do milczenia (§ 8687 wyroku w sprawie Adamkiewicz przeciwko Polsce z dnia 2
marca 2010 r., nr skargi 54729/00; § 44 wyroku z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Allan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Lex nr 75129).
Problem w niniejszej sprawie nie sprowadza³ siê do tego, ¿e
funkcjonariusze policji wykonali w sposób niew³aciwy czynnoci zwi¹zane z rozpoznaniem sytuacji i zatrzymaniem A.P., tak
nie by³o, a do tego, i¿ pozyskane przez nich, reprezentuj¹cych
przecie¿ organy cigania, informacje wynikaj¹ce z wypowiedzi
wymienionej zosta³y w³¹czone w poczet materia³u dowodowego, poprzez z³o¿one przez nich zeznania. Omawiane zagadnienie nale¿a³o równie¿ rozpatrywaæ w aspekcie wynikaj¹cego
z Konstytucji RP i Konwencji miêdzynarodowych prawa ka¿dej
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osoby do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Art. 42 ust. 2
Konstytucji RP stanowi  Ka¿dy przeciwko komu prowadzone
jest postêpowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich
stadiach postêpowania..., natomiast art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
 Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego, rozpatrzenia sprawy.
Przepis ten stanowi odpowiednik art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka (prawo do rzetelnego procesu).
Z przytoczonych wy¿ej orzeczeñ E.T.P.Cz. wynika, i¿ w wietle art. 6 Konwencji (gwarantuj¹cego rzetelny przebieg procesu)
istotne znaczenia ma sposób zbierania materia³u dowodowego
oraz poszanowanie prawa do obrony na ka¿dym etapie postêpowania (to samo art. 42 ust. 2 Konstytucji RP zd. pierwsze).
W wietle standardów miêdzynarodowych oraz przepisów
Konstytucji RP i Kodeksu postêpowania karnego nie mo¿na stwierdziæ, aby w odniesieniu do A.P. dosz³o do naruszenia zasady
rzetelnego procesu skoro wprawdzie przes³uchani w charakterze wiadków funkcjonariusze policji przytaczali jej wypowiedzi
zanim uzyska³a ona status osoby podejrzanej i wynikaj¹ce z tego
tytu³u gwarancje procesowe, jednak w tej czêci S¹d Okrêgowy
nie skorzysta³ z tego dowodu, dostrzegaj¹c, i¿ mog³oby to naruszaæ jej prawo do obrony. Obawa ta by³a uzasadniona skoro
organy postêpowania karnego winny zdobywaæ dowody w sposób nie naruszaj¹cy zasadniczych praw uczestników procesu,
w tym prawa do obrony. Bez w¹tpienia funkcjonariusze policji
uzyskali od oskar¿onej informacje dotycz¹ce czynu, którego siê
dopuci³a w ramach wykonywanych czynnoci s³u¿bowych. Zupe³nie inna jest sytuacja dotycz¹ca innych wiadków wystêpuj¹cych w tym postêpowaniu, w tym pokrzywdzonego czy J.S., którzy byli osobami prywatnymi i przytaczali spontanicznie wypowiadane w ich obecnoci s³owa oskar¿onej. W tym wypadku
wykorzystanie zeznañ tych wiadków, w czêci w jakiej przytaczali wypowiedzi oskar¿onej, nie narusza³o jej praw i by³o w pe³ni
uzasadnione.
Wobec powy¿szego nie dosz³o do naruszenia prawa do obrony oskar¿onej. ( )
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2
WYROK
z dnia 28 wrzenia 2011 r.
II AKa 136/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec (przewodnicz¹cy)
SSA Danuta Matuszewska
(sprawozdawca)
SSO del. Zdzis³aw Kawulak

Teza:
Wystawianie faktur VAT powiadczaj¹cych nieprawdê, wyczerpuj¹ce znamiona art. 56 § 1 k.k.s., charakterystyczne przy
tak zwanych przestêpstwach z³omowych i paliwowych (praniu
brudnych pieniêdzy), nie musi ka¿dorazowo oznaczaæ, ¿e podjête przez oskar¿onych dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej wyczerpuj¹ znamiona innych przestêpstw ni¿ skarbowe.

Uzasadnienie
( )
J.K., S.T., M.K. i A.G. oskar¿eni zostali miêdzy innymi o to,
¿e:
w okresie od bli¿ej nieustalonego dnia wrzenia 2006 r. do grudnia 2007 r. w B., dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstêpach czasu i w wykonaniu z góry powziêtego zamiaru, w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, podjêli czynnoci
ukierunkowane na udaremnienie b¹d znaczne utrudnienie stwierdzenia przestêpnego pochodzenia pieniêdzy z korzyci wynikaj¹cych z pope³nienia przestêpstw i przestêpstw skarbowych zwi¹zanych z fikcyjn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w zakresie obrotu
z³omem prowadzon¹ przez firmê ( ). J.M.K. z siedzib¹ w B.
i rzekomymi transakcjami sprzeda¿y z³omu pomiêdzy firm¹ ( ).
a firmami: ( ) sp.z.o.o z siedzib¹ w S., ( ) sp.z.o.o z siedzib¹ w B., ( ) sp.z o.o. z siedzib¹ w B., przyjmowali na rachunek bankowy tej firmy w Banku ( ) S.A. rodki p³atnicze
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w ³¹cznej kwocie co najmniej 5.687.656 z³ pochodz¹ce ze wskazanych przestêpstw i przestêpstw skarbowych, z której to kwoty
oko³o 848.779 z³ pochodzi³o z korzyci zwi¹zanych z nara¿eniem na uszczuplenie podatku od towarów i us³ug, a nastêpnie
rodki te, po ich wyp³aceniu w ca³oci z rachunku bankowego
przekazywali ustalonym i nieustalonym osobom, utrudniaj¹c tym
samym stwierdzenie ich przestêpnego pochodzenia oraz stwierdzenie ich miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajêcie i orzeczenie przepadku, a z dzia³alnoci tej uczynili sobie ród³o sta³ego dochodu, przy czym: J.K. za³o¿y³ rachunek bankowy firmy
( ) w Banku ( ) i wyp³aca³ z niego pieni¹dze, w tym równie¿ za porednictwem innego swojego rachunku bankowego,
S.T. i M.K. przyjmowali pieni¹dze od J.K. i przekazywali je A.G.
i innym nieustalonym osobom, A.G. przyjmowa³ od S.T., M.K.
i J.K. pieni¹dze wyp³acone z rachunku bankowego firmy ( ),
wp³acone poprzednio na ten rachunek przez Spó³kê ( ) w kwocie co najmniej 4.700.000 z³ stanowi¹ce korzyci ze wskazanych
przestêpstw i przestêpstw skarbowych, a nastêpnie rodki te
przekaza³ nieustalonym osobom, przy czym w zakresie nieustalonych osób materia³y wy³¹czono do odrêbnego prowadzenia
postêpowania, to jest o przestêpstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw.
z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.
( )
Wyrokiem S¹du Okrêgowego w B. z dnia 2 grudnia 2010 r.
oskar¿eni S.T., M.K. i A.G. zostali uznani za winnych pope³nienia zarzucanego im czynu, tj. przestêpstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k.
w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie
art. 299 § 5 k.k. i art. 33 § 2 k.k. skazani zostali na kary po 2 lata
pozbawienia wolnoci i grzywny  oskar¿eni S.T. i M.K. w wymiarze po 150 stawek dziennych, oskar¿ony A.G. w wymiarze
100 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokoci jednej stawki
na kwotê 100 wobec ka¿dego z tych oskar¿onych.
Na podstawie art. 299 § 7 k.k. orzeczono wobec oskar¿onych
S.T., M.K. i A.G. przepadek korzyci uzyskanych z przestêpstwa
w kwocie po 10.000 z³. S¹d Apelacyjny wyrokiem z dnia 28
wrzenia 2011 r. w sprawie II AKa 136/11 zmieni³ zaskar¿ony
wyrok w ten sposób, ¿e w ramach czynu zarzucanego oskar¿o-
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nym J.K., S.T., M.K. i A.G. w punkcie I aktu oskar¿enia ustali³, ¿e
oskar¿eni podjêli czynnoci ukierunkowane na udaremnienie b¹d
znaczne utrudnienie stwierdzenia przestêpnego pochodzenia pieniêdzy w kwocie 848.779 z³ pochodz¹cych z korzyci zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstw skarbowych.
(...)
S¹d I instancji przyj¹³ za opisem aktu oskar¿enia, ¿e przestêpstwami bazowymi by³y przestêpstwa i przestêpstwa skarbowe
zwi¹zane z fikcyjn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w zakresie obrotu
z³omem prowadzon¹ przez firmê ( ) oraz, ¿e oskar¿eni przyjêli rodki p³atnicze w ³¹cznej kwocie co najmniej 5.687.656 z³
pochodz¹ce z tych przestêpstw i przestêpstw skarbowych.
Stanowisko takie nie mo¿e zostaæ zaakceptowane.
Przypomnieæ tu nale¿y kluczowe dzia³ania oskar¿onych:
z nieustalonych róde³ przez M.K. i S.T. nabywany by³ z³om,
który nastêpnie fizycznie przekazywano firmom ( ). Przy transakcjach tych wystawiane by³y w imieniu firmy ( ) faktury VAT.
Na konto bankowe firmy ( ) wp³acane by³y pieni¹dze z tytu³u
zakupionego z³omu przez firmy ( ). Pieni¹dze te wyp³acane
by³y nastêpnie przez J.K. (przy u¿yciu karty bankomatowej tak¿e przez S.T.) i przekazywane pozosta³ym oskar¿onym. W sk³adanych deklaracjach VAT-7 J.K. wykazywa³ naliczony podatek
VAT do odliczenia tak, jakby to rzeczywicie wynika³o z sumy
kwot podatku okrelonych w fakturach otrzymanych przez ( )
z tytu³u nabycia z³omu.
Zdaniem S¹du odwo³awczego, przyjêcie przez S¹d I instancji
jako przestêpstwa bazowego  wystêpku z art. 56 § 1 k.k.s. by³o
trafne.
Skoro bowiem w deklaracjach VAT podano nieprawdê co do
wysokoci podlegaj¹cego odliczeniu naliczonego podatku od towarów i us³ug, to oczywiste jest, ¿e dosz³o do nara¿enia tego¿
podatku na uszczuplenie i do faktycznego uszczuplenia.
Praktyka s¹dowa je¿eli chodzi o przestêpstwa polegaj¹ce na
praniu brudnych pieniêdzy dopiero siê tworzy. Niew¹tpliwie
pojawiaj¹ce siê problemy nale¿¹ do trudnych, zw³aszcza je¿eli
siê zwa¿y zmiany treci przepisu art. 299 k.k. w porównaniu
z pierwotnym jego brzmieniem. S¹d odwo³awczy podziela ugrun-
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towuj¹ce siê ju¿ w orzecznictwie stanowisko, ¿e w przypadku
przestêpstwa prania brudnych pieniêdzy chodzi nie tylko o korzyci pochodz¹ce porednio z przestêpstwa.
Jak wskaza³ S¹d Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia
15 lipca 2009 r. II AKa 417/09 (Lex nr 533991) przepis art. 299
§ 1 k.k. wymaga, aby wartoci maj¹tkowe pochodzi³y z korzyci
zwi¹zanych z pope³nieniem czynu zabronionego. Czynem takim
mo¿e byæ równie¿ zarzucone oskar¿onemu odrêbnie tak zwane
przestêpstwo oszustwa podatkowego z art. 56 k.k.s. czy te¿ zwyk³ego oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Nie jest przy tym istotne, czy
dane wartoci maj¹tkowe pochodz¹ bezporednio, czy tylko porednio z owego pierwotnego czynu zabronionego.
W postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2010 r. II KK 226/09
(Lex nr 590212) S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e pod pojêciem korzyci zwi¹zanych z pope³nieniem czynu zabronionego nale¿y
rozumieæ korzyci pochodz¹ce bezporednio lub porednio z pope³nionego przestêpstwa. W uzasadnieniu tego orzeczenia S¹d
Najwy¿szy krytycznie odniós³ siê do prezentowanych w doktrynie pogl¹dów, ¿e u¿yty w art. 299 § 1 k.k. zwrot korzyci zwi¹zane z pope³nieniem czynu zabronionego oznacza, i¿ przedmioty czynnoci wykonawczych w tym typie przestêpstwa musz¹
pochodziæ porednio z czynu zabronionego.
Nie mo¿na jednak zaakceptowaæ stanowiska S¹du I instancji,
¿e jako przedmiot czynnoci wykonawczych traktowaæ nale¿a³o
ca³oæ rodków p³atniczych jakie wp³ywa³y na rachunek firmy
( ) od firm ( ) i ( ) z racji dostaw tym firmom z³omu, to
jest kwotê 5.687.656 z³.
Trafnie wskazuje Jerzy Du¿y w artykule Korzyæ w przestêpstwie prania pieniêdzy (Prok. i Pr. 2010, z. 12), ¿e w realiach
konkretnej sprawy karnej prowadzonej z art. 299 § 1 k.k. tak czy
inaczej nieuchronnie pojawi siê kwestia, sk¹d konkretnie pochodz¹ brudne pieni¹dze, nawet je¿eli przepis art. 299 § 1 k.k.
operuj¹cy pojêciem pochodzenia z korzyci zwi¹zanych z pope³nieniem czynu zabronionego zosta³ tak skonstruowany, aby
odpowiedzi na tak postawione pytanie unikn¹æ.
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Jak wynika z pisemnych motywów zaskar¿onego wyroku S¹d
I instancji uzna³, ¿e rodki pieniê¿ne wp³ywaj¹ce na konto firmy
( ), poza korzyciami pochodz¹cymi z przestêpstwa skarbowego, zawiera³y korzyci pochodz¹ce z przestêpstw polegaj¹cych na wystawianiu faktur powiadczaj¹cych nieprawdê w celu
osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowych.
W ocenie S¹du odwo³awczego nie mo¿na uznaæ, ¿e obok
przestêpstwa skarbowego z art. 56 § 1 k.k.s., jako bazowe traktowaæ nale¿y przestêpstwo z art. 271 § 1 k.k., bo tak trzeba by
przyjmowaæ, podzielaj¹c tok rozumowania S¹du I instancji. Wystawianie przez firmê ( ) faktur VAT powiadczaj¹cych nieprawdê (do czego odnosi siê trzeci zarzut aktu oskar¿enia) s³u¿y³o pope³nieniu wystêpku skarbowego, samo przez siê nie skutkowa³o natomiast wytworzeniem korzyci maj¹tkowych. Zachowania takie s¹ charakterystyczne przy tak zwanych przestêpstwach z³omowych i paliwowych. Wystawianie przez firmê ( )
faktur sprzeda¿y dla nabywcy ( ) mia³o na celu legalizacjê
z³omu pochodz¹cego z nieznanych róde³, uwiarygodnienie prowadzonej dzia³alnoci wobec skarbowych organów kontrolnych.
Inna sytuacja by³aby, gdyby z³om dostarczany do firm ( ),
( ) i ( ) uzyskany zosta³ za pomoc¹ czynu zabronionego,
na przyk³ad w drodze kradzie¿y. Takiego przestêpstwa oskar¿onym nie zarzucono. Z materia³u dowodowego sprawy w ¿aden
sposób nie da siê te¿ wyprowadziæ wniosku, ¿e z³om rzeczywicie pochodzi³ z czynu zabronionego.
W istocie rodki pieniê¿ne wp³ywaj¹ce na rachunek firmy
( ) zawiera³y korzyci pochodz¹ce z przestêpstwa skarbowego. Korzyci¹ tu by³o zmniejszenie pasywów, uzyskanie wiêkszej kwoty z tytu³u sprzeda¿y z³omu o tê, jaka musia³aby zostaæ
uiszczona, gdyby w deklaracjach VAT  7 nie wykazano wy¿szego podatku do odliczenia ni¿ to by³o mo¿liwe w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug z dnia
11 marca 2004 r.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, podatnik ma prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego w zakresie,
w jakim towary i us³ugi s¹ wykorzystywane do wykonywania
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czynnoci opodatkowanych, za kwotê podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okrelonych w fakturach otrzymanych
przez podatnika z tytu³u nabycia towarów i us³ug (art. 86 ust. 1,
art. 86 ust. 2 pkt 1a cytowanej ustawy).
Zgodnie zatem z przepisami wskazanej ustawy, podatek nale¿ny u sprzedawcy jest równoczenie podatkiem naliczonym
u nabywcy, czyli podatkiem obni¿aj¹cym jego podatek nale¿ny.
Aby jednak skorzystaæ z takiego mechanizmu podatnik musi wykazaæ, ¿e okrelony fakt powoduj¹cy zmniejszenie obci¹¿enia
podatkowego w rzeczywistoci wyst¹pi³.
Skoro z³om, jaki zbywany by³ finalnie firmom ( ), ( )
i ( ) by³ niewiadomego pochodzenia, to oczywiste jest, ¿e nie
wyst¹pi³ taki fakt powoduj¹cy zmniejszenie obci¹¿enia podatkowego.
Korzyæ zwi¹zana z pope³nieniem czynu zabronionego (przestêpstwa skarbowego) wyra¿a siê w konsekwencji w kwocie
848.779 z³ odpowiadaj¹cej wysokoci uszczuplonego podatku
VAT. Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e takie dzia³ania, jak za³o¿enie dwóch rachunków  jednego na firmê ( ), drugiego osobistego na nazwisko J.K., dokonywanie przelewów pomiêdzy tymi
kontami, wyp³acanie pieniêdzy z kont i przy pomocy kart bankomatowych i osobicie przez J.K. w ró¿nych oddzia³ach Banku
( ) w B. w kwotach do 30.000 z³, przyjmowanie pieniêdzy
przez wszystkich oskar¿onych utrudnia³o wykrycie, stwierdzenie przestêpnego pochodzenia i miejsca umieszczenia kwoty
848.779 z³ pochodz¹cej z korzyci zwi¹zanej z nara¿eniem na
uszczuplenie podatku od towarów i us³ug.
W tym stanie rzeczy, S¹d odwo³awczy zmieni³ zaskar¿ony
wyrok w ten sposób, ¿e w ramach czynu zarzucanego J.K., S.T.,
M.K. i A.G. ustali³, ¿e oskar¿eni podjêli czynnoci ukierunkowane na udaremnienie b¹d znaczne utrudnienie stwierdzenia przestêpnego pochodzenia pieniêdzy w kwocie 848.779 z³ pochodz¹cych z korzyci zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstw skarbowych. ( )
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3
WYROK
z dnia 8 wrzenia 2011 r.
VI Ka 255/11
S¹du Okrêgowego w Elbl¹gu
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Ma³gorzata Kowalczyk- Przedpe³ska
(przewodnicz¹cy)
SSO Natalia Burandt
SSO El¿bieta Kosecka-Sobczak
(sprawozdawca)

Tezy:
1. Zawarta w § 4 art. 178a k.k. okolicznoæ dotycz¹ca wczeniejszego prawomocnego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci  ma podobny charakter
prawny, to jest nale¿y j¹ zaliczyæ do kategorii nadzwyczajnego obostrzenia kary, a nie traktowaæ jako dodatkowe znamiê
typu podstawowego, co z kolei decyduje o utworzeniu typu
kwalifikowanego.
2. Pomimo tego, ¿e konstrukcja art. 178a § 4 k.k. zawiera tak¿e
cechy formalne charakterystyczne dla przepisów statuuj¹cych
kwalifikowane typy przestêpstw (odrêbna jednostka redakcyjna, samodzielna sankcja karna), to jednak norma ta ma charakter mieszany bowiem zawiera tak¿e okolicznoæ nadzwyczajnie obostrzaj¹c¹, nie zwi¹zan¹ ze znamionami pope³nionego przestêpstwa, ale z osob¹ sprawcy.

Uzasadnienie
(...)
Ustosunkowuj¹c siê stricte do apelacji, nale¿y zgodziæ siê z zarzutem podniesionym przez Prokuratora Rejonowego, i¿ S¹d I
instancji przywo³uj¹c w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskar¿onemu A.B. w punkcie II zaskar¿onego wyroku wy³¹cznie § 4 art. 178a k.k. i jednoczenie eliminuj¹c § 1 tego¿ przepisu  dopuci³ siê obrazy prawa materialnego. Uchybienie S¹du
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I instancji sprowadza siê zatem jedynie do niezastosowania w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskar¿onemu tak¿e przepisu § 1 art. 178a k.k.
S¹d odwo³awczy w niniejszej sk³adzie nie podzieli³ stanowiska S¹du Rejonowego, odwo³uj¹cego siê z kolei do jednego z pogl¹dów wyra¿onych w doktrynie (autorstwa A. Stefañskiego w artykule Ustawowe zaostrzenie represji za przestêpstwa komunikacyjne), sprowadzaj¹cego siê do tezy, ¿e przestêpstwo z § 4
art. 178a k.k. stanowi kwalifikowany typ do przestêpstwa z § 1
tego¿ przepisu, a w konsekwencji zbêdne jest powo³ywanie
w kwalifikacji prawnej czynu tak¿e § 1 gdy¿ ca³a treæ art. 178a §
1 k.k. zosta³a inkorporowana do treci art. 178a § 4 k.k. poprzez
zastosowany przez ustawodawcê zabieg legislacyjny, a mianowicie zwrot je¿eli sprawca czynu okrelonego w § 1.
Artyku³ 178a § 4 k.k. ju¿ od chwili swego powstania (zosta³
dodany przez art. 1 pkt 9n ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy  Prawo ochrony rodowiska, wszed³ w ¿ycie 1
lipca 2010 r.) budzi w gronie przedstawicieli nauki prawa karnego powa¿ne kontrowersje. Ich przedmiotem nie jest merytoryczna decyzja ustawodawcy skierowana na zaostrzenie sankcji karnej w stosunku do wymienionych w przepisie sprawców; w¹tpliwoci budzi ju¿ sam charakter prawny tej instytucji. Spory
tocz¹ siê zazwyczaj pomiêdzy zwolennikami pogl¹du o jego funkcji sprowadzaj¹cej siê do nadzwyczajnego obostrzenia kary
a przedstawicielami stanowiska, w myl którego nale¿y ten zapis ustawowy traktowaæ jako typ kwalifikowany. W ocenie s¹du
odwo³awczego ¿adne z tych stanowisk, a tym samym s¹du meriti, który opowiedzia³ siê za drug¹ z tych koncepcji  nie zas³uguje na pe³n¹ aprobatê. Zapis ustawowy art. 178a § 4 k.k. ma
bowiem charakter mieszany, cechuje siê eklektyzmem i wynikaj¹c¹ zeñ wieloodmianowoci¹. Przepis art. 178a § 4 k.k. zarówno
wskazuje znamiê typu kwalifikowanego przestêpstwa z § 1, jak
i przewiduje nadzwyczajne obostrzenie kary wobec sprawcy przestêpstwa z § 1. Ju¿ s¹d meriti dostrzeg³, ¿e art. 178 a § 4 k.k.
zawiera zarówno okolicznoci, które s¹ charakterystyczne dla
nadzwyczajnego obostrzenia kary, jak i te¿ dla typów kwalifiko-
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wanych. Pope³nienie przestêpstwa w okresie obowi¹zywania
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest okolicznoci¹, która mo¿e stanowiæ znamiê typu kwalifikowanego. Klasyczn¹ za okolicznoci¹ nadzwyczajnego obostrzenia kary, okrelon¹ w tym przepisie, jest powrotnoæ do przestêpstwa. Ponowne pope³nienie przestêpstwa w okrelonych okolicznociach
jest podstaw¹ przyjêcia recydywy, która powszechnie uwa¿ana
jest za instytucjê nadzwyczajnego obostrzenia kary. Dodaæ tak¿e
nale¿y, ¿e poza art. 57 Kodeks karny nie pos³uguje siê pojêciem
nadzwyczajnego obostrzenia kary. Na zasadzie analogii do instytucji nadzwyczajnego z³agodzenia przyjmuje siê, i¿ pojêcie to
obejmuje te instytucje s¹dowego wymiaru kary, które w wielu
przypadkach (ale nie zawsze) prowadz¹ do zaostrzenia dolnej
lub górnej granicy ustawowego zagro¿enia przewidzianego za
dane przestêpstwo. Ustawodawca pos³uguje siê wówczas z regu³y zwrotem wskazuj¹cym na mo¿liwoæ (lub obowi¹zek) wymiaru kary powy¿ej górnej (lub dolnej) granicy ustawowego
zagro¿enia. Powszechnie jako instytucje nadzwyczajnego obostrzenia kary traktuje siê m.in. pope³nienie przestêpstwa w warunkach recydywy specjalnej jednokrotnej (art. 64 § 1 k.k.), pope³nienie przestêpstwa w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej (art. 64 § 2 k.k.), pope³nienie przestêpstwa przez sprawcê
zawodowego (art. 65 k.k.), pope³nienie przestêpstwa w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku maj¹cym na celu jego pope³nienie
(art. 65 k.k.), pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym (art. 65), pope³nienie przestêpstwa okrelonego w art.
173 k.k., 174 k.k. lub 177 k.k. przez sprawcê, który znajdowa³
siê w stanie nietrzewoci, pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego
lub który zbieg³ z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 k.k.). O nadzwyczajnym obostrzeniu kary mo¿na jednak tak¿e mówiæ wówczas, gdy modyfikacja granic ustawowego zagro¿enia zwi¹zana
jest z wyst¹pieniem okrelonej okolicznoci niezwi¹zanej bezporednio z czynem sprawcy, a wiêc zgodnie z art. 115 § 2 k.k.
niemaj¹cej wp³ywu na ocenê spo³ecznej szkodliwoci tego czynu (np. fakt wczeniejszej karalnoci). Tak¹ sytuacjê przewiduje
np. art. 148 § 3 k.k. in fine, okrelaj¹c wobec sprawcy zabójstwa,
który by³ ju¿ wczeniej prawomocnie skazany za zabójstwo, wy-
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miar kary w granicach przewidzianych za typ kwalifikowany (art.
148 § 2 k.k.)
Zdaniem s¹du odwo³awczego, zawarta w § 4 art. 178a k.k.
okolicznoæ dotycz¹ca wczeniejszego prawomocnego skazania
za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci
 ma podobny charakter prawny, to jest nale¿y j¹ zaliczyæ do
kategorii nadzwyczajnego obostrzenia kary, a nie traktowaæ jako
dodatkowe znamiê typu podstawowego, co z kolei decyduje
o utworzeniu typu kwalifikowanego. Wskazana w § 4 art. 178a
k.k. okolicznoæ dotycz¹ca uprzedniej karalnoci za przestêpstwo z art. 178a § 1 k.k. powi¹zana jest bowiem z osob¹ sprawcy, nie za ze znamionami pope³nionego przestêpstwa typu podstawowego, które zosta³o opisane w § 1 art. 178a k.k. Uprzednia
karalnoæ, w tym tak¿e za okrelony rodzajowo czyn z art. 178a
§ 1 k.k., stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej i jest
okolicznoci¹ wp³ywaj¹c¹ na zwiêkszenie zagro¿enia kar¹ i to
niezale¿nie od tego, na jak¹ karê sprawca zosta³ skazany i czy
by³a to kara bezwzglêdna, a jeli tak  jak¹ czêæ kary skazany
odby³. Sprawca czynu z § 4 art. 178a k.k. bêdzie ponosi³ tak¹
zaostrzon¹ odpowiedzialnoæ do momentu zatarcia poprzedniego skazania. W art. 178a § 4 k.k. zosta³a zatem okrelona specjalna podstawa do zaostrzenia wymiaru kary ze wzglêdu na wczeniejsze skazanie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzewoci.
Reasumuj¹c, s¹d odwo³awczy uzna³, i¿ pomimo tego, ¿e konstrukcja art. 178a § 4 k.k. zawiera tak¿e cechy formalne charakterystyczne dla przepisów statuuj¹cych kwalifikowane typy przestêpstw (odrêbna jednostka redakcyjna, samodzielna sankcja karna), to jednak norma ta ma charakter mieszany bowiem zawiera
tak¿e okolicznoæ nadzwyczajnie obostrzaj¹c¹, nie zwi¹zan¹ ze
znamionami pope³nionego przestêpstwa, ale z osob¹ sprawcy.
(...)
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4
WYROK
z dnia 30 stycznia 2013 r.
II AKa 395/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Sa³ata (przewodnicz¹cy)
SSA Lech Magnuszewski
SSA Miros³aw Cop (sprawozdawca)

Teza:
Potrzeba zaistnienia odmiany postaci zamiaru bezporedniego
 dolus directus coloratus, zachodzi tylko wówczas gdy ustawodawca w znamionach ustawowych czynu zabronionego tego
wymaga. Nieodzowna jest zatem znajomoæ przes³anek kszta³tuj¹cych tê odmianê zamiaru bezporedniego. Zamiar jest zjawiskiem psychologicznym, towarzysz¹cym cz³owiekowi, bêd¹cy
odzwierciedleniem jego woli oraz intelektu. Do elementów kszta³tuj¹cych zamiar, generalnie (jak intelekt i wolê cz³owieka) nie
sposób jest zaliczaæ strony motywacyjnej towarzysz¹cej sprawcy
i w tym znaczeniu s¹d odwo³awczy nie zgadza siê z pogl¹dem
wyra¿onym przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 29 sierpnia
1983 r. w sprawie II Kr 177/83 (OSNKW 1984/4/23). Bez w¹tpienia wymóg zaistnienia zamiaru bezporedniego kierunkowego, przewidziano tak dla zrealizowania znamion przestêpstwa
okrelonego w art. 286 § 1 k.k. jak i w art. 270 § 1 k.k. To, ¿e
ustawodawca w przypadku przestêpstw kierunkowych taki
wymóg stworzy³ absolutnie nie przekrela tego, ¿e z takim zamiarem (jako odmiana) mog¹ zostaæ pope³nione przestêpstwa,
dla realizacji których ustawodawca wymaga co prawda zamiaru
bezporedniego nie jednak w jego odmianie kierunkowej.

Uzasadnienie
( )
W zakresie realizacji przez oskar¿onego znamion strony podmiotowej czynu zabronionego, okrelonego w art. 270 § 1 k.k.
i art. 286 § 1 k.k. tok rozumowania apeluj¹cego jest taki, ¿e
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zgromadzonym w sprawie materia³em dowodowym nie zdo³ano
wykazaæ, aby to oskar¿ony dokonywa³ podrobienia dokumentów, s³u¿¹cych nastêpnie do wy³udzenia towaru, to w takim wypadku, w jego przekonaniu za dowoln¹ uznaæ nale¿y tezê wyra¿on¹ przez s¹d meriti na str. 89 pisemnych motywów wyroku,
rozpoczynaj¹c¹ siê od stwierdzenia  Jednoczenie zdaniem S¹du
, wyra¿on¹ przez ten s¹d tylko dlatego a¿eby zachowaæ paralelê, jaka musi zaistnieæ pomiêdzy zamiarami, który musi towarzyszyæ sprawcy pope³niaj¹cego przestêpstwo kwalifikowane
w zwi¹zku a wyczerpuj¹ce znamiona tak wskazane w art. 270 §
1 k.k. jak i art. 286 § 1 k.k.
Udzielaj¹c odpowiedzi na tak postawiony zarzut, maj¹c ju¿
wiadomoæ zachowañ podjêtych przez oskar¿onych oraz inne
nieustalone osoby a wspó³dzia³aj¹ce z oskar¿onym w jego pope³nieniu, w procesie mylowym, kieruj¹c siê regu³ami okrelonymi w art. 7 k.p.k. nale¿y przyj¹æ co by³o ich pierwotnym celem dla którego podejmowali ca³y kompleks zachowañ, który
ostatecznie pozwoli³ obj¹æ w posiadanie przedmiot przestêpstwa.
Tok rozumowania apeluj¹cego jest zupe³nie b³êdny. Ca³oæ rozwa¿añ oparta zosta³a na wyjanieniach oskar¿onego, te jednak,
i prawid³owo  wobec braku mo¿liwoci uznania ich za wiarygodne  nie zosta³y przyjête przez s¹d meriti do podstawy wyroku. St¹d te¿ pogl¹d s¹du meriti wyra¿ony na wskazanej stronie
uzasadnienia, poprzedzony, co wa¿ne uwagami dotycz¹cymi in
concreto wspó³dzia³ania oskar¿onych i innych osób wskazuje
w sposób oczywisty, ¿e musia³ im towarzyszyæ zamiar bezporedni. Potrzeba zaistnienia odmiany postaci zamiaru bezporedniego  dolus directus coloratus  zachodzi tylko wówczas gdy
ustawodawca w znamionach ustawowych czynu zabronionego
tego wymaga. Nieodzowna jest zatem znajomoæ przes³anek kszta³tuj¹cych tê odmianê zamiaru bezporedniego. Zamiar jest zjawiskiem psychologicznym, towarzysz¹cym cz³owiekowi, bêd¹cy
odzwierciedleniem jego woli oraz intelektu. Do elementów kszta³tuj¹cych zamiar, generalnie (jak intelekt i wolê cz³owieka) nie
sposób jest zaliczaæ strony motywacyjnej towarzysz¹cej sprawcy
i w tym znaczeniu s¹d odwo³awczy nie zgadza siê z pogl¹dem
wyra¿onym przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 29 sierpnia
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1983 r. w sprawie II Kr 177/83 (OSNKW 1984/4/23). Bez w¹tpienia wymóg zaistnienia zamiaru bezporedniego kierunkowego, przewidziano tak dla zrealizowania znamion przestêpstwa
okrelonego w art. 286 § 1 k.k. jak i w art. 270 § 1 k.k. To, ¿e
ustawodawca w przypadku przestêpstw kierunkowych taki
wymóg stworzy³ absolutnie nie przekrela tego, ¿e z takim zamiarem (jako odmiana) mog¹ zostaæ pope³nione przestêpstwa,
dla realizacji których ustawodawca wymaga co prawda zamiaru
bezporedniego nie jednak w jego odmianie kierunkowej. Z tego
powodu wy¿ej zaprezentowanego pogl¹du S¹du Najwy¿szego
s¹d odwo³awczy nie podziela. In concreto w omawianym przypadku ustawodawca wymaga zaistnienia odmiany kierunkowej
zamiaru bezporedniego a co za tym idzie badania sfery motywacyjnej. W rozpoznawanej sprawie t¹ sferê s¹d meriti podda³
badaniu, wywodz¹c jak¿e s³usznie, przy znajomoci zachowañ
podjêtych przez osoby wspó³dzia³aj¹ce w pope³nieniu zarzuconego oskar¿onemu przestêpstwa, jego intelektu i s³usznie eksponowanej przez s¹d meriti wiedzy dotycz¹cej polietylenu, nabytego dowiadczenia w zakresie jego obrotu, oczywistym jest,
¿e za s³uszn¹ musi zostaæ uznana ocena tego s¹du co do wiadomoci oskar¿onego w zakresie u¿ycia za autentyczne podrobionych dokumentów. ( )

5
WYROK
z dnia 29 marca 2012 r.
XIII Ka 132/12
S¹du Okrêgowego w Gdañsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Beata Stêpniak (przewodnicz¹cy)
SSO Lech Krasnodêbski
SSO Leszek Mering (sprawozdawca)

Teza:
1. Zakres przedmiotowy wykroczenia szalbierstwa mieci siê w zakresie oszustwa. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w sensie prawnym
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szalbierstwo jest szczególnym rodzajem oszustwa i charakteryzuje siê dzia³aniem polegaj¹cym na wykorzystaniu podstêpnie
wytworzonej sytuacji, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿ w przypadku wykroczenia typizowanego w art. 121 § 2 k.w. dzia³anie
sprawcy skierowane jest przeciwko odmiennemu ni¿ w przypadku przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. przedmiotowi.
2. Zatem zamówienie posi³ku w postaci kebabów, które dostarczone zosta³o przez osobê zatrudnion¹ w tym celu, nast¹pi³o
na podstawie zawarcia takiej samej umowy cywilnoprawnej
jak przy zamówieniu posi³ku wewn¹trz lokalu. Tym samym
przyjêcie kwalifikacji z art. 121 § 2 k.w. by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿ czyn oskar¿onych zosta³ pope³niony poprzez
wy³udzenie po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego,
tyle, ¿e zamówienie nast¹pi³o przez telefon, a spo¿ycie poza
lokalem tego zak³adu.

Uzasadnienie
(...)
W pierwszej kolejnoci wyraziæ nale¿y pogl¹d, ¿e zgo³a nietrafne jest zapatrywanie autora apelacji dotycz¹ce tego, ¿e w sytuacji braku regulacji zawartej w ustawie karnej ka¿dorazowo
nale¿y siêgaæ do tej¿e regulacji do rozwi¹zañ ogólnych. Stanowisko takie pozostaje bowiem w ra¿¹cej sprzecznoci z podstawowymi zasadami prawa karnego, w tym zasady nullum crimen
sine lege.
Z powy¿szej, fundamentalnej zasady, wyra¿onej w art. 1 k.k.
wynika zakaz stosowania analogii, której wynik stanowi³by podstawê poci¹gniêcia jednostki do odpowiedzialnoci karnej za czyn,
który nie realizuje wprost znamion typu czynu zabronionego.
Nie wystarczy do odpowiedzialnoci karnej jedynie podobieñstwo czynu badanego do czynów realizuj¹cych znamiona okrelonego typu czynu zabronionego  jak w przedmiotowej sprawie do przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k., bowiem pozostawa³oby
to w sprzecznoci z zasad¹ okrelonoci czynu zabronionego. Poza
powy¿szymi dyrektywami o charakterze gwarancyjnym, z zasady nullum crimen sine lege wywodzæ równie¿ nale¿y mo¿liwoæ
wnioskowania z podobieñstwa na korzyæ sprawcy, co wywiera
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niebanalny wp³yw na ocenê kwalifikacji prawnej czynu oskar¿onych dokonanej przez S¹d Rejonowy. Podkrelenia wymaga zatem fakt, i¿ dopuszczalnym jest stosowanie analogii tam, gdzie
chodzi o wype³nienie luki w ustawie na korzyæ oskar¿onego.
W konsekwencji niedopuszczalne jest takie postêpowanie,
w myl którego braki pozytywnej wypowiedzi ustawodawcy co
do znamion czynów zabronionych zastêpuje siê konieczn¹ ocen¹
wype³nienia znamion z art. 286 § 1 k.k. Stanowisko skar¿¹cego
co do tego, ¿e prawid³owa ocena karnoprawna stanowi nieuzasadnione rozszerzenie katalogu zachowañ wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoæ z art. 286 § 1 k.k. jest nie do zaakceptowania. W realiach przedmiotowej sprawy nie sposób bowiem uznaæ, i¿ w sytuacji, w której mo¿liwym jest analogiczne stosowanie regulacji
zawartej w kodeksie wykroczeñ, czyn zosta³by zakwalifikowany
jako przestêpstwo i tym samym luka w prawie zosta³aby wype³niona na niekorzyæ oskar¿onego.
Nie sposób przy tym nie dostrzec tego, ¿e regulacja art. 121
§ 2 k.w. pozostaje w relacji wy³¹czania przepisu art. 286 § 1 k.k.
jako, ¿e jest regulacj¹ specjaln¹ do regulacji kodeksu karnego.
Oczywistym jest to, ¿e przyjêcie takiego za³o¿enia musi oznaczaæ, ¿e zakres przedmiotowy wykroczenia szalbierstwa mieci
siê w zakresie oszustwa. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w sensie prawnym szalbierstwo jest szczególnym rodzajem oszustwa i charakteryzuje siê dzia³aniem polegaj¹cym na wykorzystaniu podstêpnie wytworzonej sytuacji, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿ w przypadku wykroczenia typizowanego w art. 121 § 2 k.w. dzia³anie
sprawcy skierowane jest przeciwko odmiennemu ni¿ w przypadku przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. przedmiotowi. W tym
zakresie S¹d Okrêgowy podziela stanowisko prezentowane
w doktrynie, zgodnie z którym przedmiotem szalbierstwa jest
cudze dobro maj¹tkowe, a sprawca jest wiadom, ¿e wiadczenie jest p³atne z regu³y bezzw³ocznie, tak jak w niniejszej sprawie  po odbiorze zamówionego po¿ywienia. Przy szalbierstwie
sprawca wykorzystuje niewiadomoæ pokrzywdzonego, a wol¹
sprawcy jest bezp³atne skorzystanie ze wiadczenia przy wiadomoci, ¿e us³uga ta jest p³atna (podobnie  M. Zbrojewska [w:]
T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeñ. Komentarz, LEX 2010).
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Nale¿y jednak mieæ na uwadze, na co s³usznie wskazuje siê
w orzecznictwie, i¿ kryterium rozgraniczaj¹cym przestêpstwo
oszustwa i wykroczenie szalbierstwa jest istnienie umowy miêdzy stronami determinuj¹cej uznanie, ¿e przedmiotem dzia³ania
jest mienie w rozumieniu art. 286 § 1 k.k., a nie wiadczenie
wymienione w art. 121 § 2 k.w. (podobnie S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 19 lipca 2006 r., III KK 19/06).
Odnosz¹c siê szczegó³owo do apelacji skar¿¹cego, nale¿y
wskazaæ, i¿ nie ma ¿adnego uzasadnionego powodu, aby rozró¿niaæ inkryminowane przepisem art. 121 § 2 k.w. wy³udzenie
po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego, ze wzglêdu na
to, czy nast¹pi³o w samym lokalu tego¿ zak³adu, czy te¿ poza
lokalem w zwi¹zku z dokonanym poprzez telefoniczne zamówienie dostarczenie tego¿ po¿ywienia.
Niew¹tpliwym jest to, ¿e bar ( ) prowadzony przez pokrzywdzon¹ nale¿y do kategorii zak³adów ¿ywienia zbiorowego,
czego nie kwestionuje skar¿¹cy. W ramach przedmiotowej dzia³alnoci gastronomicznej realizowane s¹ us³ugi polegaj¹ce na dostarczeniu po¿ywienia poza siedzibê baru. Zatem zamówienie
posi³ku w postaci kebabów, które dostarczone zosta³o przez osobê
zatrudnion¹ w tym celu, nast¹pi³o na podstawie zawarcia takiej
samej umowy cywilnoprawnej jak przy zamówieniu posi³ku wewn¹trz lokalu. Tym samym przyjêcie kwalifikacji z art. 121 § 2
k.w. by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿ czyn oskar¿onych zosta³
pope³niony poprzez wy³udzenie po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego, tyle, ¿e zamówienie nast¹pi³o przez telefon,
a spo¿ycie poza lokalem tego zak³adu.
Powy¿sze stanowisko znajduje potwierdzenie równie¿ w wyk³adni funkcjonalnej art. 121 § 2 k.w. Na podstawie wskazanego
przepisu ustawodawca przeniós³ do kategorii wykroczeñ szereg
drobnych zachowañ polegaj¹cych na skorzystaniu ze wiadczeñ
udostêpnianych jako us³ugi jednorazowe i op³acanych w drodze
uiszczenia ceny wiadczenia. Przemawia za tym przede wszystkim analiza sytuacji wymienionych w przepisie art. 121 § 2 k.w.,
w powi¹zaniu ze znamieniem czasownikowym wy³udza. Po
wtóre, wskazuje na to dobór sytuacji faktycznych zamieszczonych w katalogu znajduj¹cym siê w dyspozycji art. 121 § 1 i 2
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k.w., bowiem ich cech¹ wspóln¹ jest te¿ powinnoæ uiszczenia
op³aty z góry lub  najpóniej  niezw³ocznie po skorzystaniu ze
wiadczenia. S¹d Okrêgowy podziela przy tym stanowisko S¹du
Najwy¿szego, który przyj¹³, i¿ oczywista jest przyczyna dokonania takiego podzia³u przez ustawodawcê, je¿eli siê zwróci uwagê na relatywnie ograniczon¹ wartoæ wiadczeñ wymienionych
w art. 121 § 1 i 2 k.w. (podobny pogl¹d wyra¿ony w wyroku
S¹du Najwy¿szego z dnia 19 lipca 2006 r., III KK 19/06).
W konsekwencji stwierdziæ nale¿y, i¿ to nie chêæ wy³¹czenia
z zakresu penalizacji art. 286 § 1 k.k. wy³udzenia posi³ku poprzez jego dostarczenie poza siedzibê lokalu, jak to podnosi³
skar¿¹cy, i przeniesienie go do kategorii szalbierstwa sprawi³a,
¿e zachowanie takie zosta³o zakwalifikowane przez S¹d meriti
jako wykroczenie, ale stosunkowo niewielki skutek materialny
jednostkowego dzia³ania tego rodzaju oraz to¿samoæ przedmiotu dzia³ania z wy³udzeniem po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia
zbiorowego, co w pe³ni zyska³o aprobatê S¹du odwo³awczego.
Dodatkowo nale¿y dostrzec, ¿e przestêpstwo oszustwa z art.
286 § 1 k.k. dotyczy wy³udzenia mienia oraz wyj¹tkowo niektórych wiadczeñ o wiêkszej wartoci materialnej, jak mieszkania
w hotelu bez zamiaru uiszczenia nale¿noci (zob. zachowuj¹ce
aktualnoæ stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w uchwale
z dnia 23 listopada 1972 r., VI KZP 49/72, OSNKW 1973/2-3/
27).
Nale¿y jednoczenie zaznaczyæ, i¿ gdyby podzieliæ argumentacjê strony skar¿¹cej, zgodnie z któr¹ wy³udzenie po¿ywienia
poprzez jego zamówienie i spo¿ycie poza lokalem nale¿a³oby
kwalifikowaæ odmiennie od wy³udzenia po¿ywienia w zak³adzie
¿ywienia zbiorowego, prowadzi³oby to do nieuprawnionego ró¿nicowania konsekwencji prawnych w stosunku do sprawców to¿samych czynów. Czyny charakteryzuj¹ce siê to¿samym stopniem
zawinienia oraz spo³ecznej szkodliwoci, realizuj¹ce znamiê w postaci wy³udzenia, skierowane na jednakowy przedmiot, tyle ¿e
skutkuj¹ce spo¿yciem wy³udzonego po¿ywienia w odrêbnych
miejscach, musia³yby bowiem skutkowaæ w przypadku wy³udzenia w zak³adzie ¿ywienia przypisaniem jego sprawcy tylko wykroczenia z art. 121 § 2 k.w., za w przypadku wy³udzenia posi³-
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ku poprzez jego zamówienie w celu spo¿ycia poza lokalem 
przypisaniem przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. Wniosek taki nale¿a³o uznaæ za pozbawiony jakichkolwiek podstaw i jako taki nie
móg³ on zyskaæ aprobaty S¹du Okrêgowego.
Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ argumentuj¹c przedstawione
w apelacji stanowisko, skar¿¹cy popada w wewnêtrzn¹ sprzecznoæ. Z jednej bowiem strony zarzucaj¹c b³êdn¹ kwalifikacjê
prawn¹ czynu przypisanego oskar¿onym, wskazuje, i¿ ich zachowanie, jako odmienne od wy³udzenie po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego, nie mo¿e zostaæ uznane za wykroczenie z art. 121 § 2 k.w. Z drugiej za, podnosz¹c, i¿ czyn
zarzucany oskar¿onym nie mo¿e zostaæ zakwalifikowany jako
inne podobne wiadczenie, o którym mowa w art. 121 § 2 k.w.
in fine, bowiem stanowi on zachowanie to¿same z wy³udzeniem po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nie sposób przyj¹æ, i¿ wy³udzenie posi³ku oferowanego przez bar w ramach dzia³alnoci gastronomicznej o stosunkowo ma³ej wartoci nale¿y zakwalifikowaæ jako oszustwo z art. 286 § 1 k.k. ( )

6
WYROK
z dnia 31 stycznia 2013 r.
II AKa 7/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wojciech Andruszkiewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Dorota Rostankowska
SSA Witold Kuczorski (sprawozdawca)

Teza:
Redakcja przepisu art. 165 § 1 k.k. pomiêdzy poszczególnymi
znamionami przestêpstwa nie zawiera koniunkcji (spójniki i,
oraz, ³¹cz¹ce równorzêdne czêci zdañ) lecz podwójn¹ alternatywê: spójniki lub, albo, które ³¹cz¹ równorzêdne czêci zdania, wyra¿aj¹ce mo¿liw¹ wymiennoæ: ¿ycia lub zdrowia wielu
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osób b¹d te¿ wzajemne
lub zdrowia ( ) albo dla
wiêc, spe³nienie chocia¿by
daje podstawê do uznania,
przestêpstwa z art. 165 § 1

wykluczenie, wy³¹czenie siê: ¿ycia
mienia w wielkich rozmiarach. Tak
tylko jednej z tych trzech przes³anek
¿e sprawca czynu wyczerpa³ znamiê
k.k.

Uzasadnienie
( ).
Oskar¿ony G.K. stan¹³ pod zarzutem tego, ¿e w dniu 9 wrzenia 2011 r. w miejscowoci K., powoduj¹c uszkodzenie urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej w postaci urz¹dzenia dostarczaj¹cego gaz, w postaci gazoci¹gu o rednicy g 63 PE, poprzez uszkodzenie w trakcie prac ziemnych rury polietylenowej, spowodowa³ niebezpieczeñstwo w postaci wybuchu dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach t.j. pope³nienia przestêpstwa z art. 165 § 1 pkt 3 k.k.
S¹d Okrêgowy w G. wyrokiem z dnia 31 padziernika 2012 r.
oskar¿onego G.K. uzna³ za winnego pope³nienia zarzuconego
mu przestêpstwa, które zakwalifikowa³ z art. 165 § 1 pkt 3 k.k.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego, który wskazuj¹c jako jej podstawê art. 438 pkt 1, 2 i 3 k.p.k.
zaskar¿y³ wyrok w ca³oci.
Co prawda, zarzut obrazy prawa materialnego polega na wadliwym zastosowaniu wzglêdnie, niezastosowaniu prawa materialnego w orzeczeniu opartym na trafnych ustaleniach faktycznych gdy tymczasem, analiza materia³u dowodowego daje podstawê do zakwestionowania trafnoci tak¿e poczynionych ustaleñ, ale w tej konkretnej sprawie autorka aktu oskar¿enia, na
skutek braku dochowania nale¿ytej starannoci w redagowaniu
treci zarzutu, dopuci³a siê ra¿¹cej omy³ki i zamiast okrelenia
mienie w wielkich rozmiarach zapisano: mienie w znacz¹cych
rozmiarach, co musia³o skutkowaæ zakwestionowaniem jego
poprawnoci, skoro okrelenie wielkoci mienia objêtego niebezpieczeñstwem nale¿y do znamion przestêpstwa z art. 165 § 1
k.k. Niestety, S¹d Okrêgowy bezrefleksyjnie zaakceptowa³ tak¹
konstrukcjê zarzutu aktu oskar¿enia powielaj¹c b³¹d w pkt. I za-
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skar¿onego wyroku stwierdzeniem, i¿ uznaje oskar¿onego G.K.
za winnego pope³nienia zarzuconego mu przestêpstwa.
Tymczasem, pomimo b³êdnie postawionego pytania skierowanego do bieg³ego z zakresu badañ fizykochemicznych, dotycz¹cego okrelenia stopnia zagro¿enia dla bezpieczeñstwa powszechnego spowodowanego rozszczelnieniem gazoci¹gu (pytanie dotyczy³o m.in. zagro¿enia dla mienia w znacznych rozmiarach  postanowienie z dnia 27 marca 2012 r.), bieg³y w opinii zawar³ ocenê tego zagro¿enia odnosz¹c siê, prawid³owo, do
mienia w wielkich rozmiarach.
Z kolei w czêci motywacyjnej wyroku S¹d I-ej instancji powieli³ ten b³¹d stwierdzaj¹c, ¿e: oskar¿ony sprowadzi³ niebezpieczeñstwo w postaci wybuchu ( ) dla mienia w znacznych
rozmiarach, by kilka wierszy dalej odwo³aæ siê w tej kwestii do
stanowiska zawartego w opinii bieg³ego, w której jest mowa
o tym, ¿e przypadkowy wybuch ulatniaj¹cego siê gazu z uszkodzonego gazoci¹gu stanowi³by zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach.
O ile bieg³y w konkluzji opinii móg³ zawrzeæ tej treci stwierdzenie, nie stanowi¹ce przecie¿ dos³ownego powtórzenia treci
przepisu, t.j. zawieraj¹ce koniunkcjê pomiêdzy poszczególnymi
znamionami przestêpstwa: zagro¿enia dla zdrowa i ¿ycia oraz
mienia co oznacza³oby, ¿e podstaw¹ poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej sprawcy takiego czynu musia³oby byæ zrealizowanie przez niego równoczenie wszystkich tak opisanych znamion przestêpstwa, to rzecz¹ S¹du by³o przeprowadzenie analizy treci opinii i wyprowadzenie z niej oceny, która bêdzie odpowiada³a zamys³owi ustawodawcy i treci samego przepisu
penalizuj¹cego okrelone zachowanie. Przecie¿, lektura treci art.
165 § 1 k.k. i jego analiza za pomoc¹ wyk³adni jêzykowej daje
czyteln¹ informacjê, ¿e redakcja tego przepisu pomiêdzy poszczególnymi znamionami przestêpstwa zawiera nie koniunkcjê
(spójniki i, oraz, ³¹cz¹ce równorzêdne czêci zdañ) lecz podwójn¹ alternatywê; spójniki lub, albo które ³¹cz¹ równorzêdne czêci zdania, wyra¿aj¹ce mo¿liw¹ wymiennoæ: zdrowie lub
¿ycie b¹d te¿ wzajemne wykluczenie, wy³¹czanie siê: ¿ycia
lub zdrowia albo mienia. (patrz S³ownik wspó³czesnego jêzyka
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polskiego  wyd. Przegl¹d Readers Digest. Warszawa 1998 r.).
Innymi s³owy, sprawca wyczerpuje znamiona tego czynu zabronionego ju¿ wtedy, gdy swoim zachowaniem sprowadza niebezpieczeñstwo np. jedynie dla ¿ycia wielu osób. Podobnie rzecz
siê ma, gdy sprowadza niebezpieczeñstwo: tylko dla zdrowia
wielu osób: sprowadza niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób. Z kolei dalsza czêæ omawianego przepisu
zawiera alternatywê roz³¹czn¹: sprowadza niebezpieczeñstwo:
albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Tak wiêc, spe³nienie
chocia¿by tylko jednej z tych trzech przes³anek daje podstawê
do uznania, ¿e sprawca czynu wyczerpa³ znamiê przestêpstwa
z art. 165 § 1 k.k. a w konsekwencji winien podlegaæ karze.
Z uwagi na fakt, ¿e apelacjê od wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d a quo, zgodnie z regu³¹ zakazu reformationis in peius ujêt¹ w treci art. 443
k.p.k., pominie w swoich ustaleniach i rozwa¿aniach kwestie tego,
czy dzia³anie oskar¿onego mog³o stanowiæ niebezpieczeñstwo
dla mienia w wielkich rozmiarach, albowiem przymiotniki znaczny oraz wielki nie s¹ zamienne, natomiast ca³¹ swoj¹ uwagê
skoncentruje na zagadnieniu, czy rozszczelnienie gazoci¹gu w okolicznociach, które nie s¹ kwestionowane tak¿e przez autora apelacji, a w szczególnoci iloæ gazu, która ulotni³a siê z tego ruroci¹gu by³a taka, ¿e jego ewentualna eksplozja zagra¿a³a ¿yciu
lub zdrowiu wielu osób. ( )
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WYROK
z dnia 25 stycznia 2011 r.
VI Ka 547/10
S¹du Okrêgowego w S³upsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Andrzej Dymalski (przewodnicz¹cy)
SSO Andrzej Cyganek
SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza:
O zakwalifikowaniu sprzecznoci jako takiej, o której mowa
w art. 439 § 1 pkt. 7 k.p.k., decyduje wyst¹pienie dwóch elementów. Po pierwsze  sprzecznoæ musi dotyczyæ wy³¹cznie
czêci dyspozytywnej wyroku, a po drugie  musi ona uniemo¿liwiaæ, a nie jedynie utrudniaæ wykonanie orzeczenia. Jako niemo¿noæ wykonania orzeczenia nale¿y rozumieæ tak¹ sytuacjê,
w której istniej¹ dwie lub wiêcej wersje interpretacyjne orzeczenia, a ¿adnej z nich nie da siê wykluczyæ. W sytuacji, gdy
wyrok zapad³ po uprzednim wydaniu przez s¹d a quo postanowienia o uwzglêdnieniu wniosku z³o¿onego przez prokuratora
w trybie art. 335 § 1 k.p.k., istnieje podstawa do wykluczenia tej
wersji rozumienia orzeczenia, która pozostaje w sprzecznoci
z treci¹ wniosku prokuratora, umieszczonego w akcie oskar¿enia, a tak¿e z treci¹ uzasadnienia wyroku. St¹d te¿ rozbie¿noæ,
polegaj¹ca na na³o¿eniu na oskar¿onego przez s¹d a quo obowi¹zku wykonania pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30
(dwadziecia) godzin, nie stanowi bezwzglêdnej przyczyny odwo³awczej i jest mo¿liwa do rozstrzygniêcia w drodze zmiany
wyroku w sposób przewidziany w art. 437 § 2 k.p.k.
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania
administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

Art.
poz.
156 § 1 pkt 2 ................................ 4
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
5 ................................................ 4, 5
6 .................................................... 2
331 ................................................. 7
38 .................................................. 2
61 § 1 ............................................ 2
61 .................................................. 2
58 § 1, 3 ........................................ 7
108 ................................................ 2
109 ................................................ 2
118 ................................................ 3
140 ................................................ 7
206 ................................................ 7
210 ................................................ 8
222 ................................................ 7
230 ................................................ 7
3531 ............................................... 3
354 § 1 .......................................... 3
355 § 2 .......................................... 3
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361 § 2 .......................................... 3
361 ................................................ 4
471 ............................................ 3, 4
472 ................................................ 4
535 ................................................ 3
662 § 2 .......................................... 4
734 ................................................ 4
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
98 § 1, 3 ................................ 2, 3, 5
98 § 1 ............................................ 6
99 .............................................. 3, 5
100 ................................................ 1
102 ............................................ 4, 5
108 § 1 ...................................... 1, 2
162 ................................................ 2
206 ................................................ 7
217 § 2 ...................................... 2, 7
220 ................................................ 3
227 ................................................ 2
230 ............................................ 3, 7
232 ................................................ 2
233 § 1 .................................. 2, 3, 8
244 § 1 .......................................... 3
245 ................................................ 3
299 ................................................ 2

skorowidz artyku³owy
321 § 1 .......................................... 7
328 § 2 .......................................... 8
347 ................................................ 3
350 § 1, 2 ...................................... 1
278 § 1 .......................................... 7
379 pkt 2 ...................................... 2
381 ................................................ 2
385 ........................ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
386 § 1 ...................................... 7, 8
386 § 2 ...................................... 1, 2
386 § 6 .......................................... 2
391 § 1 .......................................... 5
397 § 2 .......................................... 8
4791 ............................................... 3
47912 § 1 ........................................ 2
47914b ............................................. 2
5091 § 1 pkt 1, 2 ............................ 6
7301 ............................................... 8
731 ................................................ 8
738 ................................................ 8
745 § 1 .......................................... 8
755 § 1 pkt 1 ................................ 8
755 § 21 ......................................... 8
755 ................................................ 8
777 § 1 pkt 5 ................................ 2
777 ................................................ 2
840 § 1 pkt 1 ................................ 2
1099 § 1 ........................................ 1

21 § 1 ............................................ 7
86 § 1 ............................................ 7
102 ................................................ 7
125 ................................................ 7
202 § 4 .......................................... 4
203 § 1 .......................................... 2
204 § 2 .......................................... 2
228 ................................................ 2
291-300 ......................................... 3
368 § 4 .......................................... 3
471 ................................................ 3
479-490 ......................................... 3
483 § 1 .......................................... 3
483 ................................................ 3
488 ................................................ 3
490 ................................................ 3

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

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

Dekret
z dnia 26 padziernika 1945 r.
o rozbiórce i naprawie budynków
zniszczonych i uszkodzonych
wskutek wojny
(Dz.U. z 1947 r. Nr 37, poz. 181)

Art.
poz.
9 .................................................... 4
10 .................................................. 4
Ustawa
z dnia 3 lipca 1947 r.
o popieraniu budownictwa
(Dz.U. z 1947 r. Nr 52, poz. 270)

Art.
poz.
2 .................................................... 3
17 § 1 ............................................ 2
17 § 2 ............................................ 2
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Ustawa
z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188
ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 1 pkt 5 ................................ 4
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 .................................................... 7
Ustawa
z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.)

Art.
poz.
75 ust. 1, 2 .................................... 6
77 ust. 4 ........................................ 6
78 ust. 1, 2 .................................... 6
Ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
ze zm.)

Art.
poz.
1 ust. 1, 2 ...................................... 7
2 ust. 2 .......................................... 7
3 ust. 2, 3 ...................................... 7
4 .................................................... 7
6 .................................................... 7
13 ust. 1 ........................................ 7
12 .................................................. 7
14 .................................................. 7
15 ust. 1 ........................................ 7
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16 .................................................. 7
17 .................................................. 7
18 .................................................. 7
19 .................................................. 7
20 .................................................. 7
21 ust. 1 ........................................ 7
22 .................................................. 7
25 .................................................. 7
Ustawa
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze S¹dowym
(Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186
ze zm.)

Art.
poz.
14 .................................................. 2
17 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
ze zm.)

Art.
poz.
27 ust. 1 ........................................ 7
40 .................................................. 7
42 ust. 3 pkt 2, 3 .......................... 7
Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.)

Art.
poz.
22 ust. 1 pkt 3 .............................. 5
25 ust. 1 ........................................ 5
25 ust. 2 ........................................ 5
26 ust. 3 ........................................ 5
46 ust. 4a ....................................... 5

skorowidz artyku³owy
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.
14 ust. 1 ........................................ 4
100 ust. 2 ...................................... 4
Umowa
miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹
Ludow¹ a Republik¹ Francusk¹
o prawie w³aciwym, jurysdykcji,
wykonywania orzeczeñ w zakresie
prawa osobowego i rodzinnego
z dnia 5 kwietnia 1967 r.
(Dz.U. z 1969 r. Nr 4, poz. 22)

Art.
poz.
1 .................................................... 1
8 .................................................... 1
Rozporz¹dzenie
Rady (WE) Nr 2201/2003
z dnia 27 listopada 2003 r.
dotycz¹ce jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania
orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich
oraz w sprawach dotycz¹cych
odpowiedzialnoci rodzicielskiej
(Dz.U.UE.L.2003.338.1 ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 1
5 ust. 4 .......................................... 1
8 .................................................... 1
8 ust. 1 .......................................... 1
9 .................................................... 1
10 .................................................. 1
12 .................................................. 1
12 ust. 1 ........................................ 1
15 .................................................. 1

15 ust. 1, 4, 5 ................................ 1
15 ust. 1 pkt a ............................... 1
15 ust. 1 pkt b .............................. 1
16 .................................................. 1
Rozporz¹dzenie
Rady (WE) Nr 4/2009
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie jurysdykcji, prawa
w³aciwego, uznawania
i wykonywania orzeczeñ
o wspó³pracy w zakresie
zobowi¹zañ alimentacyjnych
(Dz.U.EU.L.2009.7.1. ze zm.)

Art.
poz.
3 pkt d .......................................... 1
62 .................................................. 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

§
poz.
49 .................................................. 7
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.)

§
poz.
6 pkt 7 .......................................... 2
13 ust. 1 pkt 2 .............................. 2
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Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
6 pkt 6 .......................................... 3

Francuski kodeks cywilny

Art.
poz.
229 ................................................ 1
230 ................................................ 1
233 ................................................ 1
234 ................................................ 1
242 ................................................ 1
247-1 ............................................. 1
371-2-1 .......................................... 1

Rozporz¹dzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie dokumentów,
jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy
od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mog¹ byæ sk³adane
(Dz.U. Nr 226, poz. 1817)

§
poz.
1 ust. 1 pkt 5, 6, 7 ........................ 5
1 pkt 6 .......................................... 5
1 pkt 5 .......................................... 5

orzecznictwo w sprawach pracy
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania
administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

Art.
poz.
7 .................................................... 5
77 § 1 ............................................ 5
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Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)

Art.
poz.
27 .................................................. 6

skorowidz artyku³owy
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
58 § 1 ............................................ 3
65 § 1 ............................................ 3
471 ................................................ 3
484 § 1 .......................................... 3
484 § 2 .......................................... 3
922 § 1, 2 ...................................... 6
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
98 .................................................. 3
100 ................................................ 3
102 ................................................ 5
217 ................................................ 7
228 ................................................ 7
229 ................................................ 7
230 ................................................ 7
231 ................................................ 7
232 ................................................ 7
233 ............................................ 1, 4
233 § 1 .......................................... 3
244 § 1, 2 ...................................... 1
245 ................................................ 1
278 § 1 .......................................... 7
321 § 1 .......................................... 3
323 ................................................ 7
384 ................................................ 7
385 ........................................ 3, 6, 7
386 § 1 .................................. 1, 2, 4
386 § 4 .......................................... 5

467 ................................................ 5
473 ................................................ 7
4779 .............................................. 5
477 14 .............................................. 5
47714 § 1 ................................ 1, 4, 5
47714 § 2 .................................... 4, 7
47714a ............................................. 5
Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Art.
poz.
8 .................................................... 3
1011 § 1 ......................................... 3
1012 § 1, 3 ..................................... 3
300 ................................................ 3
Dekret
z dnia 25 czerwca 1954 r.
o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników
i ich rodzin
(Dz.U. Nr 30, poz. 116 ze zm.)

Art.
poz.
22 .................................................. 6
Ustawa
z dnia 23 stycznia 1968 r.
o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników
i ich rodzin
(Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.)

Art.
poz.
79 .................................................. 6
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15 .................................................. 7
24 ust. 1 ........................................ 1
27 pkt 1 ........................................ 1
32 .................................................. 1
33 .................................................. 1
Art.
poz.
39 .................................................. 1
39 ust. 2 ........................................ 4 40 .................................................. 1
104 ................................................ 6 46 .................................................. 1
Ustawa
65 .................................................. 4
z dnia 10 grudnia 1993 r.
67 .................................................. 4
o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin 68 .................................................. 4
68 ust. 1 pkt 2 .......................... 2, 4
(Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66
ze zm.)
68 ust. 1 .................................... 2, 4
68 ust. 2 ........................................ 4
Art.
poz.
38 ust. 1 pkt 4 .............................. 6 116 ust. 5 ...................................... 7
41 ust. 1 ........................................ 6 129 pkt 1 ...................................... 2
43 ust. 1 pkt 1, 2 .......................... 6 136 ................................................ 6
44 ust. 1 pkt 1 .............................. 6 138 ust. 1, 2 .................................. 2
45 ust. 1 ........................................ 6 176 ................................................ 7
46 .................................................. 6 184 ................................................ 1
48 ust. 2a ....................................... 6 194 ................................................ 7
104 ................................................ 6
Ustawa
Ustawa
z dnia 14 grudnia 1982 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin
(Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.)

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.
1 ust. 3 .......................................... 1
4 .................................................... 7
5 .................................................... 7
6 .................................................... 7
6 ust. 1 pkt 4 ................................ 1
13 .................................................. 6
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z dnia 20 grudnia 1999 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291
ze zm.)

Art.
poz.
5a .................................................. 5
7 ust. 1 pkt 1 ................................ 5
16 ust. 1 pkt 1 .............................. 5

skorowidz artyku³owy
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie wieku emerytalnego
dla pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze
(Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

§
poz.
2 .................................................... 1
3 .................................................... 1
4 .................................................... 1
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie postêpowania
o wiadczenia emerytalno-rentowe
i zasady wyp³aty tych wiadczeñ
(Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.)

§
poz.
20 .................................................. 7
20 pkt 1 ........................................ 7

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

§
poz.
6 pkt 6 .......................................... 3
11 ust. 1 pkt 2 .............................. 3
Uchwa³a Nr 298
Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 1972 r.
w sprawie premiowania
pracowników zajmuj¹cych
kierownicze i inne samodzielne
stanowiska pracy oraz innych
pracowników in¿ynieryjno-technicznych, ekonomicznych
i administracyjno-biurowych
zatrudnionych w pañstwowych
przedsiêbiorstwach przemys³owych oraz w grupuj¹cych
je zjednoczeniach
(M.P. Nr 56, poz. 297 ze zm.)

§
poz.
11 .................................................. 7
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orzecznictwo w sprawach karnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Art.
poz.
42 ust. 2 ........................................ 1
Ustawa
z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeñ
(Dz.U. z 2013 r. poz. 482)

Art.
poz.
121 § 2 .......................................... 5
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
1 .................................................... 5
12 .................................................. 2
33 § 2 ............................................ 2
64 § 1 ............................................ 3
64 § 2 ............................................ 3
65 .................................................. 3
65 § 1 ............................................ 2
115 § 2 .......................................... 3
148 § 2 .......................................... 3
148 § 3 .......................................... 3
165 § 1 .......................................... 6
165 § 1 pkt 3 ................................ 6
173 ................................................ 3
174 ................................................ 3
177 ................................................ 3
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178 § 1 .......................................... 3
178a § 1 ......................................... 3
178a § 4 ......................................... 3
270 § 1 .......................................... 4
271 § 1 .......................................... 2
286 § 1 .................................. 2, 4, 5
299 ................................................ 2
299 § 1, 5 ...................................... 2
299 § 7 .......................................... 2
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
6 .................................................... 1
7 .................................................... 4
74 .................................................. 1
75 .................................................. 1
138 ................................................ 1
139 ................................................ 1
147 ................................................ 1
300 ................................................ 1
301 ................................................ 1
335 § 1 .......................................... 7
437 § 2 .......................................... 7
438 pkt 1, 2, 3 .............................. 6
439 § 1 pkt 7 ................................ 7
443 ................................................ 6

skorowidz artyku³owy
Ustawa
z dnia 10 wrzenia 1999 r.
Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. z 2013 r. poz. 186)

Art.
poz.
56 .................................................. 1
56 § 1 ............................................ 2
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

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

Miêdzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich
i Politycznych otwarty do podpisu
w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r.
(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

Art.
poz.
14 ust. 3 ........................................ 1
Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm.)

Art.
poz.
6 ust. 3 ........................................... 1
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Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Antycypacja przysz³ego rozstrzygniêcia
 zob. Zabezpieczenie nowacyjne ........................................................ 8

Autonomiczny charakter odpowiedzialnoci
 zob. Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du ............................................ 3

Bieg przedawnienia roszczenia
 zob. Przewozowe prawo .................................................................... 6

Brak jurysdykcji krajowej
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1

Charakter odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du
 zob. Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du ............................................ 3

Dochodzenie roszczeñ
 zob. Przewozowe prawo .................................................................... 6

Jednostronna czynnoæ prawna
 zob. Reprezentant osoby prawnej ..................................................... 2

Jurysdykcja krajowa
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1
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Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ
w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych
odpowiedzialnoci rodzicielskiej
 W ka¿dej sprawie z elementem zagranicznym s¹d musi oceniæ
w pierwszej kolejnoci, a zatem zawsze przed przyst¹pieniem do jej
merytorycznego rozpoznania, czy ma jurysdykcjê, a wiêc prawo do jej
os¹dzenia, a je¿eli tak, w jakim zakresie. Co wiêcej, takiej oceny dokonuje ka¿dy s¹d z urzêdu na ka¿dym etapie postêpowania, w tym równie¿ s¹d odwo³awczy, niezale¿nie od podniesionych w apelacji zarzutów (art. 1099 § 1 k.p.c.).
Rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
dotycz¹ce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeñ w sprawach ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci
rodzicielskiej (Dz.U.UE.L. 2003.338.1 ze zm.) traktuje roz³¹cznie jurysdykcjê w zakresie ¿¹dania orzeczenia rozwodu i jurysdykcjê odnonie
szeroko rozumianej odpowiedzialnoci rodzicielskiej. Posiadanie jurysdykcji w sprawie o rozwód nie przes¹dza zatem jej istnienia równie¿
w odniesieniu do ¿¹dañ dotycz¹cych rozstrzygania w przedmiocie odpowiedzialnoci rodzicielskiej, chyba ¿e zostan¹ spe³nione szczególne
warunki przewidziane w art. 12 ust. 1 Rozporz¹dzenia. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 Rozporz¹dzenia w sprawach odpowiedzialnoci
rodzicielskiej, co do zasady, jurysdykcjê maj¹ s¹dy pañstwa cz³onkowskiego, w którym w chwili wniesienia pozwu lub wniosku dziecko ma
zwyk³y pobyt ..................................................................................... 1

Jurysdykcja w sprawach odpowiedzialnoci rodzicielskiej
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1

Jurysdykcja w sprawach o rozwód
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1

Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1
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Nieruchomoæ wspólna
 zob. W³asnoæ lokali ........................................................................... 7

Niewa¿noæ czynnoci prawnej
 zob. W³asnoæ lokali ........................................................................... 7

Ochrona prawna
 zob. Zabezpieczenie nowacyjne ........................................................ 8

Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du
 Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du, oparta na podstawie art. 483 § 1
k.s.h., za szkodê wyrz¹dzon¹ spó³ce dzia³aniem lub zaniechaniem
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, w obrêbie stosunku organizacyjnego nawi¹zanego pomiêdzy spó³k¹ a cz³onkiem zarz¹du, ma charakter autonomiczny, wy³¹czaj¹cy mo¿liwoæ dochodzenia
roszczeñ odszkodowawczych na zasadach ogólnych ........................ 3

Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du wobec spó³ki
 zob. Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du ............................................ 3

Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza pe³nomocnika
 Ustalenie, czy powódka ponios³a szkodê na skutek zawinionego przez jej
pe³nomocnika odrzucenia z³o¿onej przez niego apelacji i czy pomiêdzy
szkod¹ oraz jego zachowaniem zachodzi³ zwi¹zek przyczynowy, wymaga rozwa¿enia szansy powodzenia tej apelacji, gdyby z³o¿ono j¹ w sposób niewadliwy, a wiêc bez braków skutkuj¹cych jej odrzuceniem ..... 4

Odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem lub
zaniechaniem
 zob. Odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du ............................................ 3

Odrzucenie apelacji
 zob. Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza pe³nomocnika ................. 4

Og³oszenie o zamówieniu publicznym
 zob. Prawo zamówieñ publicznych .................................................... 5

Postêpowanie o udzielenie zamówienia
 zob. Prawo zamówieñ publicznych .................................................... 5
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skorowidz przedmiotowy
Prawo zamówieñ publicznych
 Zamawiaj¹cy powinien wskazaæ w og³oszeniu o zamówieniu publicznym
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykaz jakich osób  ze
wzglêdu na ich kwalifikacje  wykonawca powinien z³o¿yæ w celu wykazania spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ....... 5

Przepadek wadium
 zob. Prawo zmówieñ publicznych ...................................................... 5

Przewozowe prawo
 Prawid³owa wyk³adnia art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) uprawnia
tezê, ¿e przepis art. 77 ust. 4 tego prawa nie znajduje zastosowania
w odniesieniu do roszczeñ przewonika przeciwko innym przewonikom .................................................................................................... 6

Reprezentant osoby prawnej
 Jednostronna czynnoæ prawna, maj¹ca oznaczonego adresata bêd¹cego
w dobrej wierze, dokonana w imieniu osoby prawnej przez osobê wpisan¹ do rejestru jako uprawniona do jej reprezentowania, wi¹¿e ten podmiot, nawet je¿eli reprezentant utraci³ status jej reprezentanta ............ 2

Roszczenie przewonika
 zob. Przewozowe prawo .................................................................... 6

Roszczenie przewonika przeciwko
innym przewonikom
 zob. Przewozowe prawo .................................................................... 6

Rozwód
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1

Separacja
 zob. Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich oraz w sprawach dotycz¹cych odpowiedzialnoci rodzicielskiej ............................................................................................... 1
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Skutki jednostronnej czynnoci prawnej dokonanej
w imieniu osoby prawnej reprezentowanej
przez osobê wpisan¹ do rejestru jako uprawnion¹
do jej reprezentowania
 zob. Reprezentant osoby prawnej ..................................................... 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 zob. Prawo zamówieñ publicznych .................................................... 5

Sposób ustalenia szkody
 zob. Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza pe³nomocnika ................. 4

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 zob. Reprezentant osoby prawnej ..................................................... 2

Udzielenie zabezpieczenia
 zob. Zabezpieczenie nowacyjne ........................................................ 8

Umowa ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu
 zob. W³asnoæ lokali ........................................................................... 7

Ustalenie szkody
 zob. Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza pe³nomocnika ................. 4

Utrata statusu reprezentanta osoby prawnej
 zob. Reprezentant osoby prawnej ..................................................... 2

W³asnoæ lokali
 Umowa ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu, przewiduj¹ca przydzielenie do lokalu jako pomieszczenia przynale¿nego kot³owni, która jest
elementem jedynej instalacji grzewczej, s³u¿¹cej dostarczaniu ciep³a do
wszystkich lokali wchodz¹cych w sk³ad wspólnoty, jako naruszaj¹ca bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy przepis art. 3 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali jest
w tym zakresie niewa¿na na mocy art. 58 § 1 i 3 k.c. .......................... 7

Wspólnota
 zob. W³asnoæ lokali ........................................................................... 7
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skorowidz przedmiotowy
Zabezpieczenie nowacyjne
 Nowacyjne zabezpieczenie roszczeñ mo¿e nie ró¿niæ siê od treci rozstrzygniêcia sprawy (antycypacja przysz³ego rozstrzygniêcia), o ile
uprawniony wyka¿e, ¿e bez takiego zabezpieczenia nara¿ony bêdzie
na szkodê albo inne niekorzystne skutki. Interes prawny wyra¿a siê
zatem w takiej sytuacji potrzeb¹ uzyskania natychmiastowej ochrony
prawnej w celu uchronienia uprawnionego przed szkod¹ lub innymi
negatywnymi nastêpstwami, które dotknê³yby go pomimo ostatecznego wygrania sprawy ........................................................................... 8

Zabezpieczenie roszczenia
 zob. Zabezpieczenie nowacyjne ........................................................ 8

Zamawiaj¹cy
 zob. Prawo zamówieñ publicznych .................................................... 5

Zawieszenie biegu przedawnienia
 zob. Przewozowe prawo .................................................................... 6

¯¹danie dokumentów lub owiadczeñ niezbêdnych
do przeprowadzenia postêpowania
 zob. Prawo zamówieñ publicznych .................................................... 5

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Biegli
 zob. Wysokoæ wiadczenia ............................................................... 7

Dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego s¹dowego
 zob. Wysokoæ wiadczenia ............................................................... 7

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Przepisy 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.) ustanawiaj¹ zasadê, wedle której emerytura przys³uguje mê¿czynie po ukoñczeniu 65 roku ¿ycia (art.24 ust.1 i art.27 pkt 1) Prawo do
emerytury w wieku obni¿onym (w tym zwi¹zane z prac¹ w warun-
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kach szczególnych) jest wiêc wyj¹tkiem od tej regu³y. W sprawie, w której
przedmiotem ustaleñ s¹du ma byæ charakter zatrudnienia w okresie
dawnym, gdzie wiêkszoæ dokumentów jest niekompletna, a wiêc
wysoce utrudnione jest ustalenie faktów wy³¹cznie w oparciu o istniej¹ce dokumenty, dokonywanie ustaleñ stanu faktycznego odbywa siê
z regu³y poprzez przeprowadzenie dowodów osobowych. Osobowe
ród³a dowodowe (w tym zarówno zeznania wiadków jak i strony procesowej) musz¹ byæ skonfrontowane z istniej¹c¹ dokumentacj¹ i dopiero uzyskanie przekonania granicz¹cego z pewnoci¹ co do przebiegu zatrudnienia, mo¿e pozwoliæ na pozytywne rozstrzygniêcie o prawie do emerytury ............................................................................... 1
 Uczêszczanie do szko³y w kontekcie wyk³adni zwrotu ukoñczenie
nauki w szkole w wietle przepisu art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 wrzenia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nale¿y rozumieæ jako okrelenie szczególnej sytuacji, gdy ubezpieczony nie pracuje zarobkowo i kszta³ci siê, b¹d te¿ zamiar kszta³cenia siê rzeczywicie posiada i swoimi dzia³aniami realizuje. Przez naukê w szkole nale¿y przy tym rozumieæ naukê w jakiejkolwiek szkole, lub uczelni . 2

Emerytura wczeniejsza
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Konkurencja
 zob. Konkurencyjna dzia³alnoæ ......................................................... 3

Konkurencyjna dzia³alnoæ
 Konkurencyjn¹ dzia³alnoci¹ jest aktywnoæ przejawiana w tym samym
lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego krêgu odbiorców, pokrywaj¹ca siê  chocia¿by czêciowo  z zakresem dzia³alnoci podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana mo¿e byæ taka dzia³alnoæ, która narusza interes pracodawcy lub zagra¿a mu. Termin konkurencja oznacza rywalizacjê, wspó³zawodnictwo miêdzy podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osi¹gniêciu tego samego celu. Zajmowanie siê interesami konkurencyjnymi jest wiêc równoznaczne z dzia³aniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udzia³em w przedsiêwziêciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnosz¹ siê (lub potencjalnie mog¹ siê odnieæ),
chocia¿by czêciowo, do tego samego krêgu odbiorców .................. 3
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skorowidz przedmiotowy
Nabycie prawa do renty rodzinnej
 zob. Renta rodzinna ............................................................................ 4

Nauka w szkole
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 2

Osobowe ród³a dowodowe
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Osoby uprawnione do wiadczenia pieniê¿nego
 zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych
oraz ich rodzin .................................................................................... 6

Postêpowanie dowodowe
 zob. Wysokoæ wiadczenia ............................................................... 7

Pozarolnicza dzia³alnoæ gospodarcza
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne rolników ........................................... 5

Praca w warunkach szczególnych
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Prawo do emerytury
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Prawo do emerytury w wieku obni¿onym
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Prawo do niezrealizowanego wiadczenia
 zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych
oraz ich rodzin .................................................................................... 6

Prawo do renty rodzinnej dziecka
 zob. Renta rodzinna ............................................................................ 4

Przebieg zatrudnienia
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 1

Przed³u¿enie prawa do renty rodzinnej
 zob. Renta rodzinna ............................................................................ 4
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Renta rodzinna
 Zasad¹ jest, ¿e prawo do renty rodzinnej dziecko ucz¹ce siê mo¿e nabyæ do osi¹gniêcia 25 roku ¿ycia za po osi¹gniêciu tego wieku mo¿liwe jest jedynie przed³u¿enie prawa do tego wiadczenia ................ 4
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 2

Ubezpieczenie spo³eczne rolników
 Art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291). W pierwotnym brzmieniu
stanowi³, i¿: rolnik lub domownik, który podlegaj¹c ubezpieczeniu w pe³nym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok podejmuje pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie bêd¹c pracownikiem i nie
pozostaj¹c w stosunku s³u¿bowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu.
Rolnik lub domownik mo¿e podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu wówczas, gdy z³o¿y³ Zak³adowi lub Kasie owiadczenie, ¿e chce podlegaæ innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, o ile spe³nia w tym zakresie warunki okrelone w odrêbnych przepisach.
Zacytowany zatem in extenso przepis uregulowa³ sytuacjê osób objêtych
ju¿ spo³ecznym ubezpieczeniem rolników a podejmuj¹cych pozarolnicz¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Istotnym jest przy tym, ¿e przewidywa³ w pe³nym zakresie mo¿liwoæ pozostania w rolniczym ubezpieczeniu spo³ecznym rolników rozpoczynaj¹cych równoczenie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, bez koniecznoci sk³adania jakichkolwiek
owiadczeñ .......................................................................................... 5

Ukoñczenie nauki w szkole
 zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ......... 2

Wysokoæ wiadczenia
 Dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego s¹dowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w realiach art. 278 § 1 k.p.c. tj. wówczas, gdy w sprawie wyst¹pi
kwestia sporna wymagaj¹ca wiadomoci specjalnych. Bieg³y ma obowi¹zek dopomóc s¹dowi w ustaleniu kwestii spornych w takim wymiarze,
w jakim nie mo¿na tego wymagaæ od s¹du nie posiadaj¹cego wiadomoci
specjalnych.
Nie ma potrzeby powo³ywania bieg³ego w sytuacji, gdy rozstrzygniêcie
zale¿ne jest wy³¹cznie od znajomoci prawa oraz posiadania przez sêdziego podstawowych umiejêtnoci matematycznych zw³aszcza przy mo¿li-
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woci skorzystania z podstawowych narzêdzi biurowych, jakimi s¹ elektroniczne arkusze kalkulacyjne. Do spraw tego rodzaju nale¿¹ z regu³y
sprawy o ustalenie podstawy wymiaru wiadczeñ emerytalno  rentowych, gdzie obowi¹zkiem strony, która wyprowadza z tego faktu skutki
prawne (w myl regu³y kontradyktoryjnego postêpowania wynikaj¹cej
z art. 323 k.p.c.) nale¿y przedstawienie wszystkich dowodów celem wykazania wysokoci wyp³aconych w okresie zatrudnienia wiadczeñ, za
do s¹du nale¿y ocena prawna, czy wyp³aty te mog¹ byæ ujête w podstawie wymiaru wiadczeñ emerytalno  rentowych, bior¹c pod uwagê stan
prawny obowi¹zuj¹cy w dacie ich wyp³aty ......................................... 7

Zakaz konkurencji
 zob. Konkurencyjna dzia³alnoæ ......................................................... 3

Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych
oraz ich rodzin
 Przepis art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) odnosi siê
nie tylko do sytuacji, kiedy nastêpuje mieræ osoby, która zg³osi³a wniosek o wiadczenie okrelone ustaw¹ ale równie¿ do sytuacji, kiedy
wiadczenie zosta³o przyznane, ale nie zosta³o wyp³acone wskutek
mierci uprawnionego ........................................................................ 6

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Bezwzglêdne przyczyny odwo³awcze
 O zakwalifikowaniu sprzecznoci jako takiej, o której mowa w art. 439 § 1
pkt 7 k.p.k., decyduje wyst¹pienie dwóch elementów. Po pierwsze 
sprzecznoæ musi dotyczyæ wy³¹cznie czêci dyspozytywnej wyroku, a po
drugie  musi ona uniemo¿liwiaæ, a nie jedynie utrudniaæ wykonanie orzeczenia. Jako niemo¿noæ wykonania orzeczenia nale¿y rozumieæ tak¹ sytuacjê, w której istniej¹ dwie lub wiêcej wersje interpretacyjne orzeczenia, a ¿adnej z nich nie da siê wykluczyæ. W sytuacji, gdy wyrok zapad³
po uprzednim wydaniu przez s¹d a quo postanowienia o uwzglêdnieniu
wniosku z³o¿onego przez prokuratora w trybie art. 335 § 1 k.p.k., istnieje
podstawa do wykluczenia tej wersji rozumienia orzeczenia, która pozostaje w sprzecznoci z treci¹ wniosku prokuratora, umieszczonego w ak-
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cie oskar¿enia, a tak¿e z treci¹ uzasadnienia wyroku. St¹d te¿ rozbie¿noæ, polegaj¹ca na na³o¿eniu na oskar¿onego przez s¹d a quo obowi¹zku wykonania pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 (dwadziecia)
godzin, nie stanowi bezwzglêdnej przyczyny odwo³awczej i jest mo¿liwa do rozstrzygniêcia w drodze zmiany wyroku w sposób przewidziany
w art. 437 § 2 k.p.k. ............................................................................. 7

Mienie w wielkich rozmiarach
 zob. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu ....... 6

Mieszany charakter normy prawnej
 zob. Nadzwyczajne obostrzenie kary ................................................. 3

Nadzwyczajne obostrzenie kary
 Zawarta w § 4 art. 178a k.k. okolicznoæ dotycz¹ca wczeniejszego prawomocnego skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzewoci  ma podobny charakter prawny, to jest nale¿y j¹ zaliczyæ
do kategorii nadzwyczajnego obostrzenia kary, a nie traktowaæ jako dodatkowe znamiê typu podstawowego, co z kolei decyduje o utworzeniu
typu kwalifikowanego.
Pomimo tego, ¿e konstrukcja art. 178a § 4 k.k. zawiera tak¿e cechy formalne charakterystyczne dla przepisów statuuj¹cych kwalifikowane typy
przestêpstw (odrêbna jednostka redakcyjna, samodzielna sankcja karna),
to jednak norma ta ma charakter mieszany bowiem zawiera tak¿e okolicznoæ nadzwyczajnie obostrzaj¹c¹, nie zwi¹zan¹ ze znamionami pope³nionego przestêpstwa, ale z osob¹ sprawcy ........................................ 3

Naruszenie zasady rzetelnego procesu
 zob. Zasada rzetelnego procesu ......................................................... 1

Niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia
 zob. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu ....... 6

Niemo¿noæ wykonania orzeczenia
 zob. Bezwzglêdne przyczyny odwo³awcze ....................................... 7

Oszustwo podatkowe
 Wystawianie faktur VAT powiadczaj¹cych nieprawdê, wyczerpuj¹ce
znamiona art. 56 § 1 k.k.s., charakterystyczne przy tak zwanych przestêpstwach z³omowych i paliwowych (praniu brudnych pieniêdzy), nie
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musi ka¿dorazowo oznaczaæ, ¿e podjête przez oskar¿onych dzia³ania
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej wyczerpuj¹ znamiona innych
przestêpstw ni¿ skarbowe .................................................................. 2

Prawo do obrony
 zob. Zasada rzetelnego procesu ......................................................... 1

Przestêpstwa kierunkowe
 zob. Zamiar bezporedni kierunkowy ................................................ 4

Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu
 Redakcja przepisu art. 165 § 1 k.k. pomiêdzy poszczególnymi znamionami przestêpstwa nie zawiera koniunkcji (spójniki i, oraz, ³¹cz¹ce
równorzêdne czêci zdañ) lecz podwójn¹ alternatywê: spójniki lub,
albo, które ³¹cz¹ równorzêdne czêci zdania, wyra¿aj¹ce mo¿liw¹
wymiennoæ: ¿ycia lub zdrowia wielu osób b¹d te¿ wzajemne wykluczenie, wy³¹czenie siê: ¿ycia lub zdrowia ( ) albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Tak wiêc, spe³nienie chocia¿by tylko jednej z tych
trzech przes³anek daje podstawê do uznania, ¿e sprawca czynu wyczerpa³ znamiê przestêpstwa z art. 165 § 1 k.k. ................................ 6

Sprowadzenie niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia
wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach
 zob. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu ....... 6

Sprzecznoæ w treci orzeczenia
 zob. Bezwzglêdne przyczyny odwo³awcze ....................................... 7

Szalbierstwo
 Zakres przedmiotowy wykroczenia szalbierstwa mieci siê w zakresie
oszustwa. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w sensie prawnym szalbierstwo jest
szczególnym rodzajem oszustwa i charakteryzuje siê dzia³aniem polegaj¹cym na wykorzystaniu podstêpnie wytworzonej sytuacji, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿ w przypadku wykroczenia typizowanego w art.
121 § 2 k.w. dzia³anie sprawcy skierowane jest przeciwko odmiennemu ni¿ w przypadku przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. przedmiotowi.
Zatem zamówienie posi³ku w postaci kebabów, które dostarczone zosta³o przez osobê zatrudnion¹ w tym celu, nast¹pi³o na podstawie zawarcia takiej samej umowy cywilnoprawnej jak przy zamówieniu posi³ku wewn¹trz lokalu. Tym samym przyjêcie kwalifikacji z art. 121 § 2
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k.w. by³o w pe³ni uzasadnione, gdy¿ czyn oskar¿onych zosta³ pope³niony poprzez wy³udzenie po¿ywienia w zak³adzie ¿ywienia zbiorowego, tyle, ¿e zamówienie nast¹pi³o przez telefon, a spo¿ycie poza
lokalem tego zak³adu ......................................................................... 5

Wczeniejsze prawomocne skazanie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci
 zob. Nadzwyczajne obostrzenie kary ................................................. 3

Zakres przedmiotowy wykroczenia szalbierstwa
 zob. Szalbierstwo ................................................................................ 5

Zamiar
 zob. Zamiar bezporedni kierunkowy ................................................ 4

Zamiar bezporedni kierunkowy
 Potrzeba zaistnienia odmiany postaci zamiaru bezporedniego  dolus
directus coloratus, zachodzi tylko wówczas gdy ustawodawca w znamionach ustawowych czynu zabronionego tego wymaga. Nieodzowna jest
zatem znajomoæ przes³anek kszta³tuj¹cych te odmianê zamiaru bezporedniego. Zamiar jest zjawiskiem psychologicznym, towarzysz¹cym cz³owiekowi, bêd¹cy odzwierciedleniem jego woli oraz intelektu. Do elementów kszta³tuj¹cych zamiar, generalnie (jak intelekt i wolê cz³owieka)
nie sposób jest zaliczaæ strony motywacyjnej towarzysz¹cej sprawcy i w tym
znaczeniu s¹d odwo³awczy nie zgadza siê z pogl¹dem wyra¿onym przez
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie II Kr 177/
83 (OSNKW 4/23/1984). Bez w¹tpienia wymóg zaistnienia zamiaru bezporedniego kierunkowego, przewidziano tak dla zrealizowania znamion
przestêpstwa okrelonego w art. 286 § 1 k.k. jak i w art. 270 § 1 k.k. To,
¿e ustawodawca w przypadku przestêpstw kierunkowych taki wymóg
stworzy³ absolutnie nie przekrela tego, ¿e z takim zamiarem (jako odmiana) mog¹ zostaæ pope³nione przestêpstwa, dla realizacji których ustawodawca wymaga co prawda zamiaru bezporedniego nie jednak w jego
odmianie kierunkowej ......................................................................... 4

Zasada rzetelnego procesu
 Nie mo¿na stwierdziæ naruszenia zasady rzetelnego procesu gdy przes³uchani w charakterze wiadków funkcjonariusze policji przytaczali
wypowiedzi oskar¿onej zanim uzyska³a ona status osoby podejrzanej
i wynikaj¹ce z tego tytu³u gwarancje procesowe, w sytuacji gdy S¹d
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Okrêgowy nie skorzysta³ z tego dowodu, dostrzegaj¹c, i¿ mog³oby to
naruszaæ jej prawo do obrony ............................................................ 1

Znamiona oszustwa podatkowego
 zob. Oszustwo podatkowe ................................................................. 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 ACa 812/12
V ACz 808/12

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

poz.

str.

5
1
8
2
6
3
4
7

64
3
97
12
84
35
48
94

poz.

str.

3
5
7
4
6
1
2

120
151
174
145
162
101
113

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III APa 18/12
III AUa 440/12
III AUa 573/12
III AUa 756/12
III AUa 895/12
III AUa 1475/12
III AUa 1509/10

11 padziernik 2012 r.
18 wrzesieñ 2012 r.
18 padziernik 2012 r.
20 listopad 2012 r.
3 grudzieñ 2012 r.
18 padziernik 2012 r.
8 marzec 2012 r.
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PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 7/13
II AKa 136/11
II AKa 395/12
II AKa 373/12
VI Ka 255/11
VI Ka 547/10
XIII Ka 132/12

31 styczeñ 2013 r.
28 wrzesieñ 2011 r.
30 styczeñ 2013 r.
7 listopad 2012 r.
8 wrzesieñ 2011 r.
25 styczeñ 2011 r.
29 marzec 2012 r.

poz.

str.

6
2
4
1
3
7
5

212
195
205
190
201
216
207
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