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Prawo Cywilne
1
WYROK
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
V ACa 22/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Irma Kul
SSA Renata Artska

Teza
1. O wysokoci zadoæuczynienia z art. 446 § 4 k.c. rozstrzyga
stopieñ i nasilenie odczuwanej krzywdy oraz potrzeba zrekompensowania jej skutków. O odczuwanym poczuciu krzywdy decyduj¹ ró¿ne okolicznoci, w tym przede wszystkim stopieñ bliskoci i poziom oraz charakter relacji z osob¹ zmar³¹.
Decyduje o nim równie¿ osobista wra¿liwoæ osoby pokrzywdzonej, która jest w³aciwa ka¿dej z osób pokrzywdzonych
i inna u ka¿dej z nich.
2. Ustawodawca zaniecha³ wskazania w art. 446 § 4 k.c. kryteriów ustalania wysokoci zadoæuczynienia. Pos³uguj¹c siê za
zwrotem suma odpowiednia pozostawi³ s¹dom ocenê, które
z przes³anek i w jakim zakresie wp³ywaj¹ na ustalenie jego
wysokoci. Ta uznaniowoæ w zakresie przyznania i okrelenia wysokoci zadoæuczynienia powoduje, ¿e s¹d wy¿szej
instancji mo¿e ingerowaæ w przyznane zadoæuczynienie o ile
s¹d ni¿szej instancji odst¹pi³ od ustalonej praktyki orzekania
opartej na uznanych kryteriach oceny zasadnoci zadoæuczynienia i jego wysokoci.
3. Nie jest rol¹ zadoæuczynienia umo¿liwienie pokrzywdzonemu nabycia konkretnego dobra materialnego i dlatego ocena
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jego wysokoci nie mo¿e byæ dokonana przez pryzmat wartoci tego dobra.
4. Ustalenie odszkodowania przewidzianego w art. 446 § 3 k.c.
jest obarczone ryzykiem hipotetycznych ocen, gdy¿ odnosi
siê do wzajemnych relacji zmar³ego i osoby mu bliskiej,
w szczególnoci zachowania zmar³ego usprawiedliwiaj¹cego
oczekiwanie, ¿e by³oby kontynuowane w przysz³oci. Dlatego orzekaj¹c o stosownym odszkodowaniu s¹d musi opieraæ
siê na przewidywaniu co do charakteru hipotetycznych przysz³ych relacji osoby uprawnionej i zmar³ej uzasadniaj¹cych
stwierdzenie, ¿e nast¹pi³o istotne pogorszenie sytuacji ¿yciowej osoby bliskiej zmar³emu.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 31 padziernika 2012 r. S¹d Okrêgowy zas¹dzi³
od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeñ Spó³ki Akcyjnej w W.
na rzecz:
a) J.. kwotê 140.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia zap³aty, oddali³ powództwo w pozosta³ej
czêci, zniós³ wzajemnie koszty postêpowania, nie obci¹¿y³ powódki kosztami procesu poniesionymi przez Skarb Pañstwa i nakaza³ pobraæ od pozwanego na rzecz Skarbu Pañstwa  S¹du
Okrêgowego kwotê 7.158 z³ tytu³em nieuiszczonych kosztów
s¹dowych od uwzglêdnionej czêci powództwa.
b) E.. kwotê 145.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia zap³aty, oddali³ powództwo w pozosta³ej
czêci, zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanego 3.609 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, nie obci¹¿y³ jej kosztami nale¿nymi Skarbowi Pañstwa i nakaza³ pobraæ od pozwanego na rzecz
Skarbu Pañstwa  S¹du Okrêgowego kwotê 7.246 z³ tytu³em
nieuiszczonych kosztów s¹dowych od uwzglêdnionej czêci powództwa.
c) M.. kwotê 90.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia zap³aty, zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz
powoda kwotê 3.617 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu i nakaza³ pobraæ od pozwanego na rzecz Skarbu Pañstwa  S¹du Okrê-
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gowego kwotê 4.702 z³ tytu³em nieuiszczonych kosztów s¹dowych.
Swoje rozstrzygniêcie opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach. W dniu 12 wrzenia 2010 r. w miejscowoci T. mia³
miejsce wypadek komunikacyjny, w którym B., kieruj¹cy samochodem marki (...) o nr rej. (...), po wyjciu z ³uku drogi w lewo, zjecha³ na lew¹ stronê drogi, nastêpnie wróci³ na praw¹
stronê i uderzy³ przodem pojazdu w przydro¿ne drzewo. Wraz
z kieruj¹cym, w samochodzie podró¿owa³a jego ¿ona T.., córki
E i J.. oraz wnuk O..
W nastêpstwie zdarzenia mieræ ponios³a T.. w wieku 48 lat
oraz O.. urodzony (...). W chwili wypadku nie ukoñczy³ jeszcze
dwóch miesiêcy. O.. podró¿owa³ w zapiêtym foteliku na tylnym siedzeniu samochodu. T.. by³a osob¹ pogodn¹, która spaja³a ca³¹ rodzinê. Organizowa³a rodzinne obiady. By³a wsparciem
dla wszystkich cz³onków rodziny.
J.. w okresie, w którym dosz³o do wypadku, rozpoczê³a naukê w VI klasie szko³y podstawowej. Po wypadku kontynuowa³a naukê i rok szkolny zakoñczy³a, otrzymuj¹c wiadectwo z paskiem.
J.. du¿e wsparcie otrzyma³a od siostry E.. Cieszy³a siê z narodzin siostrzeñca i pomaga³a siostrze w opiece nad nim. Przede
wszystkim jednak by³a bardzo z¿yta z matk¹, której zwierza³a siê
ze wszystkich swoich spraw. Po wypadku powódka przychodzi
do E.., gdy¿ ma potrzebê, by siê przytuliæ. Jest z ni¹ silnie
zwi¹zana, lecz brakuje jej matki.
J.. funkcjonuje intelektualnie znacznie powy¿ej przeciêtnej
normy wiekowej. Jest dziewczynk¹ nad wiek dojrza³¹ emocjonalnie. Powódka stara siê odcinaæ intelektualnie od emocji, by
nie prze¿ywaæ bólu. Jednak¿e brak ujawnienia i przepracowania
silnych emocji, wynikaj¹cych z utraty najbli¿szych mo¿e w przysz³oci skutkowaæ nawracaj¹c¹ depresj¹. J.. prze¿y³a siln¹ traumê zwi¹zan¹ g³ównie z utrat¹ matki i siostrzeñca. Aktualnie nie
ujawnia istotnych zaburzeñ w funkcjonowaniu psychicznym i spo³ecznym. Fakt wspólnego zamieszkiwania z ojcem jest okolicznoci¹ powoduj¹c¹ u niej brak mo¿liwoci pe³nego wyra¿enia
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emocji zwi¹zanych z ¿alem po stracie matki i siostrzeñca, koniecznoci w³¹czenia mechanizmów obronnych (wypierania,
emocji, racjonalizacji) oraz skutecznego doranie i akceptowanego spo³ecznie radzenia sobie z sytuacj¹ traumatyczn¹ poprzez
naukê czy spe³nianie obowi¹zków.
J.. otrzymuje rentê z (...) w wysokoci 492,33 z³ z tytu³u mierci
matki. Pozwany wyp³aci³ dotychczas powódce kwotê 20.000 z³
tytu³em zadoæuczynienia oraz kwotê 10.000 z³ tytu³em odszkodowania za znaczne pogorszenie siê jej sytuacji ¿yciowej wobec
mierci matki.
E.. w wypadku utraci³a matkê i dwumiesiêcznego syna. Przed
wypadkiem mieszka³a wraz z rodzicami w domu przy ul. (...)
w B. Razem prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. Po zdarzeniu przebywa³a dwa tygodnie w szpitalu, w którym dowiedzia³a siê o mierci matki i syna. By³a bardzo z¿yta z matk¹, która wspiera³a j¹ w czasie ci¹¿y i pomaga³a w opiece nad dzieckiem.
E.. by³a na utrzymaniu rodziców. Powódka by³a szczêliwa
z powodu narodzin dziecka. E.. po wypadku korzysta³a z pomocy poradni psychologicznych, (...) w B.
Nadal mieszka wraz z ojcem B.. oraz siostr¹ J.. Przede wszystkim do niej nale¿¹ obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Powódka kontynuuje naukê w trybie zaocznym. Nie pracuje. Obecnie otrzymuje rentê z (...) w wysokoci
492,33 z³ wobec utraty matki. Pozwany wyp³aci³ jej dotychczas
kwotê 10.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia wobec mierci matki
oraz kwotê 15.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia wobec mierci
syna.
mieræ bliskich osób, dziecka oraz matki, w wypadku w 2010 r.
spowodowa³a u powódki siln¹ traumê, której skutki obserwowane s¹ w funkcjonowaniu psychicznym do chwili obecnej. E..
zdradza symptomy (...) i wymaga dalszego leczenia psychiatrycznego i terapii psychologicznej. Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoim ojcem, sprawc¹ wypadku,
z punktu widzenia psychologicznego utrudnia powrót powódki
do równowagi psychicznej i zdrowia psychicznego.
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M.. jeszcze przed wypadkiem, po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, wyprowadzi³ siê z rodzinnego domu. By³ bardzo zwi¹zany z matk¹, któr¹ traktowa³ jak przyjació³kê. Zawsze móg³ z ni¹
swobodnie porozmawiaæ. Zwierza³ siê jej z wszystkich spraw.
Jeszcze przed wypadkiem czêsto odwiedza³ dom rodzinny wraz
z ¿on¹ i dzieckiem. Obecnie rzadko sk³ada wizyty ojcu i siostrom. mieræ bliskich osób, matki i siostrzeñca w wypadku
w 2010 r. spowodowa³a u powoda siln¹ traumê, której skutki obserwowane s¹ w funkcjonowaniu psychicznym do chwili obecnej. Powód ma silne objawy (...). Z punktu widzenia psychologicznego mieræ bliskich osób jest najwa¿niejszym czynnikiem
spustowym jego obecnych zaburzeñ (...). W ocenie psychologicznej powód wymaga terapii psychologicznej i leczenia przeciwdepresyjnego. Powód by³ sk³aniany przez ojca, werbalnie i poprzez przyk³ad, ¿e niezale¿nie od prze¿ytej traumy trzeba iæ
do przodu i nie mówiæ o trudnych emocjach. Taki model radzenia sobie z traum¹ spowodowa³ u niego tendencjê do cielesnej
konwersji problemów psychicznych, t³umienie silnych negatywnych emocji, a w efekcie utrzymuj¹ce siê zaburzenia typu depresyjnego. Pozwany wyp³aci³ dotychczas powodowi kwotê
10.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia wobec mierci matki oraz
kwotê 6.918,15 z³ tytu³em zwrotu kosztów pogrzebu. Nie mo¿na
wykluczyæ wp³ywu cierpienia psychicznego na pogorszenie stanu zdrowia somatycznego powoda  bêd¹cego w trakcie diagnostyki (...).
Ten stan faktyczny s¹d ustali³ na podstawie zeznañ powódki
E.., powoda M.. oraz B..  przedstawiciela ustawowego ma³oletniej powódki J.., opinii s¹dowo-psychologicznych bieg³ej U.M.
zeznañ wiadka M.L., a ponadto w oparciu o okazane przez powodów dokumenty, których autentycznoæ nie budzi³a w¹tpliwoci S¹du i nie by³a równie¿ kwestionowana przez stronê przeciwn¹.
W ocenie S¹du zeznania stron oraz B.. s¹ w pe³ni wiarygodne.
Wy¿ej wymieni przedstawili przede wszystkim swoje subiektywne
odczucia zwi¹zane z utrat¹ bliskich osób oraz opisali zaobserwowane przez siebie zachowania pozosta³ych cz³onków rodziny. Brak
podstaw, by kwestionowaæ wiarygodnoæ ich relacji, która obrazu-
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je, co nale¿y podkreliæ, przede wszystkim ich stan psychiczny
oraz stosunki panuj¹ce w rodzinie po mierci T..
W ocenie S¹du równie¿ opinie s¹dowo-psychologiczne opracowane przez bieg³¹ z dziedziny (...) U.M. nie budz¹ zastrze¿eñ.
Opinie te s¹ zupe³ne oraz zgodne z wiadomociami specjalistycznymi bieg³ej. Ekspertyzy w sposób wyczerpuj¹cy odnosz¹
siê do przedstawionego zagadnienia i zakrelonej postanowieniem S¹du z dnia 30 kwietnia 2012 r. tezy dowodowej. Opinie
s¹ jasne i zupe³ne, a w zwi¹zku z powy¿szym stanowi¹ pe³nowartociowy materia³ dowodowy, który móg³ staæ siê podstaw¹
wyrokowania w niniejszej sprawie.
Oceniaj¹c zasadnoæ powództwa S¹d Okrêgowy podkreli³,
¿e nie by³y sporne okolicznoci zdarzenia z dnia 12 wrzenia
2010 r., w wyniku którego nast¹pi³a mieræ T.. oraz O.. Nie
jest równie¿ kwestionowana odpowiedzialnoæ pozwanego, jako
ubezpieczyciela. Pozwany (...) S.A. uzna³ co do zasady swoj¹
odpowiedzialnoæ za skutki wypadku. Wyp³aci³ bowiem powodom okrelone kwoty pieniê¿ne, jednak¿e dalej id¹ce ¿¹dania
powodów uzna³ za bezpodstawne.
Przedmiotem sporu sta³a siê wysokoæ zadoæuczynienia, a tak¿e uprawnienie powódek do otrzymania odszkodowania za znaczne pogorszenie ich sytuacji ¿yciowej i zakres tego wiadczenia.
Zgodnie z art. 446 § 3 k.c. S¹d mo¿e przyznaæ najbli¿szym
cz³onkom rodziny zmar³ego stosowne odszkodowanie, je¿eli
wskutek jego mierci nast¹pi³o znaczne pogorszenie ich sytuacji
¿yciowej. Po myli za § 4 tego artyku³u S¹d mo¿e tak¿e przyznaæ najbli¿szym cz³onkom rodziny zmar³ego odpowiedni¹ sumê
tytu³em zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego podkrela siê, i¿ odszkodowanie, które s¹d mo¿e zas¹dziæ na podstawie art. 446 § 3 k.c.
zmierza do naprawienia nie tylko uszczerbku o charakterze maj¹tkowym, lecz pozostaje w cis³ym zwi¹zku z elementem niemaj¹tkowym. Z tego wzglêdu w ramach ustalania rozmiaru szkody uwzglêdnia siê takie czynniki niewymierne jak utrata oczekiwanego wsparcia na przysz³oæ (nie tylko materialnego), cierpienie zwi¹zane z utrat¹ osoby bliskiej i os³abienie aktywnoci
¿yciowej oraz motywacji do przezwyciê¿ania trudnoci ¿ycia co-
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dziennego, pogorszenie stanu zdrowia w nastêpstwie cierpienia
i poczucia krzywdy z powodu utraty dziecka (zob. przyk³adowo
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 26 listopada 2010 r., IV CSK
170/10, niepubl., uzasadnienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia
22 padziernika 2010 r., III CZP 76/10). Zarówno uszczerbek
materialny, jak i niematerialny musz¹ ³¹cznie doprowadziæ do
szkody w postaci znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej poszkodowanych.
Znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej, dotyczy nie tylko obecnej
sytuacji materialnej, lecz tak¿e utraty realnej mo¿liwoci polepszenia warunków ¿ycia i realizacji planów ¿yciowych. Pogorszenie musi mieæ charakter obiektywny i wynikaæ ze mierci osoby
najbli¿szej. Decyduj¹ce nie s¹ subiektywne odczucia porednio
poszkodowanego, ale kryteria obiektywne (por. wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., I ACa 178/10).
Sfera zastosowania art. 446 § 3 k.c. jednak nie ogranicza siê
tylko do szkód maj¹cych choæ czêciowo charakter materialny.
Mog¹ bowiem istnieæ szkody, które w ogóle nie maj¹ charakteru
materialnego, lecz stanowi¹ pogorszenie sytuacji ¿yciowej. Przyk³adowo mo¿na tu przytoczyæ takie sytuacje, gdy np. starszy brat
ma³oletniego rodzeñstwa  na skutek mierci swego ojca  musi
zaniechaæ wy¿szych studiów i przyst¹piæ do ciê¿kiej pracy fizycznej, która jednak nie jest gorzej p³atna od pracy, któr¹ móg³by uzyskaæ maj¹c wy¿sze studia; gdy starsza siostra ma³oletniego
rodzeñstwa, po stracie matki, musi siê zaj¹æ prowadzeniem domu
i przez to zmuszona jest zaprzestaæ cenionej w spo³eczeñstwie
pracy zawodowej; gdy wskutek mierci osoby najbli¿szej osoba
zainteresowana musi zaniechaæ dzia³alnoci spo³ecznej, która zapewni³a jej wa¿k¹ pozycjê spo³eczn¹ itp. W tych wszystkich
przypadkach zachodzi obiektywne pogorszenie sytuacji ¿yciowej osoby zainteresowanej, choæ materialnych strat mo¿e ona
nie doznaæ. W konkluzji dojæ nale¿y do wniosku, ¿e pogorszenie sytuacji ¿yciowej, przewidziane w art. 446 § 3 k.c., zachodzi
zarówno wtedy, gdy szkody spowodowane przez mieræ osoby
najbli¿szej maj¹ w pewnym stopniu charakter materialny, wykraczaj¹cy poza ramy art. 446 § 1 i 2 k.c., jak i wówczas, gdy szkody te takiego charakteru wprawdzie nie maj¹, lecz polegaj¹ na
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obiektywnym pogorszeniu pozycji ¿yciowej danej osoby w wiecie zewnêtrznym. W art. 446 § 3 k.c. mowa jest nie o odszkodowaniu w ogóle, lecz o stosownym odszkodowaniu, co  jak siê
wydaje  wskazuje na to, ¿e chodzi o zrekompensowanie szkód
w zasadzie pieniê¿nie niewymiernych. Oczywicie dla przyznania odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c. konieczne jest
istotne znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej (por. wyrok SN
z dnia 5 stycznia 1968 r., I PR 424/67 oraz komentarz do art. 446
§ 3 k.c, teza 37, autor G. Bieniek [w:] Komentarz do kodeksu
cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania. Tom I, Warszawa 2006,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII), s. 697).
Je¿eli chodzi za o krzywdê, to w literaturze zwraca siê uwagê,
¿e na jej rozmiar maj¹ przede wszystkim wp³yw: dramatyzm doznañ osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrz¹s psychiczny wywo³any mierci¹ osoby najbli¿szej,
rodzaj i intensywnoæ wiêzi ³¹cz¹cej pokrzywdzonego ze zmar³ym,
roli w rodzinie pe³nionej przez osobê zmar³¹, stopieñ w jakim pokrzywdzony bêdzie umia³ siê znaleæ w nowej rzeczywistoci i zdolnoci jej zaakceptowania, wiek pokrzywdzonego.
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na kanwê tej sprawy S¹d w pierwszej kolejnoci odniós³ siê do ¿¹dañ zg³oszonych przez ma³oletni¹ J..
W jego ocenie nale¿ne powódce na podstawie art. 446 § 4
k.c. zadoæuczynienie powinno zostaæ zwiêkszone i z tego tytu³u zas¹dzi³ na jej rzecz dalsz¹ kwotê 130.000 z³.
W okolicznociach tej sprawy nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci,
¿e strata matki w wieku 11 lat, stanowi tragediê i jest ród³em
krzywdy, która powinna ulec rekompensacie na podstawie powo³anego wy¿ej przepisu. Krzywdê powódki pog³êbia fakt, ¿e
sprawc¹ zdarzenia, w nastêpstwie którego straci³a matkê jest jej
ojciec. Bez w¹tpienia na rozmiar krzywdy, co przenosi siê tak¿e
na wysokoæ przyznanego zadoæuczynienia, wp³ywa tak¿e rodzaj wiêzi, jaka ³¹czy³a cz³onków rodziny. Owa wiê miêdzy
dorastaj¹c¹ córk¹, a matk¹ jest wyj¹tkowo silna. W wietle zasad
dowiadczenia ¿yciowego nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci, ¿e dla
m³odej dziewczyny matka jest pierwsz¹ osob¹, której zwierza siê
z wszelkich problemów i do której zwraca siê o pomoc i radê.
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Nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e skutkiem wypadku by³a mieræ
jeszcze jednego cz³onka jej rodziny, a mianowicie O.. Z zeznañ
przes³uchanych w sprawie osób wynika bezspornie, ¿e powódka by³a bardzo przywi¹zana do siostrzeñca. Czêsto pomaga³a
siostrze w opiece nad nim i jego strata równie¿ by³a dla powódki bardzo dotkliwa.
Zadoæuczynienie, wed³ug utrwalonych w tym zakresie pogl¹dów judykatury, ma mieæ przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokoæ nie mo¿e stanowiæ zap³aty symbolicznej, lecz musi przedstawiaæ jak¹ ekonomicznie
odczuwaln¹ wartoæ (por. wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu z dnia 24 lutego 2012 r., I ACa 84/12).
W ocenie S¹du, uwzglêdniaj¹c wy¿ej wymienione okolicznoci,
zadoæuczynienie nale¿ne powódce J.., rekompensuj¹ce krzywdê
po stracie matki i siostrzeñca powinno wynosiæ 150.000 z³. Dlatego
zas¹dzi³ na jej rzecz dalsz¹ kwotê 130.000 z³ z tego tytu³u.
Zasadne, zdaniem S¹du, jest tak¿e ¿¹danie powódki zwiêkszenia odszkodowania za znaczne pogorszenie jej sytuacji ¿yciowej, które to odszkodowanie powinno tak¿e uwzglêdniaæ zmiany w ¿yciu powódki zwi¹zane ze mierci¹ siostrzeñca. Pozwany
uzna³ co do zasady uprawnienie powódki do otrzymania odszkodowania z tytu³u znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej J..
wobec mierci matki.
Trafnie w tym wzglêdzie podkrela siê w doktrynie, ¿e odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. obejmuje szkody, które nie ulegaj¹ uwzglêdnieniu przy zas¹dzeniu renty. S¹ to szeroko pojête
szkody, czêsto nieuchwytne lub trudne do obliczenia, prowadz¹ce do znacznego pogorszenia sytuacji ¿yciowej osoby najbli¿szej. Utrata przez dziecko osobistych starañ matki o jego utrzymanie i wychowanie stanowi przede wszystkim pogorszenie sytuacji ¿yciowej, uzasadniaj¹ce odszkodowanie na podstawie art.
446 § 3 k.c. Nie mo¿e przy tym umkn¹æ uwadze S¹du, ¿e z opinii bieg³ej (...) wynika, ¿e powódka w testach (..) ujawnia, ¿e
wewnêtrznie prze¿ywa stany napiêcia, wycofuje siê w wewnêtrzny wiat, by nie odczuwaæ niepokoju i dyskomfortu.

11

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
ród³em jej traumy jest przesz³oæ, dowiadczenie zwi¹zane
z utrat¹ matki oraz siostrzeñca. Opisane wy¿ej okolicznoci wskazuj¹ wprost na pogorszenie sytuacji ¿yciowej powódki. Pogorszenie to ³¹czy siê g³ównie ze strat¹ matki, jednak¿e siln¹ wiê
emocjonaln¹ powódka zbudowa³a równie¿ z siostrzeñcem O..
Nale¿y bowiem podkreliæ, ¿e o tym kto jest najbli¿szym cz³onkiem rodziny zmar³ego, decyduje uk³ad faktyczny stosunków rodzinnych pomiêdzy zmar³ym a tymi osobami (tak SN w wyroku
z dnia 5 sierpnia 1970 r., II CR 313/70, OSNCP 1971/3/56), w tej
za sprawie powódka mieszka³a wspólnie z O.. Wprawdzie jej
siostrzeniec mia³ niespe³na dwa miesi¹ce, co jednak nie mo¿e
wprost wiadczyæ o braku silnej, pozytywnej wiêzi rodzinnej
miêdzy nimi. Powódka bardzo cieszy³a siê z urodzin siostrzeñca,
którym czêsto siê opiekowa³a. £¹czy³a j¹ blisk¹ wiê z siostrzeñcem, co potwierdza tak¿e opinia bieg³ej, z której wynika, ¿e na
traumê powódki z³o¿y³a siê równie¿ mieræ O..
Sytuacja maj¹tkowa powódki niew¹tpliwie uleg³a pogorszeniu. J.. pozostawa³a na utrzymaniu rodziców. Obecne dochody
rodziny uleg³y zmniejszeniu. Starania w celu dostarczenia córkom rodków utrzymania podejmuje obecnie tylko B.. W istocie
powódka straci³a szansê na pomoc matki, tak psychiczn¹, jak
i materialn¹, która jest niezbêdna dla dorastaj¹cej, niesamodzielnej jeszcze córki.
W ocenie S¹du Okrêgowego, bior¹c pod uwagê wy¿ej przedstawione elementy materialne, jak i niematerialne, nale¿y uznaæ,
¿e obiektywnie sytuacja ¿yciowa powódki uleg³a znacznemu
pogorszeniu. Odszkodowanie dla J.. z tego tytu³u powinno zostaæ zwiêkszone o dalsz¹ kwotê 10.000 z³. £¹cznie z wyp³acon¹
dotychczas przez pozwanego sum¹ 10.000 z³, kwota 20.000 z³
stanowi stosowne odszkodowanie w rozumieniu art. 446 § 3 k.c.
Reasumuj¹c powództwo J.. S¹d na podstawie art. 446 § 3
i 4 k.c. uwzglêdni³ do kwoty 140.000 z³. ¯¹danie dalej id¹ce,
jako niezasadne, oddali³. O odsetkach za opónienie orzek³ na
podstawie art. 481 § 1 k.c., zgodnie z ¿¹daniem pozwu od dnia
23 listopada 2011 r.
Na uwzglêdnienie zas³uguj¹ czêciowo tak¿e roszczenia zg³oszone przez E.. Powódka uczestniczy³a w wypadku z dnia 12
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wrzenia 2010 r., w nastêpstwie którego straci³a syna i matkê.
W istocie rozwa¿ania przeprowadzone wy¿ej, dotycz¹ce relacji
matki z córk¹, odnosz¹ siê wprost równie¿ do sytuacji E.. i wp³ywaj¹ na rozmiar nale¿nego jej zadoæuczynienia oraz odszkodowania. E.. w chwili wypadku by³a osob¹ m³od¹, w wieku 21 lat
i nadal potrzebowa³a wsparcia ze strony matki. Powódka mia³a
pozytywne relacje z matk¹, która zw³aszcza w okresie ci¹¿y i po
urodzeniu przez ni¹ dziecka s³u¿y³a jej pomoc¹. W istocie T..,
jak wynika z zeznañ powodów, spaja³a ca³¹ rodzinê i by³a oparciem dla wszystkich jej cz³onków. Jej strata by³a dla powódki
ród³em znacznej krzywdy. E.. prze¿y³a tak¿e stratê zwi¹zan¹
ze mierci¹ syna. W istocie nie mo¿na kwestionowaæ krzywdy
i bólu matki po stracie dziecka.
Na rozmiar krzywdy powódki, w ocenie S¹du, wp³ywa to, ¿e
w nastêpstwie tego samego zdarzenia, powódka utraci³a najwa¿niejsze dla siebie osoby, tj. matkê i syna. Okolicznoæ ta musi
znaleæ swoje odzwierciedlenie w przyznanym jej zadoæuczynieniu. W ocenie S¹du sum¹ odpowiedni¹, uwzglêdniaj¹c¹
w szczególnoci wiek powódki, jej wiê z matk¹ i synem, rekompensuj¹c¹ powódce stratê najbli¿szych osób, jest ³¹cznie kwota
150.000 z³. W zwi¹zku z tym na rzecz E.. zas¹dzono dalsz¹
kwotê 125.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia. Kwotê 25.000 z³
wyp³aci³ powódce pozwany jeszcze przed procesem.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e dalej id¹ce ¿¹danie powódki, a sprowadzaj¹ce siê ³¹cznie do kwoty 475.000 z³ tytu³em
zadoæuczynienia jest niezasadne. Z zeznañ powódki oraz B..
wynika, ¿e tak znaczna kwota mia³by przede wszystkim pomóc
E.. w usamodzielnieniu i zakupie w³asnego mieszkania. Dodatkowym ród³em krzywdy dla powódki jest bowiem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego ze swoim ojcem, co
utrudnia jej powrót do równowagi psychicznej.
Zadoæuczynienie ma jednak s³u¿yæ ³agodzeniu skutków utraty bliskiej osoby. Stanowiæ pieniê¿n¹ rekompensatê doznanej z tego tytu³u krzywdy. Nie mo¿e natomiast stanowiæ podstawy wzbogacenia, czy próby zdobycia rodków pieniê¿nych na zakup mieszkania. W tym wzglêdzie zwraca uwagê pogl¹d S¹du Najwy¿szego, zawarty w wyroku z dnia 4 listopada 2010 r. IV CSK 126/10,
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zgodnie z którym odpowiednioæ sumy zadoæuczynienia, o której
stanowi art. 445 § 1 k.c. (a któr¹ nale¿y tak¿e stosowaæ na gruncie
to¿samego pojêcia art. 446 § 4 k.p.c.) ma s³u¿yæ z³agodzeniu negatywnych doznañ, ale nie mo¿e byæ jednoczenie ród³em wzbogacenia. Wysokoæ zadoæuczynienia powinna byæ utrzymana w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹cych aktualnym warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa, co nie mo¿e podwa¿aæ kompensacyjnej funkcji zadoæuczynienia (wyrok S¹du Apelacyjnego
w Poznaniu z dnia 28 lutego 2012 r., I ACa 69/12).
W ocenie S¹du ¿¹danie zap³aty kwoty 475.000 z³ wspomniane wy¿ej granice przekracza, jest ra¿¹co wygórowane, a przez
to traci walor kompensacyjny.
Powy¿szej oceny nie zmienia fakt, ¿e powódce trudno osi¹gn¹æ równowagê psychiczn¹, mieszkaj¹c nadal z ojcem. Wskazana okolicznoæ zosta³a przez S¹d uwzglêdniona, jako jedna
z przes³anek przy okrelaniu wysokoci odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej. Sytuacja, w której znalaz³a siê
powódka równie¿ na podstawie art. 446 § 3 k.c. nie uzasadnia
zas¹dzenia odszkodowania w takiej wysokoci, by umo¿liwiæ
zakup mieszkania. W art. 446 § 3 k.c. mowa jest nie o odszkodowaniu w ogóle, lecz o stosownym odszkodowaniu, co wskazuje
na to, ¿e chodzi o zrekompensowanie szkód w zasadzie pieniê¿nie niewymiernych. Dla przyznania odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c. konieczne jest istotne znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej (por. wyrok SN z dnia 5 stycznia 1968 r.,
I PR 424/67). Zamiar zakupu mieszkania, w tak rozumianym odszkodowaniu siê nie mieci.
W ocenie S¹du, pozwany niezasadnie odmówi³ powódce wyp³aty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej.
Odwo³uj¹c siê do wy¿ej wymienionych podgl¹dów orzecznictwa i doktryny, nale¿y uznaæ, ¿e w wietle okolicznoci niniejszej sprawy, sytuacja powódki ulega³a obiektywnie pogorszeniu.
mieræ bliskich osób, dziecka oraz matki, w wypadku w 2010 r.
spowodowa³a u niej siln¹ traumê, której skutki obserwowane s¹
w funkcjonowaniu psychicznym do chwili obecnej. E.. zdradza
symptomy (...) i wymaga dalszego leczenia psychiatrycznego i terapii psychologicznej.
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Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym ze
swoim ojcem, sprawc¹ wypadku, z punktu widzenia psychologicznego utrudnia powrót powódki do równowagi psychicznej
i zdrowia psychicznego. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e po mierci
matki, to na powódce skumulowa³y siê obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. W wiêkszym zakresie musi
równie¿ wspieraæ swoj¹ m³odsz¹ siostrê. Powódka w okresie,
w którym dosz³o do wypadku, zamierza³a rozpocz¹æ naukê na
studiach wy¿szych. Zosta³a ju¿ przyjêta na (...) w B. Po wypadku
nie by³a jednak w stanie podj¹æ nauki.
Podobnie, jak J.. równie¿ E.. by³a na utrzymaniu rodziców.
E.. utraci³a, tak jej m³odsza siostra, szansê na pomoc materialn¹
matki i jej wsparcie psychiczne. Przed wypadkiem obie siostry
mog³y polegaæ na swojej mamie, która zawsze s³u¿y³a im pomoc¹.
Opisane wy¿ej okolicznoci, wbrew stanowisku pozwanego,
przemawiaj¹ za zas¹dzeniem na rzecz powódki odszkodowania
za znaczne pogorszenie jej sytuacji ¿yciowej. S¹d Okrêgowy uzna³,
¿e stosowne odszkodowanie z tego tytu³u stanowi kwota
20.000 z³.
W ocenie S¹du, pozwany w sposób dowolny przyj¹³ przyczynienie siê E.. do szkody w postaci mierci syna O..
Zgodnie z art. 362 k.c. je¿eli poszkodowany przyczyni³ siê do
powstania lub zwiêkszenia szkody, obowi¹zek jej naprawienia
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okolicznoci,
a zw³aszcza do stopnia winy obu stron. Istotnie w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego aktualny jest pogl¹d, zgodnie z którym na
rodzicach spoczywa ciê¿ar obowi¹zku ochrony osób trzecich
w zakresie ustanowionym w powo³anym art. 427 k.c., a tak¿e
ochrona samych ma³oletnich dzieci, przed gro¿¹cymi im niebezpieczeñstwami i szkodami, których z racji wieku nie s¹ w stanie
dostrzegaæ i unikaæ.
Charakter zatem ³¹cz¹cej te osoby wiêzi domowej, wspólnoty
gospodarczej oraz obowi¹zki rodziców, co do zaspokajania potrzeb materialnych i wychowania dzieci (a tak¿e zakres odpowiedzialnoci rodziców okrelony w art. 427 k.c.) w pe³ni uza-
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sadniaj¹ przyjêcie, ¿e przyczynienie siê rodziców do powstania
szkody, która dotknê³a ich ma³oletnie dzieci jest równoznaczne
w zakresie skutków okrelonych w art. 362 k.c. z przyczynieniem siê samych poszkodowanych (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 2 grudnia 1982 r., IV CR 484/82).
Jednak¿e powy¿sze orzeczenie dotyczy sytuacji, w której zachowanie rodziców, którzy nie sprawowali w prawid³owy sposób opieki nad ma³oletnim dzieckiem, mo¿e byæ traktowane w kategoriach przyczynienia i uzasadniaæ zmniejszenie nale¿nego
dziecku odszkodowania. W tej za sprawie idzie o odszkodowanie przys³uguj¹ce matce w zwi¹zku ze mierci¹ dziecka, które
jest jej samodzielnym uprawnieniem, wynikaj¹cym z art. 446 §
3 k.c. W zwi¹zku z tym owo orzeczenie nie mo¿e byæ w niniejszym postêpowaniu wprost stosowane.
Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e pozwany nie wykaza³, by E..
naruszy³a obowi¹zek sprawowania nale¿ytej opieki nad dzieckiem. O.. podró¿owa³ w foteliku na tylnym siedzeniu. Nale¿y
przy tym podkreliæ, ¿e B.. wskaza³, ¿e dziecko by³o zapiête.
Wskutek uderzenia O.. przemieci³ siê w przedni¹ czêæ pojazdu. W ocenie S¹du, pozwany powinien podj¹æ odpowiedni¹ inicjatywê dowodow¹, chc¹c wykazaæ, ¿e dziecko by³o niew³aciwie przewo¿one i dlatego wypad³o z fotelika. Pozwane towarzystwo ograniczy³o siê za do stwierdzenia, ¿e to matka dziecka
odpowiada czêciowo za skutek w postaci jego mierci. Pozwany przyj¹³, ¿e E.. nieprawid³owo zabezpieczy³a dziecko, które
wypad³o z fotelika. Takie stwierdzenie, bez zaoferowania konkretnych dowodów, jest w ocenie S¹du zbyt daleko id¹ce. Stanowi niedopuszczalne uproszczenie, które nie uwzglêdnia, a tym
samym nie wyklucza innych przyczyn takiego przebiegu zdarzenia, jak np. wadliwoæ samego fotelika czy wady jego zapiêcia.
W zwi¹zku z tym stanowisko pozwanego, który przyj¹³ wprost
przyczynienie siê powódki do mierci dziecka nie zosta³o udowodnione. W zwi¹zku z powy¿szym S¹d Okrêgowy nie miarkowa³ nale¿nego powódce odszkodowania na podstawie art. 362 k.c.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ stwierdzi³, ¿e powództwo
E.. zosta³o na podstawie art. 446 § 3 i 4 k.c. uwzglêdnione do
kwoty 145.000 z³. Natomiast ¿¹danie dalej id¹ce, jako niezasad-
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ne, podlega³o oddaleniu. O odsetkach za opónienie orzeczono
na podstawie art 481 § 1 k.c, zgodnie z ¿¹daniem pozwu od dnia
23 listopada 2011 r.
Wypada w tym miejscu podkreliæ, ¿e na wysokoæ nale¿nych powódkom wiadczeñ nie wp³ywa przyznana im renta z tytu³u mierci matki. W tym wzglêdzie zwraca uwagê aktualne
i zas³uguj¹ce na aprobatê orzeczenie S¹du Najwy¿szego, w którym wskazano, ¿e nie ulega zaliczeniu na poczet odszkodowania
z art. 446 § 3 k.c. suma pieniê¿na otrzymana z ubezpieczenia
zawartego przez bezporednio poszkodowanego (lub na jego
rzecz) z (...) ani te¿ kwoty pochodz¹ce z innych tytu³ów i od
innych podmiotów ni¿ osoby odpowiedzialne za szkodê. Nie
wy³¹cza uprawnienia do odszkodowania otrzymanie odprawy
pomiertnej, zasi³ku pogrzebowego, czy p³acenie renty przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych (por. uzasadnienie wyroku S¹du
Najwy¿szego  Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 11
stycznia 1967 r., sygn. akt I PR 510/66).
Przechodz¹c do oceny roszczenia M.., s¹d podkreli³, ¿e
wyp³acona mu dotychczas kwota 10.000 z³ nie stanowi adekwatnej rekompensaty doznanego cierpienia.
Z ustaleñ postêpowania dowodowego wynika, ¿e M.. ³¹czy³a z matk¹ silna, pozytywna wiê. Powód wyprowadzi³ siê z domu rodzinnego, jednak¿e przed wypadkiem by³ w nim czêstym
gociem. Du¿o rozmawia³ z matk¹, któr¹ traktowa³ jak przyjació³kê i z wszystkiego jej siê zwierza³. Obecnie powód rzadziej
odwiedza rodzinê. Z opinii psychologa wynika, ¿e mieræ bliskich osób, matki i siostrzeñca, w wypadku w 2010 r. spowodowa³a u niego siln¹ traumê, której skutki obserwowane s¹ w funkcjonowaniu psychicznym do chwili obecnej. Powód ma silne
objawy depresyjne. Z punktu widzenia psychologicznego mieræ
bliskich osób jest najwa¿niejszym czynnikiem spustowym jego
obecnych zaburzeñ psychicznych. W ocenie psychologicznej
powód wymaga terapii psychologicznej i leczenia przeciwdepresyjnego.
Powy¿sza opinia daje obraz bólu i cierpienia, jakie wi¹za³y
siê dla powoda, przede wszystkim, ze mierci¹ matki, ale rów-
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nie¿ siostrzeñca. M.. zezna³, ¿e omawiane zdarzenie to dla niego katastrofa rodzinna. W wypadku utraci³ matkê i siostrzeñca.
Podkreli³, ¿e zadoæuczynienie pieniê¿ne powinno stanowiæ
ekonomicznie odczuwaln¹ wartoæ. Pe³ni bowiem funkcjê kompensacyjn¹, która ma rekompensowaæ krzywdê po mierci bliskiej osoby. Wyp³acona dotychczas suma 10.000 z³, w ocenie
s¹du, tej funkcji nie realizuje. Nale¿ne powodowi zadoæuczynienie, uwzglêdniaj¹ce w szczególnoci jego szczególn¹ wiê
z matk¹, powinno zostaæ zwiêkszone o dalsz¹ kwotê 90.000 z³.
£¹cznie kwota 100.000 z³ nie stanowi wygórowanej rekompensaty krzywdy powoda po mierci T.. W ocenie S¹du Okrêgowego powództwo M.. na podstawie art. 446 § 4 k.c. zas³ugiwa³o
zatem w ca³oci na uwzglêdnienie. O odsetkach za opónienie
orzeczono na podstawie art. 481 § 1 k.c, zgodnie z ¿¹daniem
pozwu od dnia 23 listopada 2011 r.
W apelacji powódka E.S. zaskar¿y³a wyrok w czêci oddalaj¹cej jej roszczenie o zas¹dzenie kwoty 280.000 z³ i zas¹dzaj¹cej
na rzecz pozwanego koszty procesu. Skar¿¹ca domaga³a siê zmiany
wyroku i zas¹dzenia na jej rzecz dalszej kwoty 280.000 z³ i orzeczenie o kosztach postêpowania.
Wyrokowi zarzuci³a naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 446 § 4 k.c. przez jego b³êdn¹ wyk³adniê i w konsekwencji przyjêcie, ¿e kwota 150.000 z³ stanowi odpowiednie
zadoæuczynienie za mieræ bliskich jej osób, a tak¿e ¿e kwota
20.000 z³ stanowi odpowiednie odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej z uwagi na mieræ T..
Nadto kwestionowa³a obci¹¿enie jej kosztami strony przeciwnej w sytuacji, gdy okrelenie nale¿nej jej sumy zadoæuczynienia i odszkodowania zale¿a³o od uznania s¹du.
W uzasadnieniu apelacji podnosi³a, ¿e s¹d b³êdnie oceni³ kwestiê odpowiednioci zas¹dzonego zadoæuczynienia i odszkodowania na jej rzecz zwa¿ywszy na wiêzi j¹ ³¹cz¹ce z nie¿yj¹c¹
matk¹ i synem. Nadto w jej przekonaniu o braku odpowiednioci przyznanych kwot przes¹dza ich porównanie z zas¹dzonymi
z tego samego tytu³u na rzecz pozosta³ych powodów w podobnej wysokoci.
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Uwa¿a³a, ¿e krzywda przez ni¹ subiektywnie odczuwana jest
bez w¹tpienia wiêksza ni¿ odczuwana przez pozosta³ych powodów co wynika z faktu straty matki i syna prowadz¹cych do druzgoc¹cych konsekwencji dla jej psychiki.
Twierdzi³a, ¿e stosowne podwy¿szenie ¿¹danego zadoæuczynienia, którego celem jest zrekompensowanie poniesionej krzywdy, ma równie¿ prowadziæ do umo¿liwienia jej zakupu mieszkania i opuszczenia domu, w którym mieszka z ojcem  sprawc¹
wypadku.
W ocenie skar¿¹cej skoro dosz³o do znacznego pogorszenia
jej sytuacji ¿yciowej na skutek mierci matki, s¹d winien by³
zas¹dziæ stosowne i rekompensuj¹ce odszkodowanie co uzasadnia ¿¹danie zas¹dzenia go w dalszej kwocie 30.000 z³.
Zarzuca³a równie¿ naruszenie art. 100 k.p.c., który jej zdaniem powinien by³ s¹d zastosowaæ przyjmuj¹c mo¿liwoæ obci¹¿enia w ca³oci kosztami stronê pozwan¹ skoro co do zasady
uzna³ s³usznoæ ¿¹dañ pozwu.
W apelacji pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego zaskar¿ono wyrok w zakresie powództwa E.. do kwoty 85.000 z³,
w zakresie powództwa J.. do kwoty 80.000 z³ i w zakresie powództwa M.. o zadoæuczynienie do kwoty 50.000 z³, tym samym domagaj¹c siê oddalenia powództwa w stosunku do J i E..
ponad kwotê 60.000 z³ a M.. ponad kwotê 40.000 z³ oraz zmianê rozstrzygniêcia o kosztach postêpowania.
Wyrokowi skar¿¹cy zarzuci³ naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 446 § 3 i 4 k.c. poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê
polegaj¹c¹ na mylnym przyjêciu, i¿ sytuacja ¿yciowa powódek uleg³a znacznemu pogorszeniu oraz b³êdnym okreleniu wysokoci
krzywdy doznanej przez powódki.
W uzasadnieniu apelacji strona pozwana argumentowa³a, ¿e
roszczenie przewidziane w art. 446 § 3 k.c. ma charakter odszkodowania za szkodê maj¹tkow¹. Ogóln¹ zasad¹ w dziedzinie
odszkodowañ za szkodê maj¹tkow¹ jest to, ¿e nie mo¿e ono
przewy¿szyæ uszczerbku rzeczywicie poniesionego przez poszkodowanego. Egzemplifikacj¹ tej regu³y jest zasada compensatio lucri cum damno. Niew¹tpliwy uszczerbek powódek polega-
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j¹cy na utracie dotychczasowego wsparcia finansowego ze strony matki zosta³ z naddatkiem skompensowany nabyciem przez
powódki spadku, którego wartoci s¹d jednak nie okreli³, mimo
i¿ taki obowi¹zek na nim ci¹¿y³. Nale¿y mieæ bowiem na uwadze materialnoprawny charakter przepisu art. 446 § 3 k.c. S¹d
powinien zatem z urzêdu badaæ sytuacjê maj¹tkow¹ osób uprawnionych do odszkodowania z tytu³u mierci cz³onka rodziny (tak
S¹d Najwy¿szy w uchwale 7 sêdziów z dnia 26 padziernika
1970 r., sygn. IIIPZP 22/70, OSNC 1971/7-8/120: Aby oceniæ,
czy ¿¹danie odszkodowania by³o uzasadnione, s¹d powinien ustaliæ dok³adnie, jaka by³a sytuacja ¿yciowa rodziny zmar³ego przed
jego mierci¹. Nastêpnie musi zbadaæ, czy i o ile uleg³a ona pogorszeniu wskutek tego zdarzenia.).
Twierdzi³a, ¿e przepis art. 446 § 3 k.c. nie dotyczy niepewnych i przysz³ych wiadczeñ oferowanych przez zmar³ego
w przedsiêwziêciach, których wynik jest uzale¿niony od wielu
czynników (zmiana sytuacji ¿yciowej powódek na skutek, czy to
za³o¿enia rodziny, czy rozpoczêcia kolejnego etapu nauki  co
zawsze w istotny sposób modyfikuje wczeniejsze plany ¿yciowe). Innymi s³owy, zapewnienia powódek, i¿ zmar³a z pewnoci¹ zrealizowa³by ich plany ¿yciowe jawi¹ siê jako ambitne,
lecz dalece nierealistyczne.
Nadto zas¹dzone na rzecz powódek odszkodowanie z tytu³u
znacznego pogorszenia ich sytuacji ¿yciowej nale¿y uznaæ za
nienale¿ne, albowiem S¹d I instancji nie okreli³ w dostateczny
sposób sytuacji maj¹tkowej powódek. W uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku S¹d wskaza³, i¿ wiadczenie przyznawane na mocy
art. 446 § 3 k.c. ma na celu kompensacjê szkód w zasadzie pieniê¿nie niewymiernych. Takie stwierdzenie nie mo¿e jednak prowadziæ do wniosku, i¿ odszkodowanie to ma na celu naprawienie szkody niemaj¹tkowej. Temu celowi s³u¿y instytucja zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê z art. 446 § 4 k.c. W uzasadnieniu skar¿onego wyroku S¹d wskaza³ w przypadku powódki E..,
i¿ sytuacja powódki uleg³a obiektywnie pogorszeniu. mieræ
bliskich osób, dziecka oraz matki, w wypadku w 2010 r. spowodowa³a u powódki siln¹ traumê, której skutki obserwowane s¹
w funkcjonowaniu psychicznym do chwili obecnej. E.. zdradza
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symptomy (...) i wymaga dalszego leczenia (...) i (...) to na powódce skumulowa³y siê obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego. W wiêkszym zakresie musi równie¿
wspieraæ m³odsz¹ siostrê (...) po wypadku nie by³a w stanie podj¹æ
nauki (...) utraci³a, tak jak jej m³odsza siostra szansê na pomoc
materialn¹ matki i jej wsparcie psychiczne.
W ocenie pozwanego tego rodzaju uzasadnienie dla przyznania odszkodowania za pogorszenie sytuacji ¿yciowej nie mo¿e
siê ostaæ. W przewa¿aj¹cej mierze S¹d przytacza³ argumenty wskazuj¹ce na cierpienia psychiczne, czyli szkodê niemaj¹tkow¹, z jak¹
mamy do czynienia u powódki. Odszkodowanie z art. 446 § 3
k.c. nie ma na celu wynagrodzenie krzywdy. Z samej istoty instytucji odszkodowania wynika, ¿e s³u¿y ono, nawet gdy ma byæ
stosowne, naprawieniu szkód maj¹tkowych.
S¹d co prawda wskaza³, i¿ w zwi¹zku ze mierci¹ matki, która
wraz z mê¿em utrzymywa³a powódkê, pogorszy³y siê jej widoki
ekonomiczne na przysz³oæ, jednak¿e okolicznoæ ta nie mo¿e
zostaæ uznana za udowodnion¹. S¹d wskaza³, i¿ w zwi¹zku ze
mierci¹ T.. jej córka E. mo¿e liczyæ ju¿ jedynie na wsparcie
finansowe ojca oraz na rentê rodzinn¹ po matce. Nie zosta³ jednak¿e na ¿adnym etapie postêpowania wykazany fakt wielkoci
dotychczasowych zarobków zmar³ej T.. oraz zakres, w jakim
partycypowa³a ona w utrzymaniu gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie z powódk¹.
W podobny sposób S¹d I instancji uzasadni³ odszkodowanie
przyznane J.. na mocy art. 446 § 3 k.c.
Reasumuj¹c, powództwo oparte na podstawie faktycznej zwi¹zanej z uszczerbkiem maj¹tkowym zwi¹zanym ze znacznym pogorszeniem siê sytuacji ¿yciowej powódek na skutek mierci ich
matki oraz odpowiednio syna i siostrzeñca by³o niezasadne i winno
ulec oddaleniu na mocy art. 446 § 3 k.c. a contrario. Przede
wszystkim na skutek spadkobrania ów uszczerbek zosta³ skompensowany, za w odniesieniu do kwestii pogorszenia sytuacji
maj¹tkowej powódek to okolicznoæ ta nie zosta³a udowodniona.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, zdaniem skar¿¹cego ¿¹danie odszkodowania jest nieuzasadnione i winno ulec oddaleniu na mocy
art. 446 § 3 k.c. a contrario.
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W kwestii zas¹dzenia zadoæuczynienia apelacja podnosi³a,
¿e jego wysokoæ winna byæ znacznie ni¿sza ni¿ dochodzona.
S¹d przyznaj¹c zadoæuczynienie najbli¿szym cz³onkom rodziny na mocy art. 446 § 4 k.c. mo¿e zas¹dziæ je w wysokoci
odpowiedniej sumy. Owa odpowiednia suma ma realizowaæ
funkcjê kompensacyjn¹ zadoæuczynienia. Tym bardziej suma ta
nie mo¿e byæ okrelana w sposób dowolny przez sêdziego 
powinien on oprzeæ swe rozstrzygniêcia na obiektywnych, sprawdzalnych kryteriach. Podstawowe znaczeniu przypisuje siê tu rozmiarom szkody niemaj¹tkowej, o których decydowaæ bêd¹ takie
czynniki jak stopieñ cierpieñ fizycznych i psychicznych, ich intensywnoæ i d³ugotrwa³oæ, nieodwracalny charakter nastêpstw
nieszczêliwego wypadku, wiek poszkodowanego, ale równie¿
stopieñ winy osoby ponosz¹cej odpowiedzialnoæ, stosunki maj¹tkowe obu stron, zachowanie siê i postawê sprawcy szkody,
zw³aszcza po jej powstaniu.
Zas¹dzone zadoæuczynienie za doznan¹ krzywdê powinno byæ
równie¿ umiarkowane, co oznacza kwotê pieniê¿n¹ w wysokoci
utrzymanej w rozs¹dnych granicach, odpowiadaj¹cych aktualnym
warunkom i przeciêtnej stopie ¿yciowej spo³eczeñstwa.
Powodowie s¹ osobami w pe³ni dojrza³ymi emocjonalnie oraz,
poza J.., doros³ymi, pe³noletnimi. Z kolei J.. jest osob¹ o wysokim rozwoju funkcji intelektualnych oraz prawid³owo rozwijaj¹cej siê osobowoci w zakresie psychospo³ecznym (...) aktualnie nie
ujawnia istotnych zaburzeñ w funkcjonowaniu psychicznym i spo³ecznym. Poradzi³a sobie z traum¹.. Wiele wskazuje na to, ¿e
s¹ osobami inteligentnymi i potencjalnie zaradnymi. Utrata matki
w takiej sytuacji nie powinna zaburzyæ istotnie lub d³ugotrwale
¿ycia osobistego powodów M.. i E.., która  mimo jej mierci 
rozpoczê³a naukê na studiach i prowadzi gospodarstwo domowe. Nadto powodowie mogli liczyæ na wsparcie najbli¿szych,
tak¿e wzajemne, co dowodzi tego, ¿e mieræ matki, syna, b¹d
siostrzeñca nie by³a zjawiskiem apokaliptycznym w sferze stabilnoci emocjonalnej powodów.
M.. jest osob¹ o niezaburzonej pod wzglêdem psychospo³ecznym osobowoci. W swojej opinii bieg³a z zakresu psychologii stwierdzi³a, i¿ w wyniku przedmiotowego zdarzenia u powo-
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da wystêpuj¹ symptomy depresji. Jednak¿e ani sama bieg³a, ani
te¿ S¹d I instancji, pomimo wskazówki ze strony bieg³ej, i¿ powód prawdopodobnie bêdzie wymaga³ konsultacji psychiatrycznych pod k¹tem ewentualnego leczenia przeciwdepresyjnego,
nie ocenili faktu jak owe cierpienia psychiczne wp³ywaj¹ na
¿ycie codzienne, w tym zawodowe powoda. S¹d ograniczy³ siê
jedynie do stwierdzenia, i¿ wydarzenie z dnia 12 wrzenia 2010 r.
by³o dla M.. katastrof¹ rodzinn¹. Powy¿szego stwierdzenia nie
sposób negowaæ, jednak¿e w ocenie pozwanego, bez ustalenia
jego realnego wp³ywu na ¿ycie powoda nie sposób przyj¹æ, i¿
zadoæuczynienie w kwocie 90.000 z³ powiêkszone o uprzednio wyp³acon¹ kwotê 10.000 z³ jest adekwatne do rozmiarów
krzywdy, z jak¹ mamy do czynienia u M.. Zdaniem pozwanego
takie wiadczenie nale¿y uznaæ za ra¿¹co wygórowane i winno
ono zostaæ obni¿one do kwoty 40.000 z³ (³¹cznie powód zatem
winien otrzymaæ od pozwanego Towarzystwa 50.000 z³).
Pozwany zarzuca równie¿ powodowi, i¿ ten przyczyni³ siê do
zwiêkszenia szkody niemaj¹tkowej, jak bowiem sam przyzna³
w toku postêpowania unika³ i w³aciwie do dnia orzekania nie
uczestniczy³ w konsultacjach psychologicznych, czy psychiatrycznych zwi¹zanych z wypadkiem z dnia 12 wrzenia 2010 r. Tym
samym doprowadzi³ on do tego, i¿ jego cierpienie wzrasta³o
i z ca³¹ pewnoci¹ jest teraz wiêksze ni¿ potencjalnie mog³o byæ,
gdyby w ww. konsultacjach uczestniczy³. Powy¿sze, co wynika
bezporednio z opinii bieg³ej s¹dowej, zosta³o przeoczone przez
s¹d orzekaj¹cy.
Równie¿ w przypadku E.. apelacja argumentowa³a, i¿ jest
ona osob¹ o niezaburzonej pod wzglêdem psychospo³ecznym
osobowoci. W swojej opinii bieg³a z zakresu psychologii stwierdzi³a, i¿ w wyniku przedmiotowego zdarzenia u powódki wystêpuje silna trauma, w tym (...). Powódka podda³a siê leczeniu
psychiatrycznemu, w tym farmakologicznemu, co zgodnie z treci¹ opinii pozytywnie rokuje w zakresie mo¿liwoci powrotu
do równowagi psychicznej powódki. Podobnie jak w przypadku
powoda ani bieg³a, ani te¿ S¹d I instancji, nie ocenili faktu jak
owe cierpienia psychiczne wp³ywaj¹ na ¿ycie codzienne, w tym
zawodowe powódki. S¹d ograniczy³ siê jedynie do stwierdzenia,
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i¿ w wyniku wydarzenia z dnia 12 wrzenia 2010 r. sytuacja E..
uleg³a znacznemu pogorszeniu, opisuj¹c szeroko przede wszystkim fakt wspólnego zamieszkiwania z ojcem B. oraz koniecznoæ opieki nad m³odsz¹ siostr¹ J.
Podobnie jak w przypadku powoda bez ustalenia realnego
wp³ywu przedmiotowego wypadku komunikacyjnego na ¿ycie
powódki nie sposób przyj¹æ, i¿ zadoæuczynienie w kwocie
145.000 z³ powiêkszone o uprzednio wyp³acon¹ kwotê 25.000 z³
jest adekwatne do rozmiarów krzywdy, z jak¹ mamy do czynienia u E.. Zdaniem pozwanego takie wiadczenie nale¿y uznaæ
za ra¿¹co wygórowane i winno ono zostaæ obni¿one do kwoty
60.000 z³ (³¹cznie powódka zatem winna otrzymaæ od pozwanego Towarzystwa 85.000 z³).
Apelacja wskazywa³a, ¿e powódka rozpoczê³a studia zaoczne, co wiadczy, ¿e jej sytuacja uleg³a polepszeniu, albowiem
nie by³a do tego zdolna tu¿ po wypadku z 2010 r.
S¹d nie wykluczy³, przez co wrêcz nie zaj¹³ siê problemem
aktywnoci zawodowej E.. Nale¿y zatem uznaæ, i¿ powódka jest
w stanie rozpocz¹æ pracê zawodow¹. Pozwanemu nie s¹ znane
przyczyny, dla których wzbrania siê ona przed tym. Z pewnoci¹ mia³oby to z kolei pozytywny wp³yw dla osi¹gniêcia przez
ni¹ równowagi psychicznej. Powódka zwi¹za³a siê tak¿e z mê¿czyzn¹, który posiada podobne jak ona dowiadczenia, z pewnoci¹ zatem stanowi dla niej dodatkowe wsparcie.
Podobne uwagi nale¿y poczyniæ wzglêdem powódki J.. Bieg³a s¹dowa z zakresu psychologii U.M. w opinii stwierdzi³a, i¿
jest ona dzieckiem o wysokim rozwoju funkcji intelektualnych
oraz prawid³owo rozwijaj¹cej siê osobowoci. Z wielu zreszt¹
twierdzeñ bieg³ej zawartych w ww. opinii wynika, i¿ powódka
co najmniej dobrze znosi sytuacjê zwi¹zan¹ z przedmiotowym
wypadkiem. O powy¿szym wiadcz¹ chocia¿by tak sformu³owane przez bieg³¹ wnioski i twierdzenia: (...) Wobec powy¿szego
nie sposób przyj¹æ, i¿ zadoæuczynienie w kwocie 140.000 z³
powiêkszone o uprzednio wyp³acon¹ kwotê 30.000 z³ (20.000 z³
tytu³em zadoæuczynienia i 10.000 z³ tytu³em odszkodowania)
jest adekwatne do rozmiarów krzywdy, z jak¹ mamy do czynienia u J.. Zdaniem pozwanego takie wiadczenie, podobnie jak
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w dwóch wy¿ej opisanych wypadkach, nale¿y uznaæ za ra¿¹co
wygórowane i winno ono zostaæ obni¿one do kwoty 60.000 z³
(³¹cznie powódka zatem winna otrzymaæ od pozwanego Towarzystwa 90.000 z³). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e powódka dobrze odnalaz³a siê w sytuacji, z jak¹ mia³a do czynienia po wypadku z dnia
12 wrzenia 2010 r., przede wszystkim nie pogorszy³y siê jej
wyniki w nauce, która dla dziecka w jej wieku powinna byæ
najwa¿niejsza. Otrzymuje tak¿e wsparcie ze strony najbli¿szej
rodziny, w szczególnoci swojej siostry i ojca.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Wszystkie apelacje podlega³y oddaleniu. S¹d Apelacyjny podziela bowiem ustalenia S¹du Okrêgowego i przyjmuje je za podstawê w³asnego rozstrzygniêcia, jako ¿e wynikaj¹ one z nie naruszaj¹cej zasad przewidzianych w art. 233 § 1 k.p.c. oceny zebranych dowodów i uzupe³nione ustaleniami poczynionymi w postêpowaniu apelacyjnym stanowi¹ wystarczaj¹cy i pe³ny materia³ dowodowy pozwalaj¹cy na ocenê skutecznoci zg³oszonych
roszczeñ.
Nie maj¹ racji skar¿¹cy twierdz¹c, ¿e przyznane powodom
zadoæuczynienie jest nieadekwatne do sytuacji stron i okolicznoci wyznaczaj¹cych granice jego ustalenia.
Wypada przypomnieæ utrwalon¹ w orzecznictwie zasadê, zgodnie z któr¹ ingerencja s¹du odwo³awczego w przyznane powodowi zadoæuczynienie jest mo¿liwa o ile s¹d orzekaj¹cy o zadoæuczynieniu w sposób ra¿¹cy naruszy³ przyjête zasady jego
ustalania, a wiêc wtedy, gdy jest nadmiernie wygórowane lub
zdecydowanie zbyt niskie (por. wyrok SN z dnia 18 listopada
2004 r. w sprawie I CK 219/04, LEX nr 146356, wyrok SA
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie I ACa 351/
12, Lex Nr 1280976, wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 sierpnia
2006 r. w sprawie I ACa 161/06, Lex 278433).
Jest tak poniewa¿ ustawodawca zaniecha³ wskazania w art.
446 § 4 k.c. kryteriów ustalania wysokoci zadoæuczynienia i przez
pos³u¿enie siê klauzul¹ generaln¹ (suma odpowiednia) pozostawi³ je uznaniu s¹dów. Owa uznaniowoæ w zakresie przyznania, jak i okrelenia wysokoci zadoæuczynienia upowa¿nia s¹d
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wy¿szej instancji do ingerencji tylko w razie ra¿¹cego odst¹pienia od ukszta³towanej praktyki s¹dowej, której wzglêdna jednolitoæ odpowiada poczuciu sprawiedliwoci i równoci wobec prawa, albo wykazanego przez stronê skar¿¹c¹ pominiêcia istotnych kryteriów ustalania jego wysokoci.
Zatem tylko wspomniana ra¿¹ca dysproporcja wiadczeñ albo
pominiêcie przy orzekaniu o zadoæuczynieniu istotnych okolicznoci, które powinny byæ uwzglêdnione przez s¹d jako wp³ywaj¹ce na wysokoæ zadoæuczynienia przy za³o¿eniu, ¿e musi
ono spe³niaæ funkcjê kompensacyjn¹ ale nie mo¿e byæ jednoczenie ród³em nieuzasadnionego wzbogacenia siê osoby pokrzywdzonej, uprawniaj¹ do ingerencji w zas¹dzone zadoæuczynienie.
W okolicznociach tej sprawy nie ma podstaw, aby zasadnie
twierdziæ, ¿e przyznane powódce E.. zadoæuczynienie jest ra¿¹co zbyt niskie, a tak¿e by zarzucaæ, ¿e w stosunku do wszystkich powodów jest ród³em ich nieuzasadnionego wzbogacenia,
gdy¿ jest ra¿¹co za wysokie.
Wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji E.. S¹d Okrêgowy uwzglêdni³ przy orzekaniu o zadoæuczynieniu to, ¿e traumatycznie prze¿y³a mieræ matki i syna oraz to, ¿e w dalszym
ci¹gu odczuwa psychiczne skutki zdarzenia. Nie zmienia tego
twierdzenie apelacji i do³¹czone do niej zawiadczenie o stanie
zdrowia, bo te okolicznoci globalnie mia³ na uwadze S¹d Okrêgowy.
Trzeba wyranie podkreliæ, ¿e przyznane ³¹cznie powódce
zadoæuczynienie w kwocie 150.000 z³ (przy uwzglêdnieniu dobrowolnie wyp³aconego przez pozwanego) jest kwot¹ znacz¹c¹ i dlatego rekompensuje w mo¿liwie wystarczaj¹cy sposób
nastêpstwa psychiczne wypadku, w którym powódka straci³a dwie
bliskie sobie osoby. Truizmem jest stwierdzenie, ¿e mierci osób
bliskich nie mo¿na zrekompensowaæ poprzez zas¹dzenie wiadczenia pieniê¿nego. Nie ma jednak innej racjonalnej drogi dla
próby zminimalizowania nastêpstw takiej sytuacji jak poprzez
przyznanie satysfakcji pieniê¿nej w postaci zadoæuczynienia. To,
¿e przyznana kwota musi byæ odpowiednia do stopnia odczuwanej krzywdy jest oczywiste, tak samo jak oczywiste jest, ¿e
nie ma uniwersalnego miernika pozwalaj¹cego na ocenê owej
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odpowiednioci. Dlatego zawsze wysokoæ zadoæuczynienia
jest wynikiem sêdziowskiego uznania odniesionego do koniecznoci zrealizowania postulatu spe³nienia warunku kompensacyjnego charakteru przyznanego wiadczenia pieniê¿nego.
S¹d Okrêgowy mia³ na uwadze, jak wczeniej wyjaniono, okolicznoci zdarzenia i jego konsekwencje dla sytuacji powódki.
Aczkolwiek nie ma bezporedniej zale¿noci pomiêdzy orzekaniem o zadoæuczynieniu z art. 445 k.c. i 446 § 4 k.c. i co do
zasady orzeczenia wydawane w obu kategoriach spraw nie mog¹
decydowaæ o sposobie orzekania w sprawach o zadoæuczynienie w oparciu o drugi z przepisów, to jednak orzekanie w sprawach o zadoæuczynienie z tytu³u uszczerbku na zdrowiu i przyznane w nich kwoty tytu³em zadoæuczynienia nie mog¹ byæ
pomijane  jako pewnego rodzaju odnonik  przy orzekaniu
o zadoæuczynieniu, którego domaga³a siê powódka.
Trudno bowiem co do zasady postawiæ znak równoci pomiêdzy zadoæuczynieniem przyznanym za trwa³y uszczerbek na
zdrowiu, którego nastêpstwa pokrzywdzony bêdzie odczuwa³
do koñca ¿ycia z krzywd¹, któr¹ wprawdzie powódka silnie odczuwa, ale która najpewniej wraz z up³ywem czasu  jak pokazuje dowiadczenie  bêdzie zmienia³a swój charakter i najprawdopodobniej przybierze jedynie postaæ przykrego wspomnienia.
Skoro tak jest, nie mo¿na pomijaæ, ¿e w wielu sprawach, w których pokrzywdzeni doznali trwa³ego znacznego uszczerbku na zdrowiu, s¹dy zas¹dza³y kwoty nie odbiegaj¹ce w znacz¹cy sposób od
zs¹dzonej na rzecz powódki. Prowadzi to do wniosku, ¿e przyznane powódce zadoæuczynienie nie jest ra¿¹co zani¿one, gdy¿ odpowiada stopniowi i dramaturgii prze¿yæ psychicznych spotêgowanych utrat¹ dziecka oraz pe³ni, na ile to mo¿liwe, funkcjê kompensacyjn¹ stanowi¹c realn¹ kompensatê doznanych cierpieñ.
Nie ma wiêc powodów by je zmieniæ tym bardziej, ¿e S¹d
Okrêgowy ocenia³ wszystkie te przes³anki, które akcentuje powódka i które jej zdaniem powinny zdecydowaæ o przyznaniu
zadoæuczynienia w wysokoci wskazanej w apelacji. Inna ocena ich wagi dla ustalenia wysokoci odpowiedniej sumy tytu³em zadoæuczynienia, prezentowana w apelacji, nie jest wystar-
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czaj¹cym powodem dla zmiany orzeczenia, je¿eli nie mo¿na zarzuciæ s¹dowi dowolnoci w jego ustaleniu i pominiêcia okolicznoci decyduj¹cych o jego przyznaniu.
Nie ma te¿ znaczenia dla skutecznoci apelacji, podnoszone
w niej porównanie kwoty zas¹dzonej na rzecz powódki z kwotami zas¹dzonymi z tego samego tytu³u (w podobnych okolicznociach faktycznych dotycz¹cych podstawy odpowiedzialnoci
pozwanego) na rzecz pozosta³ych powodów.
Nietrafnie argumentuje apelacja, ¿e przyznanie pozosta³ym
powodom porównywalnych kwot zadoæuczynienia pozostaje
w sprzecznoci z odczuwanym przez ni¹ poczuciem krzywdy
spotêgowanym utrat¹ dwóch bliskich jej osób.
Pod¹¿aj¹c tokiem rozumowania powódki, aczkolwiek nie akceptowanym przez S¹d Apelacyjny, mo¿na by argumentowaæ,
¿e równie¿ pozostali powodowie stracili w wypadku dwie im
bliskie osoby, matkê i siostrzeñca. Zatem proste sumowanie kilku strat nie przynosi, bo nie mo¿e, oczekiwanego efektu dla
oceny skutecznoci powództwa i apelacji.
Wypada bowiem raz jeszcze przypomnieæ, ¿e o wysokoci
odpowiedniego zadoæuczynienia rozstrzyga stopieñ i nasilenie
odczuwanej krzywdy oraz potrzeba zrekompensowania jej skutków. O owym nasileniu krzywdy decyduj¹ ró¿ne okolicznoci,
w tym przede wszystkim stopieñ bliskoci i poziom oraz charakter relacji z osob¹ zmar³¹, a w przypadku powódki bez w¹tpienia fakt utraty matki i dziecka. Decyduje o nich jednak równie¿,
a mo¿e w g³ównej mierze, osobista wra¿liwoæ osoby pokrzywdzonej, która jest w³aciwa ka¿dej z osób pokrzywdzonych i inna u ka¿dej z nich. Ka¿da bowiem w inny sposób, sobie w³aciwy, prze¿ywa mieræ osób bliskich i brak jest uzasadnienia dla
tezy apelacji, ¿e powódka z pewnoci¹ bardziej ni¿ jej siostra J.
dowiadczy³a negatywnych skutków wypadku.
Dlatego moraln¹ dezaprobatê wywo³uje próba relatywizowania, której powódka dokonuje w apelacji oczekuj¹c wy¿szego zadoæuczynienia ni¿ np. siostra J., która, jak mo¿na przypuszczaæ,
³agodniej dowiadczy³a i prze¿y³a skutki mierci osób bliskich.
J. jest osob¹ bardzo m³od¹ i dla niej mieræ matki, która stanowi³a dla niej g³ówne oparcie w ¿yciu jest bardzo du¿ym prze¿y-
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ciem. Trzeba siê zgodziæ z S¹dem Okrêgowym, ¿e zdo³a³a równie¿ zbudowaæ pozytywne i bliskie relacje z siostrzeñcem, który
zgin¹³ w wypadku. Z pewnoci¹ równie, je¿eli nie trudniej ni¿
doros³ej osobie, któr¹ jest powódka, jest dziecku zrozumieæ niedorzecznoæ i tragizm tej sytuacji.
Z opinii bieg³ej wynika osobliwy stosowany przez J. mechanizm zachowania i radzenia ze stresem, który minimalizuje, na
ile to mo¿liwe, negatywne emocje zwi¹zane z wypadkiem i jego nastêpstwami, ale nie rokuje pewnie na przysz³oæ. Nie sposób wiêc twierdziæ, ¿e dziecko nie prze¿y³o traumatycznie straty
bliskich osób, bo funkcjonuje w miarê normalnie. Jest przecie¿
tak dlatego, poniewa¿ znalaz³o dorany sposób radzenia sobie
ze stresem.
Wobec tego nie tylko zas¹dzone na jej rzecz zadoæuczynienie jest odpowiednie do rozmiaru cierpieñ psychicznych i stopnia odczuwanej krzywdy, spotêgowanej jej wiekiem i zwi¹zan¹
z nim potrzeb¹ bliskiego kontaktu z matk¹, ale w ¿aden sposób
nie usprawiedliwia ¿¹dania przyznania relatywnie wy¿szego
wiadczenia dla powódki E..
W jej przypadku zadoæuczynienie bêd¹c adekwatne do stopnia odczuwanych cierpieñ zwi¹zanych ze mierci¹ osób bliskich,
pe³ni funkcjê kompensacyjn¹ i stanowi istotn¹ oraz znacz¹c¹ rekompensatê poniesionej krzywdy.
Odniesienie wysokoci tej rekompensaty do zdolnoci zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych nie mo¿e byæ wyznacznikiem orzekania o zadoæuczynieniu. Nie jest bowiem rol¹ zadoæuczynienia umo¿liwienie pokrzywdzonemu nabycia konkretnego dobra materialnego i w konsekwencji ocena jego wysokoci przez pryzmat wartoci tego dobra, tylko wynagrodzenie szkody niemaj¹tkowej (krzywdy) z istoty swej niewymiernej, przez
zap³atê odpowiedniej sumy, która ma daæ mu moraln¹ satysfakcjê i z³agodziæ poczucie krzywdy.
Takie zadanie pe³ni przyznane powódce zadoæuczynienie i chocia¿ nie mo¿e zrekompensowaæ utraty bliskich osób, w akceptowany spo³ecznie sposób ³agodzi negatywne skutki tej sytuacji.
Apelacja zarzuca³a równie¿, ¿e przyznane powódce odszkodowanie z tytu³u pogorszenia jej sytuacji ¿yciowej na skutek mier-
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ci matki jest zbyt niskie albowiem skoro przepis wymaga dla
jego zas¹dzenia, aby sytuacja osoby poszkodowanej pogorszy³a
siê znacznie, to zas¹dzona kwota 20.000 z³ nie odpowiada temu
kryterium.
Ocena, czy rzeczywicie mieræ osoby bliskiej spowodowa³a
znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej osoby bliskiej zmar³emu
wymaga dokonania oceny tej sytuacji przede wszystkim przez
pryzmat wzajemnych relacji tych osób i zachowania zmar³ego
wzglêdem jego osób bliskich oraz oczekiwañ co do takich zachowañ w przysz³oci.
Zawsze te¿ ustalenie stosownego odszkodowania jest obarczone ryzykiem hipotetycznych ocen, gdy¿ z natury swej takimi
one byæ musz¹. Mo¿na bowiem z du¿ym prawdopodobieñstwem
oceniæ, na podstawie dotychczasowych relacji wspomnianych
osób, ich charakter w przysz³oci, ale trudniej ju¿ oceniæ, jak
przek³ada siê to na ustalenie odpowiedniego odszkodowania,
które ma przecie¿ zrekompensowaæ materialne skutki pogorszenia siê sytuacji ¿yciowej osoby bliskiej zmar³emu. Dlatego ocena
s¹du musi w du¿ej mierze opieraæ siê na przewidywaniu, a jej
wynikiem zawsze jest szacunkowo okrelone odszkodowanie.
Nie ma zatem podstaw by twierdziæ, ¿e kwota 20.000 z³ nie
jest odpowiednia do stopnia pogorszenia siê sytuacji powódki,
tym bardziej, ¿e nie wskaza³a ona które kryteria pozwalaj¹ce
oceniæ owo pogorszenie, S¹d Okrêgowy naruszy³. Apelacja ograniczy³a siê jedynie do postawienia tezy o koniecznoci przyznania dodatkowo z tego tytu³u dalszej kwoty 30.000 z³, gdy¿ dopiero w ten sposób zostanie zrekompensowane znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej powódki.
Pozwany w swojej apelacji podnosi³, ¿e S¹d Okrêgowy nie
ustali³, jaka by³a sytuacja rodziny, w tym sytuacja materialna zmar³ej
matki powodów, czym naruszy³ zasady ustalania wspomnianego
odszkodowania.
S¹d Apelacyjny przeprowadzi³ uzupe³niaj¹ce postêpowanie
dowodowe w tym kierunku ustalaj¹c, ¿e matka powodów pracowa³a zawodowo i zarabia³a ok. 1.500  1.600 z³ miesiêcznie. Te
pieni¹dze przeznacza³a na utrzymanie rodziny, w tym tak¿e powódki E.., która mieszka³a z rodzicami i nie pracowa³a.
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mieræ matki niew¹tpliwie zmieni³a tê sytuacjê i rodzina zosta³a pozbawiona uzyskiwanych przez ni¹ dochodów, z których
obie powódki korzysta³y.
Poza tym dla oceny pogorszenia sytuacji ¿yciowej znaczenie
maj¹ wspomniane wczeniej relacje z matk¹, na której pomoc
obie powódki mog³y liczyæ. E.. w zakresie wychowania syna
i opieki nad nim, a J. na wsparcie matki w okresie dorastania
i pokonywania zwi¹zanych z tym trudnoci. Tak¿e i ona w doros³ym ¿yciu mog³a liczyæ na pomoc matki, tym bardziej, ¿e zmar³a
zawsze swoim dzieciom tê pomoc i wsparcie okazywa³a.
Zatem w obu wypadkach utrata matki powoduje znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej i w istotny sposób wp³ywa na przysz³e funkcjonowanie obu powódek.
Przyznanie zatem ka¿dej z nich odszkodowania z tytu³u pogorszenia sytuacji w kwocie ustalonej przez s¹d jest prawid³owe,
a bêd¹ca wynikiem jego oszacowania kwota odszkodowania nie
mo¿e byæ kwestionowana. Nie jest to bowiem kwota symboliczna, nie jest te¿ nadmiernie wysoka. Mo¿na twierdziæ, ¿e jest
utrzymana w rozs¹dnych granicach i rekompensuje przewidywalne hipotetyczne szkody zwi¹zane z niemo¿noci¹ liczenia na
pomoc nie¿yj¹cej matki.
Co siê za tyczy apelacji pozwanego towarzystwa i podniesionych w niej zarzutów nieadekwatnoci przyznanego zadoæuczynienia do stopnia odczuwanej krzywdy przez powodów,
aktualne s¹ rozwa¿ania dotycz¹ce tej kwestii i odnosz¹ce siê do
obu powódek, wczeniej poczynione.
Nie mo¿na siê zgodziæ, ¿e przyznane im ³¹czne zadoæuczynienie (dobrowolnie wyp³acone i zas¹dzone przez S¹d Okrêgowy)
jest niewspó³miernie wysokie. Nie jest te¿ wynikiem dowolnej oceny sêdziego, jak zarzuca³a apelacja, gdy¿ S¹d w uzasadnieniu wyjani³, jakimi kryteriami siê kierowa³ orzekaj¹c o nim. Apelacja skutecznie tej argumentacji nie podwa¿y³a, a jej inna ocena potrzeby
zadoæuczynienia krzywdzie powodów nie ma decyduj¹cego znaczenia dla oceny poprawnoci zaskar¿onego wyroku.
To, ¿e powódka E.. podjê³a studia i prowadzi gospodarstwo
domowe nie podwa¿a trafnoci zaskar¿onego wyroku. Nie wiad-
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czy bowiem o braku, b¹d niskim poziomie poczucia krzywdy,
tylko o koniecznoci przejêcia obowi¹zków nie¿yj¹cej matki i podejmowaniu starañ o zabezpieczenie sobie przysz³oci.
Podobnie jest w przypadku J., której wypracowany sposób
reagowania na stres omówiono wczeniej.
Równie¿ w przypadku M.. nie mo¿na zarzucaæ, ¿e przyznane mu zadoæuczynienie jest zbyt wysokie. Trafnie S¹d Okrêgowy oceni³ charakter jego wiêzi z matk¹ i stopieñ bliskoci pomiêdzy nimi. Trafnie te¿ oceni³, posi³kuj¹c siê opini¹ bieg³ej,
jakie nastêpstwa w jego psychice mieræ matki wywo³a³a. Tych
ustaleñ nie sposób kwestionowaæ, a sugestie apelacji, ¿e powód
zwiêkszy³ stopieñ uszczerbku na zdrowiu wywo³any t¹ mierci¹
przez zaniechanie podjêcia specjalistycznego leczenia trzeba oceniæ negatywnie. W³anie cech¹ istotn¹ (...) jest to, ¿e z regu³y
osoba ni¹ dotkniêta nie uwiadamia sobie swojego stanu i jego
przyczyn. Nie mo¿na jej zarzucaæ, ¿e nie podejmuje leczenia, bo
czêsto na tym w³anie (...) polega, ¿e pozbawia osobê chor¹
aktywnoci w radzeniu sobie z chorob¹.
Dlatego zarzut apelacji, ¿e zas¹dzone zadoæuczynienie jest
ra¿¹co zbyt wysokie nie ma oparcia w okolicznociach sprawy.
Nie mo¿na siê równie¿ zgodziæ z zarzutem apelacji powódki
E.. naruszenia przez s¹d orzekaj¹cy art. 100 k.p.c. Konsekwencj¹
bowiem przegrania procesu w czêci jest w takim w³anie stosunku rozliczenie kosztów procesu, które strony ponios³y. Wprawdzie przyznanie zadoæuczynienia i odszkodowania w okrelonej kwocie jest wynikiem oceny okolicznoci sprawy, to w³anie
takiej oceny powinna dokonaæ powódka formu³uj¹c ¿¹danie pozwu. Nie jest prawd¹, ¿e tylko od uznania sêdziowskiego zale¿a³o ustalenie ¿¹danych sum, a powódka mia³a prawo pozostawaæ
w uzasadnionym przekonaniu o s³usznoci swoich ¿¹dañ, gdy
w dalszym ci¹gu, w apelacji, domaga siê przyznania oddalonych
roszczeñ. St¹d wniosek, ¿e to nie brak wiedzy i rozeznania co do
mo¿liwoci zas¹dzania roszczenia w okrelonej kwocie, tylko
konsekwentnie realizowane przekonanie o s³usznoci swoich racji, zdecydowa³o o formu³owaniu ¿¹dañ na stosunkowo wysokim
poziomie.
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Dlatego tak¿e i w tej czêci apelacja powódki nie by³a skuteczna.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny z mocy art. 385
k.p.c. oddali³ apelacjê powódki i pozwanego.
Uwzglêdniaj¹c wynik postêpowania apelacyjnego S¹d Apelacyjny na podstawie art. 100 k.p.c. zniós³ miêdzy powódk¹ E..
i pozwanym koszty tego postêpowania zwa¿ywszy, ¿e obie apelacje okaza³y siê nieskuteczne.
Zas¹dzi³ jednak od pozwanego na rzecz pozosta³ych powodów zwrot kosztów zastêpstwa procesowego poniesionych w postêpowaniu apelacyjnym (art. 98 k.p.c.), gdy¿ apelacje pozwanego skierowane w stosunku do nich zosta³y w ca³oci oddalone.

2
WYROK
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
I ACa 73/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Barbara Lewandowska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Andrzej Lewandowski
SSA Marek Machnij

Teza
Równowartoæ uszczerbku maj¹tkowego w masie upad³oci,
wywo³anego zawarciem bezskutecznej z mocy prawa umowy
sprzeda¿y, nie obejmuje wartoci podatku VAT od zbytych urz¹dzeñ.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 9 listopada 2012 r. S¹d Okrêgowy nakaza³
pozwanemu (...) STOCZNIA (...) spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, aby wyda³a powodowi syndykowi masy upad³oci
(...) STOCZNIA spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ do masy
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upad³oci 21 oznaczonych co do to¿samoci urz¹dzeñ spawalniczych, a na wypadek, gdyby przekazanie ich w naturze nie by³o
mo¿liwe, zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda ich równowartoæ do ³¹cznej kwoty 99.718,80 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 listopada 2010 r. do dnia zap³aty. W pozosta³ym zakresie, obejmuj¹cym wartoæ podatku od towarów i us³ug
od przedmiotowych urz¹dzeñ, powództwo zosta³o oddalone. S¹d
Okrêgowy obci¹¿y³ pozwanego nadto kosztami procesu.
Powy¿sze rozstrzygniêcie zapad³o po ustaleniu przez S¹d
pierwszej instancji, ¿e umow¹ z dnia 1 padziernika 2009 r. (...)
STOCZNIA spó³ka z o.o. sprzeda³a (...) STOCZNIA (...) spó³ce
z o.o. rodki trwa³e w postaci 21 bli¿ej okrelonych urz¹dzeñ
spawalniczych za cenê 99.718,80 z³ netto plus VAT w wysokoci
odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom. W imieniu sprzedaj¹cego umowê tê podpisa³ prokurent samoistny spó³ki (...) R.S.,
bêd¹cy jednoczenie jej dyrektorem zarz¹dzaj¹cym, natomiast
w imieniu kupuj¹cego (...) STOCZNIA (...) umowê tê zawar³a
I.S., bêd¹ca cz³onkiem zarz¹du tej spó³ki i ¿on¹ R.S.
W dniu 29 grudnia 2009 r. jeden z wierzycieli (...) STOCZNIA
spó³ki z o.o. z³o¿y³ do w³aciwego s¹du wniosek o og³oszenie
upad³oci. Postanowieniem z dnia 14 lipca 2010 r. S¹d Rejonowy
og³osi³ upad³oæ likwidacyjn¹ wymienionej Spó³ki, wyznaczaj¹c
syndyka, który od sierpnia do listopada 2010 r. sukcesywnie
przejmowa³ jej maj¹tek do masy upad³oci. Pismem z dnia 16
sierpnia 2010 r. syndyk stwierdzi³, ¿e umowa sprzeda¿y z dnia 1
padziernika 2009 r. zawarta przez zarz¹d upad³ego z pozwan¹
spó³k¹ jest bezskuteczna z mocy prawa w stosunku do masy upad³oci i wezwa³ pozwan¹ do wydania przedmiotowych ruchomoci stanowi¹cych przedmiot tej umowy. Pismem z dnia 23
sierpnia 2010 r. pozwany odmówi³ ich wydania.
W przedstawionych okolicznociach S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e
umowa sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. jest bezskuteczna z mocy prawa na podstawie art. 128 prawa upad³ociowego
i naprawczego, poniewa¿ zosta³a zawarta w okresie krótszym
ni¿ 6 miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci, by³a umow¹ odp³atn¹, a jej stronami by³y spó³ki powi¹zane osobowo, bowiem jedynym wspólnikiem w obu spó³kach,
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a zarazem ich prokurentem, by³ R.S., którego ma³¿onka I.S. pe³ni³a funkcjê cz³onka zarz¹du w spó³ce sprzedaj¹cej. Jej rezygnacja z funkcji na okres zawarcia spornej umowy nie mia³a w tej
sytuacji istotnego znaczenia dla oceny, ¿e powy¿sza czynnoæ
prawna mia³a za cel pokrzywdzenie wierzycieli upad³ego. Z tej
przyczyny S¹d orzekaj¹cy nakaza³ pozwanej wydanie syndykowi masy upad³oci wszystkich wymienionych w pozwie urz¹dzeñ, nabytych umow¹ sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r.,
a na wypadek braku mo¿liwoci wydania ich w naturze, zas¹dzi³
od pozwanej na rzecz powoda ich równowartoæ.
Spór pomiêdzy stronami w niniejszej sprawie ogranicza siê
obecnie do kwestii równowartoci przedmiotowych urz¹dzeñ.
Powód w ¿¹daniu ewentualnym okreli³ bowiem tê wartoæ, powiêkszaj¹c j¹ ka¿dorazowo o podatek VAT. W ocenie S¹du pierwszej instancji w tej czêci jego ¿¹danie jest niezasadne. S¹d orzekaj¹cy zwa¿y³, ¿e w zwi¹zku z zawarciem umowy sprzeda¿y
sprzedaj¹cy nie wystawi³ kupuj¹cemu faktury VAT. Nadto, zdaniem tego S¹du, to¿samy przedmiot dzia³alnoci gospodarczej
obu spó³ek (wynikaj¹cy z zeznañ wiadków i potwierdzony wpisem do KRS), tj. produkcja, naprawa i konserwacja statków oraz
produkcja konstrukcji metalowych w powi¹zaniu z okreleniem
przedmiotu spornej umowy sprzeda¿y, wiadcz¹ o tym, ¿e w istocie czynnoæ prawna dokonana pomiêdzy wskazanymi spó³kami
dotyczy³a zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa, której zbycie
nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wietle art. 6 pkt
1 ustawy o podatku od towarów i us³ug. S¹d orzekaj¹cy wskaza³
na zawart¹ w art. 2 pkt 27e tej ustawy definicjê, a tak¿e na pogl¹dy doktryny i orzecznictwa, pozwalaj¹ce na uznanie przedmiotowego zespo³u sk³adników maj¹tkowych za zorganizowan¹
czêæ przedsiêbiorstwa.
Z tej przyczyny S¹d pierwszej instancji uwzglêdni³ wartoæ
przedmiotu umowy sprzeda¿y do ³¹cznej kwoty 99.718,80 z³
netto stwierdzaj¹c, ¿e zgodnie z art. 134 prawa upad³ociowego
i naprawczego przekazaniu do masy upad³oci podlega wiadczenie w naturze, a gdy jest to niemo¿liwe  równowartoæ pieniê¿na tego, co wskutek bezskutecznej z mocy prawa czynnoci
prawnej uby³o z maj¹tku upad³ego, uwzglêdniaj¹c moment za-
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warcia umowy. Wed³ug oceny S¹du pierwszej instancji zas¹dzenie wiadczenia ewentualnego w kwocie obejmuj¹cej podatek
VAT prowadzi³oby w tej sytuacji do bezpodstawnego wzbogacenia powoda. Z tej przyczyny powództwo co do nale¿noci obejmuj¹cej podatek od towarów i us³ug od przedmiotowych urz¹dzeñ uleg³o oddaleniu. O kosztach procesu S¹d orzek³ na podstawie art. 98 i 108 k.p.c., zgodnie z zasad¹ odpowiedzialnoci
za wynik procesu obci¹¿aj¹c nimi stronê pozwan¹.
W apelacji od przedstawionego wyroku, skierowanej przeciwko rozstrzygniêciu oddalaj¹cemu powództwo o zap³atê kwoty 21.938,14 z³ z tytu³u podatku VAT, powód zarzuci³ naruszenie
przepisów postêpowania w postaci art. 233 § 1 k.p.c., polegaj¹ce na przekroczeniu zasad swobodnej oceny dowodów poprzez
sformu³owanie arbitralnego wniosku niewynikaj¹cego z zebranego w sprawie materia³u dowodowego, a mianowicie, i¿ strony
zawar³y umowê sprzeda¿y zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa, a tym samym uznanie wbrew zawartej miêdzy stronami
umowie i wystawionej przez powoda oraz niekwestionowanej
przez pozwanego fakturze VAT, ¿e transakcja ta nie podlega
podatkowi od towarów i us³ug, przez co S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo co do kwoty 21.938,14 z³. Wskazuj¹c na powy¿sze
skar¿¹cy wnosi³ o zmianê wyroku w zaskar¿onej czêci poprzez
zas¹dzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 121.656,94 z³
z ustawowymi odsetkami od dnia 17 listopada 2012 r. do dnia
zap³aty oraz kosztów procesu, ewentualnie  o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi pierwszej instancji.
Kurator pozwanej spó³ki w odpowiedzi na apelacjê domaga³
siê jej oddalenia i zas¹dzenia od powoda na rzecz pozwanego
kosztów procesu wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest niezasadna. S¹d Apelacyjny podzieli³ wszystkie
ustalenia faktyczne S¹du pierwszej instancji, uznaj¹c je za odpowiedni¹ podstawê faktyczn¹ tak¿e dla w³asnego rozstrzygniêcia.
Nie jest obecnie sporne pomiêdzy stronami, ¿e umowa sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. zawarta przez obie spó³ki jest

36

w sprawach cywilnych
bezskuteczna z mocy prawa w stosunku do masy upad³oci na
podstawie art. 128 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upad³ociowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.,
dalej jako p.u.n.) jako dokonana w warunkach pokrzywdzenia
wierzycieli i ¿e w konsekwencji przedmiot tej umowy sprzeda¿y  21 urz¹dzeñ spawalniczych oznaczonych co do to¿samoci
 powinno wróciæ do masy upad³oci przede wszystkim w naturze, a w razie niemo¿noci zwrotu w naturze  w postaci równowartoci pieniê¿nej z daty zawarcia spornej umowy. Kwesti¹
sporn¹ pozostaje to, czy równowartoæ taka powinna obejmowaæ
podatek od towarów i us³ug, czy pozostawaæ wartoci¹ netto, jak
przyj¹³ to S¹d pierwszej instancji.
S¹d Apelacyjny za trafny uzna³ zarzut skar¿¹cego, ¿e przyjêta
przez S¹d orzekaj¹cy kwalifikacja umowy sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. jako umowy sprzeda¿y zorganizowanej czêci
przedsiêbiorstwa, zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT
na podstawie ustawy, jest nieuzasadniona, bowiem brak jest na
gruncie przedmiotowej sprawy odpowiednich ustaleñ faktycznych, które by tak¹ ocenê uzasadnia³y. Ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm., dalej jako ustawa o VAT) w art. 2 pkt 27e
wskazuje, ¿e w myl przepisów tej ustawy przez zorganizowan¹
czêæ przedsiêbiorstwa rozumie siê organizacyjnie i finansowo
wyodrêbniony w istniej¹cym przedsiêbiorstwie zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi¹zania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zadañ gospodarczych, który zarazem móg³by stanowiæ niezale¿ne przedsiêbiorstwo samodzielnie realizuj¹ce te zadania. Tylko transakcja zbycia takiego
zespo³u objêta jest wy³¹czeniem z opodatkowania podatkiem od
towarów i us³ug, przewidzianym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
W ocenie S¹du Apelacyjnego stwierdzenie, czy przedmiot umowy sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. odpowiada przedstawionej wy¿ej definicji zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa,
wymaga³oby dokonania konkretnych ustaleñ faktycznych, bez
których zbycia 21 maszyn spawalniczych nie sposób uznaæ za
tego rodzaju transakcjê tylko w oparciu o przyjêcie, ¿e urz¹dzenia te z równym powodzeniem mog³y s³u¿yæ do dzia³alnoci pro-

37

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
dukcyjnej zbywcy, jak i nabywcy. S¹d pierwszej instancji przyjmuj¹c taki pogl¹d z powo³aniem siê na zapatrywanie literatury
prawniczej i orzecznictwa (z których przytoczy³ wyrok WSA
w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. III SA/Wa 1767/10,
wydany jednak na tle odmiennego stanu faktycznego, w ramach
którego przedmiotem transakcji by³ z³o¿ony kompleks ró¿nych
sk³adników maj¹tkowych), nie dysponowa³ podstaw¹ faktyczn¹
umo¿liwiaj¹c¹ miarodajn¹ ocenê, czy urz¹dzenia objête umow¹
sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. stanowi¹ organizacyjn¹
i funkcjonaln¹ ca³oæ przeznaczon¹ do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej. Brak jest w niniejszej sprawie ustaleñ faktycznych
co do roli, jak¹ zbyte sk³adniki maj¹tku pe³ni³y w dzia³alnoci
przedsiêbiorstwa zbywcy, czy ich wyodrêbnienie mia³o charakter organizacyjny i finansowy, czy tylko techniczny oraz czy jako
zespó³ posiada³y one tak¹ samodzielnoæ funkcjonaln¹, która
umo¿liwia³aby samodzielne prowadzenie, w oparciu o zbyte mienie, dzia³alnoci gospodarczej niezale¿nie od przedsiêbiorstwa
g³ównego  przejêcie jego zadañ produkcyjnych i samodzielne
funkcjonowanie na dotychczasowym rynku. Wobec braku ustaleñ faktycznych co do tych okolicznoci faktycznych ocena dokonana w tym zakresie przez S¹d pierwszej instancji zasadnie
spotka³a siê z postawionym w apelacji powoda zarzutem dowolnoci, sprzecznej z wymogami art. 233 § 1 k.p.c.
Dotychczasowy materia³ dowodowy zebrany w sprawie wskazuje, ¿e przedsiêbiorstwo upad³ego w okresie przed z³o¿eniem
wniosku o og³oszenie upad³oci stanowi³o nie jednolity, lecz bardziej z³o¿ony kompleks sk³adników, w tym maj¹tkowych.
wiadcz¹ o tym inne umowy sprzeda¿y zawarte przez spó³kê
przed og³oszeniem upad³oci, w dniu 13 maja 2009 r., maj¹ce za
przedmiot takie dalsze sk³adniki jej maj¹tku, jak komplet rusztowañ budowlanych, (...), samochód osobowy (...), samochód osobowy (...). Przes³uchany za w charakterze wiadka R.S. zezna³,
¿e podstaw¹ dzia³alnoci spó³ki-nabywcy by³ handel, a nie produkcja i ¿e zakupione urz¹dzenia przeznaczone by³y do dalszej
sprzeda¿y lub wydzier¿awienia innemu podmiotowi. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, przyznaæ nale¿y racjê skar¿¹cemu co do
twierdzenia, ¿e w stanie faktycznym sprawy nie ma dostatecz-
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nych podstaw do przyjêcia, i¿ umowa sprzeda¿y z dnia 1 padziernika 2009 r. obejmowa³a zorganizowan¹ czêæ przedsiêbiorstwa upad³ego i ¿e z tej przyczyny nie podlega³a przepisom ustawy
o VAT, a odmienne zapatrywanie S¹du orzekaj¹cego co do tej
kwestii jest niezasadne.
Pomimo takiej oceny zarzutu apelacji S¹d Apelacyjny nie znalaz³ podstaw do jej uwzglêdnienia zgodnie z ¿¹daniem skar¿¹cego. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e kwesti¹ zasadnicz¹ na gruncie
przedmiotowej sprawy jest bowiem nie tyle zagadnienie opodatkowania spornej umowy sprzeda¿y podatkiem VAT, co ocena,
czy wartoæ tego podatku podlega zwrotowi do masy upad³oci
w warunkach przewidzianych w art. 134 ust. 1 p.u.n., bêd¹cym
podstaw¹ powództwa. Przepis ten stanowi, ¿e je¿eli czynnoæ
upad³ego jest bezskuteczna z mocy prawa lub zosta³a uznana za
bezskuteczn¹, to, co wskutek tej czynnoci uby³o z maj¹tku upad³ego lub do niego nie wesz³o, podlega przekazaniu do masy
upad³oci, a gdy przekazanie w naturze jest niemo¿liwe, do masy
upad³oci powinna byæ wp³acona równowartoæ w pieni¹dzach.
Wbrew odmiennemu stanowisku skar¿¹cego S¹d Apelacyjny
jest zdania, ¿e równowartoæ uszczerbku maj¹tkowego w masie
upad³oci, wywo³anego zawarciem bezskutecznej z mocy prawa
umowy sprzeda¿y, nie obejmuje wartoci podatku VAT od zbytych urz¹dzeñ. Na gruncie niniejszego sporu brak jest bowiem
podstaw do przyjêcia, ¿e masa upad³oci ponios³a w tym zakresie uszczerbek podlegaj¹cy wyrównaniu pieniê¿nemu w oparciu o powo³any przepis p.u.n. Okolicznoci¹ przes¹dzaj¹c¹ w tej
kwestii nie mo¿e byæ fakt, ¿e wed³ug treci pisemnej umowy
z dnia 1 padziernika 2009 r. cena sprzeda¿y zosta³a okrelona
jako 99.718,80 z³ netto + VAT. Strona skar¿¹ca bezpodstawnie
przy tym twierdzi³a, ¿e na tê transakcjê zosta³a wystawiona faktura VAT, bowiem pozwany okolicznoci takiej zaprzeczy³, a do
zamkniêcia rozprawy w drugiej instancji dokument taki nie zosta³ przedstawiony. Nie ma tym samym dowodu na to, ¿e nabywca  spó³ka pozwana zap³aci³a cenê zakupionych przez ni¹ urz¹dzeñ razem z podatkiem VAT. Nie ma te¿ w sprawie niniejszej
¿adnego dowodu na okolicznoæ rozliczenia tego podatku z urzêdem skarbowym. W treci wspomnianej umowy sprzeda¿y jej
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strony stwierdzi³y w § 6, ¿e obie s¹ p³atnikami podatku VAT, lecz
nie zosta³o wykazane, czy cena wynikaj¹ca z tej umowy zosta³a
w ogóle zap³acona przez pozwan¹ jako nabywcê.
Gdyby jednak nawet przyj¹æ, ¿e dosz³o do zap³aty na rzecz
upad³ego ceny urz¹dzeñ razem z podatkiem VAT, okolicznoæ ta,
zdaniem S¹du Apelacyjnego, nie dawa³aby podstaw do stwierdzenia, ¿e póniejsza masa upad³oci dozna³a w tym zakresie
uszczerbku maj¹tkowego wymagaj¹cego kompensaty w wypadku braku mo¿liwoci zwrotu sprzedanych rzeczy w naturze, gdy¿
podatek VAT w obrocie gospodarczym ma charakter neutralny.
Przepisy ustawy o VAT umo¿liwiaj¹ przedsiêbiorcom odliczanie
podatku naliczonego na zasadach okrelonych w art. 86 i nast.
tej ustawy. Ewentualna zatem zap³ata przez nabywcê bêd¹cego
podatnikiem podatku VAT ceny sprzeda¿y na rzecz zbywcy maj¹cego tak¿e status podatnika podatku VAT (co w sprawie niniejszej, gdy chodzi o sytuacjê prawnopodatkow¹ obu stron umowy
z dnia 1 padziernika 2009 r. jest poza sporem), wywo³a³aby
w tym zakresie jedynie skutek w postaci odprowadzenia przez
zbywcê uzyskanego wraz z cen¹ podatku VAT oraz odzyskania
kwoty zap³aconego podatku przez nabywcê urz¹dzeñ. Z tego
wzglêdu, zdaniem S¹du Apelacyjnego, kwota tego podatku nie
jest wartoci¹, która wskutek bezskutecznej czynnoci prawnej
nie wesz³a lub uby³a z maj¹tku upad³ego. Jej równowartoæ zatem nie podlega zwrotowi do masy w oparciu o przepis art. 134
ust. 1 p.u.n., pomimo ¿e w myl umowy sprzeda¿y podatek od
towarów i us³ug stanowi³ element ceny sprzedanych urz¹dzeñ.
Ze wzglêdu na swój charakter i ustawow¹ konstrukcjê kwota
tego podatku nie wesz³aby bowiem do maj¹tku sprzedawcy, a tym
samym nie mo¿e stanowiæ uszczerbku maj¹tkowego dla masy
upad³oci tego samego sprzedawcy.
Z przedstawionych wy¿ej wzglêdów zaskar¿ony wyrok, aczkolwiek z innych nieco przyczyn ni¿ wskazane w jego uzasadnieniu, odpowiada prawu, a apelacja powoda, pomimo zasadnoci postawionego w niej zarzutu, nie zdo³a³a wyroku tego skutecznie podwa¿yæ. Maj¹c to na uwadze, na podstawie art. 385
k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji, oddalaj¹c apelacjê.
O kosztach postêpowania apelacyjnego S¹d rozstrzygn¹³ w oparciu
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o przepisy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 oraz art. 99
k.p.c. Koszty te stanowi wynagrodzenie pe³nomocnika strony
pozwanej w kwocie 1.800 z³, okrelone zgodnie z § 6 pkt 5
w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
Na podstawie art. 350 § 1 i 3 k.p.c. S¹d Apelacyjny z urzêdu
sprostowa³ nadto niedok³adnoæ w oznaczeniu przedmiotu sprawy w rubrum zaskar¿onego wyroku przez dodanie, po s³owach
o wydanie, s³ów ewentualnie zap³atê oraz w oznaczeniu nazwy powoda w rubrum i w punkcie I wyroku przez dodanie, po
s³owie odpowiedzialnoci¹, s³ów w upad³oci likwidacyjnej,
tak jak to wynika z obecnego brzmienia nazwy powoda wpisanej do KRS.

3
WYROK
z dnia 14 maja 2013 r.
I ACa 174/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Monika Koba
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Marek Machnij
SSA Dorota Gierczak

Teza
Zastrze¿enie w umowie przewozu kary umownej za podjêcie
dzia³añ konkurencyjnych po ustaniu umowy, bez ekwiwalentu,
mo¿e byæ ocenione jako sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 2 k.c.).

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo T.M. przeciwko R.S. o zap³atê kwoty 108.500 z³ wraz z ustawowymi odsetkami, docho-
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dzonej tytu³em czêci kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji i obci¹¿y³ powoda kosztami postêpowania.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e pozwany R.S. prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ P.H.U. R.-T. wykonywa³ w lipcu
2005 r. us³ugi transportowe na rzecz P.-G. Spó³ki Akcyjnej Oddzia³ w T. W okresie od kwietnia do wrzenia 2011 r. pozwany
na podstawie zleceñ transportowych wystawianych przez powoda przewozi³ szyby na stojakach z firmy P.-G. w T. do firmy N.
w O. w Norwegii. W ka¿dym ze zleceñ transportowych punkt
26 pozosta³ych warunków zlecenia stanowi³, ¿e: Zleceniobiorca lub jego podwykonawca w okresie dwóch lat od dnia przyjêcia niniejszego zlecenia nie ma prawa wiadczyæ bezporednio
lub porednio us³ug transportowych na rzecz podmiotów wskazanych zleceniobiorcy w niniejszym zleceniu lub na rzecz osób
trzecich zwi¹zanych w jakikolwiek sposób z wykonaniem niniejszej umowy pod rygorem obci¹¿enia kar¹ umown¹ w wysokoci
równowartoci 50.000 euro.
W dniu 9 wrzenia 2011 r. pozwany wykona³ przewóz szyb
zespolonych na stojakach od firmy P.-G. Oddzia³ w T. do firmy J.
AS w M. w Norwegii. Not¹ obci¹¿eniow¹ z 27 wrzenia 2011 r.
powód, powo³uj¹c siê na punkt 26 zlecenia transportowego nr
(...), obci¹¿y³ pozwanego kar¹ umown¹ w wysokoci równowartoci 50.000 euro tj. kwot¹ 219.575 z³ za z³amanie zakazu konkurencji poprzez wiadczenie us³ug bezporednio na rzecz jego
konkurenta. W odpowiedzi na powy¿sz¹ notê pozwany w pimie z 20 padziernika 2011 r. poinformowa³ powoda, ¿e z firm¹
P.-G. wspó³pracuje od lipca 2005 r. Zarzuci³ powodowi, ¿e brak
zapisów w zleceniu transportowym dotycz¹cych ekwiwalentu
w zamian za niepodejmowanie dzia³alnoci konkurencyjnej powoduje, ¿e s¹ one sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, co powoduje ich niewa¿noæ.
S¹d Okrêgowy oceni³ powództwo jako niezasadne, wskazuj¹c, ¿e wprowadzony przez powoda do umowy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku zlecenia narusza granice swobody zawierania umów okrelone w art. 3531 k.c. i jest niewa¿ny z uwagi
na jego sprzecznoæ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
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Zdaniem S¹du Okrêgowego na potrzebê takiej kwalifikacji
dochodzonego przez powoda roszczenia wskazuje okolicznoæ,
i¿ powód domaga siê zaprzestania przez pozwanego jakichkolwiek kontaktów handlowych z kontrahentem, z którym ten wspó³pracowa³ na d³ugo zanim powód rozpocz¹³ prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, nadto ¿¹da on ochrony po wykonaniu przez
pozwanego na jego rzecz zaledwie kilka kursów. W ocenie S¹du
Okrêgowego w rozpoznawanym stanie faktycznym nieprzekonuj¹cy jest wskazywany przez powoda cel klauzuli antykonkurencyjnej zmierzaj¹cej do ochrony kontaktów powoda przed innymi przewonikami, skoro pozwany pozyska³ kontakt z firm¹
P.-G. zanim powód zarejestrowa³ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Jednoczenie S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e nieprecyzyjny i zbyt
ogólny zapis punktu 26 zlecenia: osoby trzecie zwi¹zane w jakikolwiek sposób z wykonaniem niniejszej umowy prowadzi³by do objêcia nim zbyt szerokiego krêgu podmiotów, tj. osób,
które jedynie przy okazji innych czynnoci zetknê³yby siê z przewozem wykonywanym na podstawie zlecenia transportowego
nr (...), co mog³oby w razie jego cis³ego przestrzegania doprowadziæ do absurdalnych rezultatów.
Natomiast zamieszczenie w umowie zlecenia postanowienia
o treci: brak pisemnej odmowy przyjêcia zlecenia w ci¹gu
1 godz. jest równoznaczny z jego przyjêciem i akceptacj¹ wszystkich jego warunków S¹d uzna³ za niedopuszczalne i naruszaj¹ce
granice swobody zawierania umów wynikaj¹ce z art. 3531 k.c. 
z uwagi na obszernoæ tekstu okrelaj¹cego warunki realizacji
zlecenia i rozmiar u¿ytej czcionki. W ocenie S¹du, stanowi to
nadu¿ycie prawa podmiotowego i wiadome wykorzystanie przez
powoda silniejszej pozycji pod presj¹ czasu, zw³aszcza w przypadku zastrze¿enia kary umownej w ra¿¹co wygórowanej wysokoci.
S¹d Okrêgowy podzieli³ równie¿ stanowisko pozwanego
i wskaza³, ¿e nie jest zgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego zobowi¹zanie zleceniobiorcy do niepodejmowania dzia³alnoci konkurencyjnej przez dwa lata po ustaniu umowy, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu. Ra¿¹ca dysproporcja wiadczeñ wiadczy o jaskrawym pokrzywdzeniu pozwanego. Zakazanie pozwa-
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nemu wspó³pracy przez okres dwóch lat z przedsiêbiorc¹, z którym pozwany samodzielnie nawi¹za³ wspó³pracê i zastrze¿enie
wysokich kar umownych bez jakiejkolwiek rekompensaty, S¹d
oceni³, jako sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹d I instancji zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e powód nie udowodni³, i¿ P.-G. jest jego strategicznym klientem i nie wykaza³,
¿e zapis dotycz¹cy obowi¹zku zap³aty kary umownej na wypadek podjêcia bezporedniej wspó³pracy przez przewonika
z klientem powoda jest powszechn¹ praktyk¹ stosowan¹ przez
podmioty wiadcz¹ce us³ugi spedycyjne w celu ochrony swoich
kontaktów gospodarczych przed przewonikami, a nawet gdyby
tak by³o to i tak nie istnia³by przedmiot ochrony, albowiem pozwany z owym partnerem wspó³pracowa³ wczeniej ni¿ powód.
Apelacjê od powy¿szego wyroku z³o¿y³ powód, zaskar¿aj¹c
go w ca³oci i zarzuci³:
1. naruszenie przepisów postêpowania, tj. art. 233 k.p.c. poprzez niewszechstronn¹ ocenê materia³u dowodowego, a to
dowodu z pisma pozwanego z dnia 23 listopada 2011 r., w którym to pozwany przyzna³, i¿ doskonale zdawa³ sobie sprawê
z konsekwencji zapisu 26 zlecenia transportowego, nie zdecydowa³ siê jednak na modyfikacjê jego treci, bowiem znana mu by³a treæ wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 11 wrzenia 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167 i pomimo
powy¿szych okolicznoci, uznanie przez S¹d I instancji, i¿
poprzez obszernoæ tekstu, rozmiar u¿ytej czcionki oraz wywarcie presji czasu powód dopuci³ siê nadu¿ycia prawa podmiotowego i wykorzysta³ silniejsz¹ pozycjê,
2. naruszenie prawa materialnego, tj.:
 art. 3531 k.c. w zw. art. 58 § 3 k.c. poprzez uznanie, i¿
zapis 26 zlecenia transportowego zgodnie, z którym Zleceniobiorca lub jego podwykonawca w okresie dwóch lat
od dnia przyjêcia niniejszego zlecenia nie ma prawa wiadczyæ bezporednio lub porednio us³ug transportowych na
rzecz podmiotów wskazanych Zleceniobiorcy w niniejszym
zleceniu lub na rzecz osób trzecich zwi¹zanych w jakikolwiek sposób z wykonaniem niniejszej umowy pod rygorem obci¹¿enia kar¹ umown¹ w wysokoci równowartoci
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50.000 euro jest niewa¿ny z uwagi na jego sprzecznoæ
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, w sytuacji gdy zasada
swobody umów nie stoi na przeszkodzie w okreleniu wzajemnych praw i obowi¹zków w ten sposób, aby pozwany
nie móg³ zobowi¹zaæ siê do powstrzymania od wspó³pracy
ze spó³k¹ P.G. po zakoñczeniu wspó³pracy z powodem,
 art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 § 3 k.c. w zw. z art. 5 k.c. w zw.
z art. 682 k.c. poprzez uznanie, i¿ zamieszczenie w umowie
zlecenia postanowienia o treci brak pisemnej odmowy
przyjêcia zlecenia w ci¹gu 1 godz. jest równoznaczny z jego przyjêciem i akceptacj¹ wszystkich jego warunków jest
niedopuszczalne, narusza granicê swobody umów i stanowi nadu¿ycie prawa podmiotowego, w sytuacji gdy wspó³praca stron mia³a charakter sta³ych stosunków gospodarczych, a z ustalonego stanu faktycznego wynika, i¿ pozwany zapozna³ siê z treci¹ warunków zlecenia oraz doskonale przeanalizowa³ konsekwencje wzajemnych zobowi¹zañ
stron.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty skar¿¹cy wniós³ o zmianê
zaskar¿onego wyroku i uwzglêdnienie powództwa w ca³oci
ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji oraz zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug
norm prawem przewidzianych za obie instancje.
Pozwany wniós³ o oddalenie apelacji i obci¹¿enie powoda
kosztami procesu.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest bezzasadna, chocia¿ czêæ podniesionych w niej
zarzutów zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela ustalony przez S¹d Okrêgowy stan faktyczny i czyni go podstaw¹ równie¿ w³asnego rozstrzygniêcia. Wynikaj¹cy z ustaleñ S¹du Okrêgowego stan faktyczny by³ miêdzy
stronami bezsporny, znajdowa³ oparcie w dokumentach oraz zeznaniach stron i nie by³ przez skar¿¹cego kwestionowany.
S¹d Okrêgowy nie czyni³ natomiast ustaleñ odnonie wiadomoci pozwanego co do konsekwencji zapisu punktu 26 zlece-
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nia transportowego. Wyrazi³ jedynie pogl¹d, i¿ wprowadzenie
zapisu o takiej treci w zleceniu transportowym, zwa¿ywszy na
jego obszernoæ, rozmiar czcionki i presjê czasu, której podlega³
przyjmuj¹cy zlecenie, wskazuje na nadu¿ycie przez powoda prawa podmiotowego i wykorzystanie w tym kontekcie swojej silniejszej pozycji.
Zgodziæ nale¿y siê ze skar¿¹cym, i¿ wyra¿enie takiej oceny
nie zosta³o poprzedzone ustaleniem stanu wiedzy i wiadomoci
pozwanego co do konsekwencji zapisu punktu 26 zlecenia transportowego na etapie przyjmowania go do realizacji, a wyra¿ona
w tym kontekcie ocena o nadu¿yciu przez powoda prawa podmiotowego, pomija³a okolicznoæ wiedzy pozwanego o treci zlecenia transportowego oraz dzia³ania przez strony w obrocie profesjonalnym.
W tym zakresie S¹d Apelacyjny ustala, i¿ pozwany zapozna³ siê
z warunkami udzielonego mu przez powoda zlecenia transportowego, jednak punkt 26 uzna³ za niewi¹¿¹cy, wobec nie zastrze¿enia na jego rzecz ¿adnego ekwiwalentu za powstrzymanie siê od
wiadczenia us³ug transportowych na rzecz podmiotu wskazanego
w zleceniu, przez okres dwóch lat od wykonania zlecenia. Taki
stan rzeczy wynika z pisma pozwanego do powoda z 23 listopada
2011 r., stanowi¹cego odpowied na wezwanie przedprocesowe,
a dowód z zeznañ pozwanego nie dostarcza argumentów pozwalaj¹cych na przyjêcie, i¿ pozwany nie mia³ wiedzy o kwestionowanym zapisie, czy wiadomoci konsekwencji jego treci, jak zdawa³
siê przyjmowaæ S¹d Okrêgowy. Z zeznañ tych nie wynika równie¿,
by pozwany sygnalizowa³ jakiekolwiek utrudnienia przy zapoznawaniu siê z warunkami realizacji zlecenia. S¹d Okrêgowy pomin¹³
równie¿, i¿ do 9 wrzenia 2011 r., kiedy pozwany wykona³ przewóz na rzecz firmy P.-G. bez porednictwa powoda, wykona³ uprzednio na jego zlecenie szeæ transportów, którym towarzyszy³y identyczne ogólne warunki, zawieraj¹ce w punkcie 26 klauzulê zakazu
konkurencji.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego w takim stanie faktycznym, nie
ma podstaw do kwestionowania zastrze¿enia kary umownej z uwagi na sposób redakcji umowy, czas przewidziany na decyzjê
odnonie akceptacji jej warunków, czy ogólnikowo i nieprecy-
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zyjnie okrelony zakres podmiotów, z którymi pozwany w ramach klauzuli zakazu konkurencji nie mia³ podejmowaæ bezporednio czy porednio wspó³pracy. Nie sposób zatem podzieliæ
oceny jakoby pozwany z uwagi na obszernoæ zlecenia transportowego i warunki jego realizacji nie mia³ dostatecznego rozeznania odnonie zawartej w nim klauzuli konkurencyjnej.
Nie bez racji tak¿e skar¿¹cy podnosi, i¿ ewentualny brak takiej wiadomoci nie móg³by byæ oceniany przez pryzmat nadu¿ycia przez powoda prawa podmiotowego. Powo³ywanie siê
na tak¹ okolicznoæ w obrocie profesjonalnym, przy podwy¿szonym mierniku starannoci jego uczestników (art. 355 § 2 k.c.) nie
powinno mieæ miejsca, skoro sprowadza³oby siê do argumentacji, i¿ zleceniobiorca nie zapozna³ siê z warunkami zlecenia, które mia³ realizowaæ.
Specyfika przewozu w obrocie profesjonalnym z uwzglêdnieniem regulacji art. 681 k.c. i 682 k.c. dotycz¹cych zasad zawarcia
umowy przez przedsiêbiorców pozostaj¹cych w sta³ych stosunkach
gospodarczych, nie pozwala akceptowaæ tezy S¹du Okrêgowego
jakoby krótki czas, którym dysponowa³ pozwany na decyzjê w sprawie realizacji zlecenia, mia³ go zwalniaæ od koniecznoci zapoznania siê z jego treci¹, zw³aszcza, ¿e postêpowanie stron w tym zakresie odpowiada³o przepisom prawa i praktyce obrotu.
W konsekwencji wadliwa by³a ocena S¹du pierwszej instancji,
jakoby obszernoæ tekstu, rozmiar trzcionki czy krótki czas na
decyzjê w sprawie przyjêcia zlecenia móg³ mieæ jakiekolwiek
znaczenie przy ocenie postêpowania powoda zakwalifikowanego przez ten S¹d jako stanowi¹cego nadu¿ycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).
Stanowisko S¹du Okrêgowego dotycz¹ce zbyt szerokiego i nieprecyzyjnego zapisu punktu 26 warunków zlecenia, odnonie
krêgu podmiotów objêtych zakazem konkurencji, zwalczane przez
skar¿¹cego w uzasadnieniu apelacji, ma tylko walor teoretyczny
nie pozostaj¹cy w zwi¹zku z przedmiotem sprawy i jako takie
nie wymaga odniesienia. Poza sporem pozostaje, ¿e w wietle
punktu 26 warunków zlecenia wykonanie przez pozwanego us³ugi
transportowej bezporednio na rzecz P.-G., czy te¿ porednio
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poprzez firmê T. i S.J.S. niew¹tpliwie narusza³o warunki klauzuli
konkurencyjnej.
S¹d Apelacyjny podziela natomiast ocenê S¹du Okrêgowego,
i¿ punkt 26 warunków zlecenia transportowego w okolicznociach sprawy jest niewa¿ny jako sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 2 k.c.), co przes¹dza o bezzasadnoci apelacji.
Jedn¹ z zasad prawa cywilnego jest zasada autonomii woli
stron, na któr¹ sk³ada siê miêdzy innymi swoboda umów, polegaj¹ca nie tylko na swobodzie zawarcia umowy, ale na dowolnym w zasadzie sposobie kszta³towania jej treci. Istota kary
umownej uregulowanej w art. 483 § 1 k.c. wyra¿a siê natomiast
w tym, i¿ zarówno samo jej zastrze¿enie jak i szczegó³owe jej
uregulowanie zale¿¹ od umownego uznania i u³o¿enia przez strony. Ma do niej zatem w pe³ni zastosowanie zasada swobody umów
(por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 20 maja 1998 r., I CKN 671/97,
Lex nr 519197).
Ocena skutecznoci postanowienia umownego kreuj¹cego
obowi¹zek zap³aty kary umownej podlega jednak kontroli w oparciu o granice wyznaczane przez przepisy o charakterze imperatywnym, w kontekcie ograniczeñ swobody umów, obejcia prawa, jak i ewentualnej sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Zasada swobody umów (art. 3531
k.c.), nie ma charakteru absolutnego, jej ograniczeniem s¹ bowiem przepisy prawa, natura stosunku prawnego oraz zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego.
Wymaganie zgodnoci czynnoci prawnej z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego jest zagadnieniem kontekstu faktycznego, tj.
okolicznoci danego wypadku, i jakakolwiek próba uogólnieñ
adekwatnych do ka¿dej sytuacji by³aby z góry skazana na niepowodzenie (por. uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 29 wrzenia 1987 r.,
III CZP 51/87, OSNCP 1/89/14; wyrok S¹du Najwy¿szego z 14
czerwca 2005 r., II CK 692/04, Lex nr 567657).
Sprzecznoæ z tymi zasadami mo¿e wyra¿aæ siê miêdzy innymi w skrajnym naruszeniu zasady równoci stosunków, naruszeniu zasady ekwiwalentnoci prowadz¹cym do ra¿¹cego pokrzywdzenia jednej ze stron, ra¿¹cej dysproporcji wiadczeñ, ograni-
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czeniu wolnoci dzia³alnoci gospodarczej jednej ze stron, naruszeniu zasad uczciwego obrotu i lojalnoci wobec kontrahenta
(por. uzasadnienie uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 6 marca 1992 r., III CZP 141/91, OSNCP 6/92/
90, wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 30 listopada 1971 r., II CR
505/71, OSP 1972/4/75; z dnia 30 maja 1980 r., III CRN 54/80,
OSN 1981/4/60; z dnia 10 listopada 2004 r., II CK 202/04, Biul.
SN 2005/3/11; z dnia 20 maja 2004 r., II CK 354/03, OSNC 2005/
5/91; z dnia 13 padziernika 2005 r., IV CK 162/05, Lex nr
186899; z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CSK 432/09, Lex nr 564991)
Prawid³owo S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿ nie do zaakceptowania
jest przewidziana przez strony kara umowna, skoro prowadzi do
ra¿¹cego pokrzywdzenia pozwanego, ograniczaj¹c swobodê prowadzenia przez niego dzia³alnoci gospodarczej, w sposób nieuzasadniony stosunkiem prawnym ³¹cz¹cym strony, jego uwarunkowaniami faktycznymi, w sposób nieadekwatny do celu
ochrony, któr¹ zamierza³ uzyskaæ powód przez jej wprowadzenie. Jej akceptacja mog³aby doprowadziæ do wykorzystania dominuj¹cej pozycji spedytora w stosunku do przewonika, warunkuj¹c udzielenie zlecenia od zgody na ograniczenie swobody
wyboru kontrahenta w okresie nieuzasadnionym wspó³prac¹ stron
i bez jakiegokolwiek ekwiwalentu rekompensuj¹cego budowanie pozycji rynkowej powoda kosztem przewonika.
Zwa¿ywszy na ograniczon¹ w obrocie iloæ spedytorów, przewoników i klientów zainteresowanych ich us³ugami po jakim
czasie funkcjonowania tego rodzaju klauzuli przewonik by³by
zobligowany do oczekiwania na zlecenie od konkretnego spedytora, nie móg³by bowiem wykonaæ zlecenia, ani bezporednio, ani porednio, skoro nara¿a³by siê na karê umown¹, a jednoczenie powód nie by³by zobligowany warunkami ³¹cz¹cego strony kontraktu do zlecania pozwanemu przewozów.
W istocie zatem powód zastrzegaj¹c tego rodzaju klauzulê,
ogranicza swobodê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej pozwanemu i podmiotom, które by³yby gotowe zleciæ mu us³ugê
transportow¹, przez ograniczenie wyboru kontrahenta, buduj¹c
w ten sposób swoj¹ pozycjê rynkow¹ bez ekwiwalentu dla pozwanego. Analizowane postanowienie w przypadku uznania jego
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skutecznoci pozwala³oby w d³u¿szej perspektywie uzale¿niæ
pozwanego od powoda, ograniczaj¹c swobodê prowadzenia przez
niego dzia³alnoci gospodarczej, powoduj¹c znaczne upoledzenie jego pozycji rynkowej jako podmiotu konkurencyjnego, które nie mo¿e byæ kwalifikowane jako element normalnego wspó³zawodnictwa rynkowego. Taki stan rzeczy musia³by zostaæ w okolicznociach sprawy zakwalifikowany jako utrudnienie dostêpu
do rynku i ograniczenie wolnoci dzia³alnoci gospodarczej.
Nie mo¿na przy tym pomijaæ, ¿e strony pozostaj¹ w stosunku
do siebie w stosunku bezporedniego wspó³zawodnictwa o tê
sam¹ grupê klientów, na tym samym rynku, tymczasem kara
umowna ma w zamierzeniu nie tylko upoledzaæ pozycjê pozwanego, ale równie¿ ograniczaæ wolnoæ wyboru klientów, przez
ograniczenie iloci przedsiêbiorców, z których us³ug mog¹ skorzystaæ, w sposób niezale¿ny od ceny i jakoci oferty, co w efekcie, w szerszej perspektywie prowadzi do wymuszenia wyboru
przedsiêbiorcy.
Powód cel wprowadzenia klauzuli konkurencyjnej wyjania³
chêci¹ zapobie¿enia nawi¹zania bezporednich kontaktów miêdzy przewonikiem, a nadawc¹ przesy³ki, skoro kontakt ten zosta³ pozyskany przez spedytora, a przewonik bezporednio
wiadcz¹c us³ugi, z jego pominiêciem godzi³by w interesy spedytora pozbawiaj¹c go zarobku. W tym zakresie trafnie S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿ klauzula konkurencyjna warunkowana takim interesem jest nieadekwatna do stanu faktycznego sprawy.
Po pierwsze, pozwany rozpocz¹³ prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów od 14
grudnia 1999 r., czyli prawie szeæ lat wczeniej ni¿ powód. Po
drugie, pozwany realizowa³ przewozy na rzecz P.-G. w T. od
2005 r., kiedy powód nie prowadzi³ jeszcze dzia³alnoci gospodarczej, strony te w ka¿dej chwili mog³y zatem podj¹æ wspó³pracê niezale¿nie od powoda. Trudno w tych warunkach akceptowaæ tezê jakoby pozwany pozyska³ tego klienta za porednictwem powoda i nastêpnie z naruszeniem jego interesów rozpocz¹³
realizacjê zleceñ bezporednio na rzecz nadawcy przesy³ki. Negatywna ocena czynnoci prawnej w aspekcie regulacji art. 58
§ 2 k.c. mo¿e byæ tak¿e dokonana przez pryzmat jej celu prowa-

50

w sprawach cywilnych
dz¹cego w zamierzeniu do efektu sprzecznego z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Do takich rezultatów prowadzi ocena kwestionowanej kary umownej, skoro wobec wykonywania przez
pozwanego zleceñ transportowych bezporednio na rzecz nadawcy przesy³ki, przed uzyskaniem wiedzy o nadawcy od powoda,
odpada cel w postaci ochrony kontaktów powoda, któremu w zamierzeniu mia³a s³u¿yæ kara umowna.
W takim stanie rzeczy celem realizowanym faktycznie przez
analizowan¹ karê umown¹, jest budowanie pozycji rynkowej
powoda i ochrona jego interesów ekonomicznych przez ograniczenie swobody prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej pozwanemu i osobom trzecim chc¹cym porednio czy bezporednio
skorzystaæ z jego us³ug oraz rozpoczêcie procesu uzale¿niania
go od powoda, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu mog¹cego czyniæ tego rodzaju postanowienie umowne akceptowalnym z punktu
widzenia zasad s³usznoci.
Zastrze¿ona w zleceniu transportowym kara umowna nie znajduje równie¿ uzasadnienia w treci stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony, skoro ich wspó³praca ograniczy³a siê do siedmiu jednorazowych zleceñ wykonywanych w okresie od kwietnia do
wrzenia 2011 r. Czasokres tej wspó³pracy i warunki jej realizacji
czyni³y karê umown¹ zakazuj¹c¹ wykonywania bezporednio i porednio przewozów z pominiêciem powoda na rzecz P.-G., przez
okres dwóch lat od wykonania zlecenia restrykcj¹ uzasadniaj¹c¹
przyjêcie sprzecznoci tej regulacji z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Nie mo¿na siê zgodziæ ze stanowiskiem skar¿¹cego jakoby
zapis dotycz¹cy klauzuli konkurencyjnej mia³ dla niego kluczowe znaczenie i nie zdecydowa³by siê na wspó³pracê z pozwanym gdyby wiedzia³, i¿ podejmie on dzia³ania naruszaj¹ce klauzulê zakazu konkurencji. Stanowisko to jest sprzeczne z zeznaniami powoda, w których przyzna³, i¿ w przypadku wyra¿enia
przez pozwanego sprzeciwu odnonie punktu 26 warunków zlecenia przewozowego klauzula ta by go nie obowi¹zywa³a.
S¹d Okrêgowy trafnie równie¿ przyj¹³ czego skar¿¹cy nie negowa³, i¿ nie zosta³o przez niego wykazane by P.-G. by³ jego
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strategicznym klientem, a klauzula konkurencyjna o treci to¿samej z punktem 26 warunków zlecenia jest powszechnie stosowana przez spedytorów celem zabezpieczenia ich interesów.
Poza sporem pozostawa³o, i¿ P.-G. korzysta³ z wielu innych przewoników, w tym równie¿ pozwanego. Akceptacja stanowiska
powoda prowadzi³aby do koniecznoci przyjêcia, i¿ nie tylko
pozwany ale równie¿ nadawca by³by ograniczony w bazie przewoników, podobnie jak inni spedytorzy, bez zwi¹zku z jakoci¹
us³ug czy oferowan¹ cen¹.
Nie sposób siê równie¿ zgodziæ ze skar¿¹cym jakoby zawarcie umowy w obrocie profesjonalnym i wprowadzenie przez
ustawodawcê obowi¹zku p³atnoci odszkodowania za powstrzymanie siê od zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jedynie w relacji miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem (art. 1012 k.p.)
mia³o automatycznie oznaczaæ, i¿ klauzula konkurencji w obrocie profesjonalnym, miêdzy przedsiêbiorcami zastrze¿ona bez
ekwiwalentu, nie bêdzie w konkretnych okolicznociach sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Nie ma wprawdzie podstaw do przenoszenia rozwi¹zañ przewidzianych w kodeksie pracy i odnosz¹cych siê do zakazu konkurencji na stosunki zawi¹zane w drodze kontraktów cywilnoprawnych,
nie oznacza to jednak, i¿ w okolicznociach sprawy z przyczyn
wy¿ej podniesionych brak ekwiwalentu nie kszta³tuje sytuacji pozwanego w sposób wyczerpuj¹cy regulacjê art. 58 § 2 k.c.
W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, które nale¿y podzieliæ,
wyra¿ano przy tym pogl¹d, i¿ równie¿ w niepracowniczych stosunkach zobowi¹zaniowych nawi¹zywanych miêdzy przedsiêbiorcami brak jakiegokolwiek ekwiwalentu za wprowadzenie umownego zakazu konkurencji po ustaniu umowy sankcjonowanego kar¹
umown¹ mo¿e byæ oceniony jako sprzeczny z zasadami s³usznoci
(por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 11 wrzenia 2003 r., III CKN 579/
01, OSNC 2004/10/167). Odwo³ywanie siê przez skar¿¹cego do
ró¿nic miêdzy pozycj¹ pracownika, przedsiêbiorcy dzia³aj¹cego
w ramach umowy zlecenia podobnego do stosunku pracy, a pozwanego wykonuj¹cego zlecenie transportowe w ramach dzia³alnoci gospodarczej nie jest przekonuj¹ce, skoro ta w³anie dzia³al-
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noæ stanowi ród³o utrzymania przedsiêbiorcy, które w zamierzeniu klauzula zakazu konkurencji ogranicza.
W okolicznociach rozpoznawanej sprawy ekwiwalentu takiego, choæby w formie obowi¹zku zlecania pozwanemu us³ug
transportowych w okresie dwóch lat obowi¹zywania zakazu nie
przewidziano. W istocie zatem wiadczenia stron zosta³y w umowie ustalone w formie ra¿¹co nieekwiwalentnej, skoro na pozwanego na³o¿ono obowi¹zki ograniczaj¹ce swobodê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez ograniczenie wyboru kontrahenta przez okres dwóch lat od wykonania ostatniego zlecenia,
a powód uzyskuj¹cy korzyæ z tego postanowienia umownego
nie ma ¿adnych obowi¹zków uzasadniaj¹cych przyjêcie, i¿ ograniczenie praw pozwanego zosta³o mu przynajmniej na poziomie
minimalnym zrekompensowane.
Nie sposób zgodziæ siê ze stanowiskiem skar¿¹cego jakoby
ekwiwalentem mia³y byæ zlecenia dokonywane na rzecz pozwanego na tej samej trasie w okresie od kwietnia do wrzenia 2011 r.
i zysk p³yn¹cy z tego tytu³u. Przede wszystkim identyczne wynagrodzenie za wykonane us³ugi przewozowe pozwany uzyska³by w przypadku nie zastrze¿enia w umowie klauzuli zakazu
konkurencji. Ekwiwalentem za wykonane us³ugi przewozowe
jest wynagrodzenie z tego tytu³u (art. 774 k.c.), natomiast za zakaz konkurencji po wykonaniu zlecenia strony nie przewidzia³y
¿adnej gratyfikacji.
Powód nie jest pozbawiony mo¿liwoci ochrony swojego interesu ekonomicznego, przez wprowadzenie kary umownej za
naruszenie zakazu konkurencji. Ukszta³towanie takiego zakazu
nie mo¿e jednak naruszaæ zasad uczciwego obrotu i swobody
wyboru kontrahenta przez na³o¿enie na partnera nieadekwatnych do stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony obowi¹zków, niezrekompensowanych jakimkolwiek ekwiwalentem ze strony powoda, który w taki w³anie sposób chce wzmocniæ swoj¹ pozycjê rynkow¹, przez zwiêkszenie prawdopodobieñstwa skorzystania z jego us³ug, prowadz¹c do ograniczenia liczby konkurentów, do których mo¿e zwróciæ siê nadawca przesy³ki.
Naruszenie art. 58 § 2 k.c. powinno byæ oceniane na tle konkretnego stanu faktycznego. W okolicznociach rozpoznawanej
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sprawy do takiego naruszenia dosz³o, zastrze¿ona w umowie stron
kara umowna jako godz¹ca w zasady uczciwego obrotu i równoci stron jest ze wzglêdów aksjologicznych nie do zaakceptowania.
Zgodziæ nale¿y siê ze skar¿¹cym, i¿ sama dysproporcja miêdzy okrelonymi w umowie wiadczeniami stron nie jest wystarczaj¹cym powodem do uznania umowy za sprzeczn¹ z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. Skar¿¹cy nie dostrzega jednak, i¿ w judykaturze przyjêto, i¿ ra¿¹ca dysproporcja wiadczeñ mo¿e
sprzecznoæ tak¹ uzasadniaæ, a taki stan rzeczy istnieje w rozpoznawanej sprawie, skoro strony nie przewidzia³y dla pozwanego
¿adnego ekwiwalentu za ograniczenie jego swobody kontraktowej. Natomiast dominuj¹ca pozycja jednej ze stron w stosunku do
kontrahenta mo¿e byæ nastêpstwem istniej¹cego miêdzy nimi stosunku zale¿noci o charakterze ekonomicznym, a taki stan rzeczy istnieje w relacjach miêdzy spedytorem, a przewonikiem.
Z przytoczonych wzglêdów na podstawie art. 385 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

4
WYROK
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I ACa 795/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Gierczak
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Andrzej Lewandowski
SSO del. Dariusz Janiszewski

Teza
I. Przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian rolin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300) precyzuje, którzy posiadacze gruntów rolnych, ze wzglêdu na powierzchnie posiadanych gruntów mog¹ u¿ywaæ materia³u siennego bez uiszczenia op³aty, a art. 23a ust. 1 ustawy wskazuje
na posiadaczy gruntów rolnych przy powo³aniu na powy¿sze
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wy³¹czenie, co oznacza, ¿e bez u¿ywania s³owa ka¿dy w tym
przepisie, na wszystkich pozosta³ych posiadaczy gruntów rolnych obowi¹zek udzielenia informacji w trybie art. 23a ust. 1
i ust. 2 zosta³ na³o¿ony.
II. Art. 3 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca
1994 r. w sprawie wspólnotowego sytemu ochrony rolin
(DZ.U. UE.L.1994.227.1) oraz rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr
1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiaj¹cego przepisy wykonawcze w zakresie odstêpstwa rolnego przewidzianego
w art. 14 ust. 3 rozporz¹dzenia (WE) Nr 2100/94 (Dz.U.
UE.L.1995.173.14) odnosz¹ siê wy³¹cznie do wspólnotowej
ochrony odmian rolin, a nie ochrony krajowej.

Uzasadnienie
Powódka Agencja (...) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w L. wnios³a przeciwko E.P. pozew, którym domaga³a siê zobowi¹zania pozwanej do udzielenia powódce: danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê dzia³ek rolnych (w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci) wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego
pozwanej, których by³a posiadaczem w latach 2007  2009; informacji, czy pozwana w roku 2007 korzysta³a z materia³u ze
zbioru odmian wskazanych w za³¹czniku nr 1 do niniejszego pozwu, jako materia³u siewnego, czy te¿ z materia³u takiego nie
korzysta³a, informacji, czy pozwana w roku 2008 korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w za³¹czniku nr 2 do niniejszego pozwu, jako materia³u siewnego, czy te¿ z materia³u
takiego nie korzysta³a, informacji, czy pozwana w roku 2009
korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w za³¹czniku nr 3 do niniejszego pozwu, jako materia³u siewnego, czy te¿
z materia³u takiego nie korzysta³a; je¿eli pozwana korzysta³a z materia³u ze zbioru którejkolwiek z odmian wskazanych w za³¹cznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pozwu, to w jakich ilociach, w odniesieniu do konkretnej odmiany wymienionej w tym
za³¹czniku, a nadto zas¹dzenie od pozwanej na rzecz powódki
kosztów procesu.
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Wyrokiem zaocznym z dnia 14 padziernika 2011 r. S¹d Okrêgowy nakaza³ pozwanej udzielenia powódce nastêpuj¹cych informacji: danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê dzia³ek rolnych
(w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci) wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego pozwanej, których by³a posiadaczem w latach 2007
 2009; informacji, czy pozwana w latach 2007  2009 korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w za³¹cznikach nr
1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pozwu, jako materia³u siewnego,
czy te¿ z materia³u takiego nie korzysta³a, informacji, czy pozwana w roku 2008 korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w za³¹czniku nr 2 do niniejszego pozwu, jako materia³u
siewnego, czy te¿ z materia³u takiego nie korzysta³a, informacji,
czy pozwana w roku 2009 korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w za³¹czniku nr 3 do niniejszego pozwu, jako
materia³u siewnego, czy te¿ z materia³u takiego nie korzysta³a;
je¿eli pozwana korzysta³a z materia³u ze zbioru którejkolwiek
z odmian wskazanych w za³¹cznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pozwu, to w jakich ilociach w odniesieniu do konkretnej
odmiany wymienionej w tym za³¹czniku, a nadto zas¹dzi³ od pozwanej na rzecz powódki kwotê 600 z³ tytu³em zwrotu op³aty
s¹dowej oraz kwotê 857 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa
procesowego oraz nada³ wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnoci.
W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwana domaga³a siê
jego uchylenia, oddalenia powództwa w ca³oci i zas¹dzenia od
powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu.
Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2012 r. S¹d Okrêgowy uchyli³
wyrok zaoczny z dnia 14 padziernika 2011 r. i oddali³ powództwo, a nadto zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanej kwotê 300
z³ tytu³em zwrotu op³aty s¹dowej oraz kwotê 840 z³ tytu³em
zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego. W uzasadnieniu orzeczenia S¹d I instancji ustali³, ¿e powódka jest organizacj¹ hodowców w rozumieniu art. 23  23c ustawy z dnia 26 czerwca 2003
r. o ochronie prawnej odmian rolin (zwanej dalej ustaw¹). Na
podstawie swoich uprawnieñ ustawowych powódka za¿¹da³a od
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pozwanej, bêd¹cej rolnikiem, udzielenia informacji na temat danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê dzia³ek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego
pozwanej, których by³a posiadaczem; informacji, czy pozwana
korzysta³a z materia³u ze zbioru odmian wskazanych w dokumencie pod nazw¹ wykaz odmian rolin chronionych wy³¹cznym prawem i wysokoæ op³aty dla hodowcy za wykorzystanie
materia³u ze zbioru tych odmian, jako materia³u siewnego, czy
te¿ z materia³u siewnego takiego nie korzysta³a, je¿eli pozwana
korzysta³a z materia³u ze zbioru siewnego, to w jakich ilociach
w odniesieniu do ka¿dej odmiany tych rolin. ¯¹danie takie powódka wys³a³a pozwanej w latach 2007  2009. W dniu 29 stycznia
2007 r. pozwana z³o¿y³a owiadczenie, ¿e do siewu zakupi³a
nasiona w oryginalnych opakowaniach.
Stan faktyczny w sprawie S¹d ustali³ na podstawie dowodów
wskazanych w uzasadnieniu orzeczenia, gdzie wskaza³ tak¿e ich
ocenê.
Jako podstawê prawn¹ ¿¹dania powódki S¹d wskaza³, art. 23a
ustawy, wyjaniaj¹c, ¿e przepisy ustawy przyznaj¹ wy³¹czne prawo hodowcy do nowej odmiany roliny, które jest prawem z zakresu praw wy³¹cznych na dobrach niematerialnych, tzn. prawem z zakresu w³asnoci intelektualnej. Za niezasadny S¹d uzna³
zarzut pozwanej, ¿e powódka nie by³a uprawnion¹ do wyst¹pienia z wnioskiem o udzielenie informacji. S¹d wskaza³, ¿e nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e brak regulacji nak³adaj¹cych na posiadaczy gruntów rolnych obowi¹zku udzielania informacji dotycz¹cych korzystania przez nich z dobrodziejstwa instytucji odstêpstwa rolnego sprawi³oby, ¿e prawo hodowców do pobierania
odpowiednich op³at by³oby uprawnieniem czysto iluzorycznym.
Bez mo¿liwoci uzyskiwania przez hodowców informacji o podmiotach zobowi¹zanych i dalszych danych umo¿liwiaj¹cych wyliczenia wysokoci op³at by³oby niemo¿liwym dochodzenie przez
nich przys³uguj¹cych im praw. Cytuj¹c art. 23a ust. 1 in fine
ustawy S¹d stwierdzi³, ¿e zgodnie z wol¹ ustawodawcy do udzielenia odpowiedzi na wniosek hodowców zobligowani s¹ wszy-
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scy posiadacze gruntów rolnych o powierzchni od 10 ha, nawet
je¿eli nie korzystali z odstêpstwa rolnego. Ustawa bowiem nie
wprowadza w tym zakresie rozró¿nienia. Posiadacz gruntu nie
korzystaj¹cy z materia³u ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust.
2 pkt 1 ustawy, jako materia³u siewnego zobowi¹zany jest do
z³o¿enia wyranego owiadczenia tak¿e o nieskorzystaniu z odstêpstwa. Wskazuj¹c na art. 23 ust. 4 pkt 3 i pkt 4 ustawy S¹d
uzna³, ¿e powódka jest legitymowan¹ do domagania siê od pozwanej udzielenia wynikaj¹cych z przepisów prawa informacji,
przy czym spó³ka ta spe³nia wymogi art. 23a ust. 2 ustawy dotycz¹ce elementów wniosku, a jego adresat zobowi¹zany jest wype³niæ odpowiednie rubryki formularza i w³anie w ten sposób
udzieliæ ¿¹danej informacji. Wskazana podstawa upowa¿nia³a zatem powódkê, jako organizacjê hodowców, do monitorowania
rynku odmian rolin i zasiewów oraz wykorzystywania przez rolników odmian stanowi¹cych przedmiot ochrony. Tym samym,
chroni¹c wy³¹czne prawa hodowców odmian rolin do poszczególnych typów i odmian rolin powódka mo¿e skutecznie domagaæ siê sk³adania przez rolników owiadczeñ o treci, o jakiej
mowa w niniejszym stanie faktycznym. Zdaniem S¹du, uprawnienie do ¿¹dania z³o¿enia owiadczenia woli, w tym wypadku
dotyczy owiadczenia wiedzy, które wygasa w momencie, gdy
zobowi¹zany zachowa siê zgodnie z treci¹ normy prawnej przewiduj¹cej taki obowi¹zek i z³o¿y stosowne owiadczenie. Ponadto, wed³ug S¹du, zgodnie z rozk³adem ciê¿aru dowodu, powódka powinna wykazaæ korzystanie przez pozwan¹ z odmian rolin chronionych wy³¹cznym prawem. Powódka zarzuci³a wprawdzie, ¿e w 2006 r. pozwana korzysta³a wy³¹cznie z kwalifikowanego (oryginalnego) materia³u siewnego, co stanowi poszlakê
wskazuj¹c¹ na to, ¿e pozwana korzysta³a z odmian rolin chronionych prawem, jednak, w ocenie S¹du, fakt u¿ywania przez
pozwan¹ oryginalnych opakowañ w ¿aden sposób nie przemawia za tym, ¿e korzysta³a ona z takich rolin. S¹d wskaza³, ¿e art.
23a ustawy nakazuje z³o¿enie owiadczenia o korzystaniu, z obowi¹zkiem podania konkretnych danych. Dotyczy to jednak z³o¿enia owiadczenia pozytywnego. W przypadku odpowiedzi
negatywnej wystarczy z³o¿enie owiadczenia w jakiejkolwiek
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formie, w tym równie¿ odpowiedzi na pozew. Poza tym obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia i udzielenia powódce informacji
aktualizuje siê jedynie w momencie istnienia poszlak, ¿e dany
rolnik korzysta³ z materia³u siewnego, bêd¹cego przedmiotem
ochrony. W konsekwencji, zdaniem S¹du, powódka nie wykaza³a, czy w ogóle w stosunku do pozwanej, kiedykolwiek, zaktualizowa³ siê obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia o korzystaniu z materia³u siewnego. S¹d wskaza³, ¿e podobnie orzek³ Europejski
Trybuna³ Sprawiedliwoci w wyroku z dnia 3 kwietnia 2010 r.
w sprawie C.S. przeciwko S.T.M. b H. Przedmiotem rozpoznania Trybuna³u by³a wyk³adnia art. 8 rozporz¹dzenia Komisji z dnia
24 lipca 1995 r. Nr (...). Treæ artyku³u odpowiada treci art. 23a
ustawy, za sama zmiana w ustawie zosta³a dokonana w celu
implementacji tego obowi¹zku do prawa polskiego. Oznacza to,
¿e powo³ywanie siê na ten akt prawa wspólnotowego na zasadzie analogii jest w pe³ni uzasadniony. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e
pozwana z³o¿y³a owiadczenie, którym zanegowa³a korzystanie
przez ni¹ z materia³u siewnego, to obowi¹zek jego z³o¿enia wygas³, a ponadto powódka w najmniejszym stopniu nie uprawdopodobni³a, ¿e z takiego materia³u pozwana korzysta³a, w zwi¹zku z czym powództwo nie zosta³o uwzglêdnione. Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d orzek³, jak w sentencji, na podstawie art. 23a
ustawy w zw. z art. 64 k.c. i art. 6 k.c. a contrario. O kosztach
postêpowania S¹d orzek³ na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 108 § 1 k.p.c.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiod³a powódka, zarzucaj¹c obrazê przepisów prawa materialnego: art. 23a ust. 4 ustawy o ochronie prawnej odmian rolin, poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê, polegaj¹c¹ na uznaniu, ¿e: obowi¹zek udzielenia powódce informacji objêtych petitum pozwu aktualizuje siê jedynie
w momencie istnienia poszlak, ¿e dany rolnik korzysta³ z materia³u siewnego bêd¹cego przedmiotem ochrony oraz, ¿e posiadacz gruntów rolnych nie jest zobowi¹zanym do udzielania informacji zawartych w punktach 1a, 1b i 1c petitum pozwu, w sytuacji, gdy z³o¿y³ w toku postêpowania owiadczenie, ¿e nie korzysta³ z materia³u z odmian rolin chronionych wy³¹cznym prawem (wskazanych w pozwie), jako materia³u siewnego; a nadto
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art. 64 k.c. przez jego niew³aciwe zastosowanie. Wskazuj¹c na
powy¿sze skar¿¹ca wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku
i uwzglêdnienie powództwa w ca³oci na koszt strony pozwanej.
W odpowiedzi na apelacjê pozwana wnios³a o jej oddalenie
na koszt powódki.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest zasadna.
Rozpoznaj¹c przedmiotow¹ sprawê, zdaniem S¹du odwo³awczego, koniecznym jest, na wstêpie, odniesienie siê do podstawy prawnej ¿¹dania w kontekcie wyjanienia stosunku ustawy
z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian rolin (Dz.U.
Nr 137, poz. 1300, dalej jako ustawa) do rozporz¹dzenia Rady
(WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego sytemu ochrony rolin (DZ.U. UE.L.1994.227.1 dalej jako
rozporz¹dzenie Rady) oraz rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1768/
95 z dnia 24 lipca 1995r. ustanawiaj¹cego przepisy wykonawcze
w zakresie odstêpstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3
rozporz¹dzenia (WE) Nr 2100/94 (Dz.U. UE.L.1995.173.14, dalej
jako rozporz¹dzenie Komisji).
Przede wszystkim nale¿y wskazaæ, ¿e nie ma racji S¹d Okrêgowy twierdz¹c, ¿e zmiana ustawy zosta³a dokonana w celu implementacji do prawa polskiego powy¿szych rozporz¹dzeñ. Implementacji podlegaj¹ dyrektywy, bêd¹ce instrumentem harmonizacji prawa pañstw cz³onkowskich, nie za rozporz¹dzenia, które
maj¹ zasiêg ogólny, wi¹¿¹ w ca³oci i s¹ bezporednio stosowane we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, bez potrzeby ich
inkorporowania, czy transportowania do krajowych porz¹dków
prawnych  co wiêcej, zasadniczo uwa¿a siê za niedopuszczalne, aby ustawodawcy pañstw cz³onkowskich wprowadzali rozporz¹dzenia wspólnotowe do prawa krajowego za pomoc¹ ustaw,
czy innych aktów normatywnych (por. orzeczenie ETS 34/73 V.
v. A. della, Finanse, Zb. Orz. 1973, s. 981). Rozporz¹dzenie
zachowuj¹c swój wspólnotowy charakter staj¹ siê, czêci¹ krajowych porz¹dków prawnych.
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Art. 3 rozporz¹dzenia Rady stanowi, ¿e rozporz¹dzenie, z zastrze¿eniem art. 92 ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla prawa
Pañstw Cz³onkowskich do przyznawania krajowych praw w³asnoci do odmian rolin. Przepis art. 92 ust. 1 wprowadza zakaz
³¹czenia ochrony krajowej i wspólnotowej. Natomiast art. 14 stanowi w ust. 1, ¿e nie naruszaj¹c przepisów art. 13 ust. 2 i w celu
ochrony produkcji rolnej rolnicy s¹ upowa¿nieni do u¿ywania do
rozmna¿ania w uprawie polowej materia³u ze zbioru uzyskanego w ich w³asnym gospodarstwie, z uprawy materia³u rozmno¿eniowego odmiany chronionej wspólnotowym prawem do ochrony odmian rolin, ale niebêd¹cej mieszañcem lub odmian¹ syntetyczn¹. W ust. 2 wskazuje gatunki rolin uprawnych, do których
odnosz¹ siê przepisy ust. 2, za w ust. 3 stwierdza, ¿e warunki
maj¹ce na celu uregulowanie odstêpstwa przewidzianego w ust.
1 i ochronê uzasadnionych interesów okrelonych hodowców
i rolników, zostan¹ ustanowione przed wejciem w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 i w oparciu o podane w tym ustêpie kryteria.
W zwi¹zku z powy¿szym, w ocenie S¹du II instancji, powy¿sze przepisy rozporz¹dzenia Rady odnosz¹ siê wy³¹cznie do
wspólnotowej ochrony odmian rolin, a nie ochrony krajowej, co
prowadzi do konkluzji, ¿e rozporz¹dzenie Komisji, odnosz¹ce
siê do tego¿ rozporz¹dzenia Rady, tak¿e normuje ochronê wspólnotow¹, a nie krajow¹. W konsekwencji przepisy powo³anych
rozporz¹dzeñ nie maj¹ zastosowania w niniejszej, rozpoznawanej wskutek apelacji strony powodowej, apelacji.
Reasumuj¹c powy¿sze S¹d Apelacyjny stwierdza, ¿e podstaw¹
prawn¹ przy rozpatrywaniu omawianej sprawy jest przywo³ana
ustawa o ochronie prawnej odmian rolin. Jej art. 23a ust. 1 stanowi, ¿e posiadacz gruntów rolnych, z wy³¹czeniem posiadacza
gruntów rolnych okrelonego w art. 23 ust. 3, albo organizacja
reprezentuj¹ca posiadaczy gruntów rolnych przekazuje hodowcom albo organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemn¹ informacjê dotycz¹c¹ wykorzystania materia³u ze zbioru, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, jako materia³u siewnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
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S¹d ten podziela przy tym rozwa¿ania S¹du I instancji, ¿e
powódka jest organizacj¹ hodowców, o której mowa w cytowanym przepisie, a w konsekwencji, co do zasady, ma prawo domagania siê od posiadaczy gruntów rolnych informacji w tym¿e
przepisie wskazanych, a uszczegó³owionych w art. 23a ust. 2
ustawy. S¹d odwo³awczy nie podziela przy tym wyk³adni pojêcia: posiadacz gruntów rolnych zawartego w przytoczonym przepisie dokonanej przez stronê pozwan¹, która twierdzi³a w pismach procesowych z³o¿onych w tej sprawie, ¿e  literalne
brzmienie przepisu art. 23a ustawy ( ) nie wskazuje, aby ka¿dy
posiadacz gruntów rolnych mia³ obowi¹zek udzielania wymienionych w tym przepisie informacji. Ustawodawca nie zawar³
w rzeczonym przepisie sformu³owania ka¿dy posiadacz gruntów rolnych. Nie mo¿na wiêc dokonywaæ rozszerzaj¹cej wyk³adni tej¿e normy prawnej i sugerowaæ, ¿e ka¿dy kto posiada
grunty rolne, winien przekazaæ okrelone w art. 23a ustawy informacje. Zdaniem tego¿ S¹du, przyj¹æ nale¿y, ¿e skoro w art.
23 ust. 3 ustawy wskazuje siê, którzy posiadacze gruntów rolnych, ze wzglêdu na powierzchniê posiadanych gruntów, mog¹
u¿ywaæ materia³u siewnego bez uiszczania op³aty, a art. 23a ust.
1 ustawy, wskazuje na posiadaczy gruntów rolnych, przy powo³aniu na powy¿sze wy³¹czenie, oznacza, bez u¿ywania s³owa
ka¿dy w tym przepisie, ¿e na wszystkich pozosta³ych posiadaczy gruntów rolnych powy¿szy obowi¹zek zosta³ na³o¿ony.
W zwi¹zku z omawianiem powy¿szej kwestii odnieæ siê nale¿y tak¿e do podnoszonej przez pozwan¹, a tak¿e S¹d I instancji w uzasadnieniu zaskar¿onego orzeczenia, z powo³aniem na
orzeczenie Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie S. v. (...), okolicznoæ, ¿e wed³ug Trybuna³u, w wietle art. 8 rozporz¹dzenia
Komisji obowi¹zek informacyjny rolnika aktualizuje siê dopiero
w przypadku istnienia poszlak wskazuj¹cych na sporn¹ okolicznoæ, przyk³adowo informacji o nabyciu przez niego materia³u
siewnego.
W orzeczeniu ETS z dnia 11 marca 2004 r. sygn. akt C-182/01
Trybuna³ Sprawiedliwoci stwierdzi³, ¿e przepisy akapitu szóstego art. 14 ust. 3 Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian rolin w zwi¹zku
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z art. 8 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1768/95 ustanawiaj¹ce
przepisy wykonawcze w zakresie odstêpstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 Rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2100/94
nie mog¹ byæ interpretowane w znaczeniu, i¿ posiadacz odmian
ma prawo ¿¹daæ od rolnika udzielenia informacji okrelonych
w tych¿e przepisach, w przypadku gdy nic nie wskazuje na fakt,
i¿ rolnik stosowa³ lub bêdzie stosowaæ, do celów siewnych na
polu, na w³asnym gospodarstwie, produktu zbiorów uzyskanego
przez sadzenie, na w³asnym gospodarstwie, materia³u siewnego
odmiany innej ni¿ odmiana hybrydowa lub syntetyczna objêta
tym prawem i nale¿¹ca do jednego z gatunków rolin rolnych
wymienionych w art. 14 ust. 2 Rozporz¹dzenia Nr 2100/94 (zob.
paragraf 62, przepisy wykonawcze czêæ 2). Orzeczenie to odpowiada treci¹ orzeczeniu powo³ywanemu przez pozwan¹ i S¹d
I instancji. Jak wy¿ej wskazano przepisy wskazanych rozporz¹dzeñ nie odnosz¹ skutku prawnego w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy. Powy¿sze stwierdzenie nie sprzeciwia siê stanowisku, ¿e orzeczenie wstêpne zawarte w przywo³anym wyroku ETS mo¿e byæ brane pod uwagê przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy, jako niewi¹¿¹cy S¹du pogl¹d Trybuna³u, który
mo¿e byæ pomocnym przy rozpatrywaniu sprawy.
Gdyby nawet przyj¹æ, ¿e rzeczywicie skar¿¹ca ma prawo
domagania siê informacji na podstawie omawianych przepisów
od posiadaczy gruntów rolnych wy³¹cznie w sytuacji, gdy posiada poszlaki o korzystaniu przez nich z materia³u siewnego prawnie
chronionego, a zatem przy przyjêciu powy¿szego pogl¹du Trybuna³u za znajduj¹cy zastosowanie w tej sprawie, to zdaniem
S¹du Apelacyjnego, uzasadnionym by³oby przyznanie racji stanowisku skar¿¹cej, ¿e w tej konkretnej sprawie zaistnia³y poszlaki wskazuj¹ce na mo¿liwoæ korzystania przez pozwan¹ z materia³u siewnego wyprodukowanego w posiadanym przez ni¹ gospodarstwie rolnym, gdy¿ jak sama wskaza³a w owiadczeniu
z dnia 29 stycznia 2007 r., stanowi¹cym odpowied na zapytanie
powódki w trybie omawianych przepisów odnonie roku 2006,
¿e do siewu zakupi³a nasiona w oryginalnych opakowaniach.
Powy¿sze, w wietle art. 47b ust. 1 obowi¹zuj¹cej wówczas
ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137,
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poz. 1299), daje podstawy do przyjêcia, ¿e skoro zgodnie z tym
przepisem partie materia³u siewnego rolin rolniczych ( ) wytworzone na terytorium RP oznacza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê tego materia³u, to zakup przez pozwan¹ materia³u
siewnego w oryginalnych opakowaniach oznacza, lub co najmniej mo¿e oznaczaæ zakup materia³u siewnego odmian prawnie chronionych, a w konsekwencji pozwana mia³a przynajmniej
teoretyczn¹ mo¿liwoæ skorzystania z tego materia³u w kolejnych
latach w prowadzonych przez siebie uprawach. Ju¿ tylko powy¿sze stanowi poszlakê, jakiej domaga siê pozwana i na któr¹
uwagê zwróci³ S¹d I instancji, uprawniaj¹c¹ powódkê do domagania siê od pozwanej informacji wskazanych w pozwie.
Nadto S¹d odwo³awczy nie podziela stanowiska S¹du Okrêgowego, ¿e w niniejszej sprawie pozwana z³o¿y³a owiadczenie, ¿e nie korzysta z materia³u siewnego chronionego na podstawie ustawy, bowiem odmowa podania informacji, a z tak¹
sytuacj¹ mamy do czynienia w tej sprawie, nie mo¿e byæ traktowana na równi z twierdzeniem o nie korzystaniu z przedmiotowego materia³u siewnego. Jednoczenie, nawet gdyby przyj¹æ
stanowisko przeciwne, to i tak stwierdzenie pozwanej, ¿e z omawianego materia³u nie korzysta nie mo¿e byæ traktowane jako
skuteczna odmowa udzielenia apeluj¹cej odpowiedzi na ¿¹danie
o podanie danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê dzia³ek rolnych
(w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci) wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego pozwanej, których by³a posiadaczem w latach 2007
 2009. Brak informacji w tym przedmiocie uniemo¿liwi³by bowiem powódce kontrolê owiadczenia o nieskorzystaniu z materia³u siewnego, do którego posiada ona prawo ochronne, a w konsekwencji uniemo¿liwi³ ochronê jej praw.
W konsekwencji S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e apelacja pozwanej
zas³uguje na uwzglêdnienie w ca³oci, co skutkowa³o zmian¹ zaskar¿onego orzeczenia w sposób wskazany w pkt. I sentencji.
O kosztach postêpowania apelacyjnego orzek³ na podstawie art.
98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z zasad¹ ponoszenia
kosztów procesu przez stronê proces przegrywaj¹c¹.
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5
POSTANOWIENIE
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
I ACz 314/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Barbara Lewandowska
(przewodnicz¹cy)

Teza
Przewidziany w art. 50537 § 1 k.p.c. wymóg usuniêcia braków
formalnych pozwu nie obejmuje obowi¹zku uiszczenia przez
powoda op³aty uzupe³niaj¹cej od pozwu, wczeniej skutecznie
wniesionego i nale¿ycie op³aconego w elektronicznym postêpowaniu upominawczym.

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 5 lutego 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³ wniosek powódki o czêciowe zwolnienie od kosztów s¹dowych w sprawie w zakresie 8.437 z³ z uwagi na fakt, ¿e nie
wykaza³a ona, ¿e nie ma dostatecznych rodków na ich uiszczenie. S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e wczeniej powódka utrzymywa³a
siê z wynagrodzenia w wysokoci 8.900 z³ miesiêcznie, lecz obecnie korzysta z trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia umowy
o pracê, po up³ywie którego przys³ugiwaæ jej bêdzie zasi³ek dla
bezrobotnych w wysokoci oko³o 4.700 z³. Miesiêczne wydatki
powódki wynosz¹ oko³o 8.760 z³, nadto posiada ona oszczêdnoci w kwocie 4.000 z³. S¹d I instancji zwa¿y³, ¿e czêæ wydatków miesiêcznych, na jakie powo³uje siê powódka, to zobowi¹zania wobec banków (950 z³ miesiêcznie), koszty te nie s¹ wydatkiem niezbêdnym do utrzymania siebie i rodziny i nie maj¹
pierwszeñstwa przed zobowi¹zaniami wobec Skarbu Pañstwa.
Strona inicjuj¹ca proces powinna liczyæ siê z wydatkami na ten
cel i czyniæ w zwi¹zku z tym stosowne oszczêdnoci. Zdaniem
S¹du orzekaj¹cego, skoro powódka o problemach finansowych
pozwanej spó³ki wiedzia³a ju¿ w sierpniu 2012 r., to mog³a przygotowaæ siê do procesu pod k¹tem finansowym.
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Powy¿sze postanowienie zaskar¿y³a za¿aleniem powódka
w ca³oci i wnios³a o jego zmianê poprzez uwzglêdnienie wniosku o zwolnienie jej od op³aty s¹dowej od pozwu w zakresie
kwoty 8.437 z³. Skar¿¹ca zarzuci³a naruszenie art. 102 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) przez jego
niew³aciwe zastosowanie, a w konsekwencji b³êdn¹ odmowê
czêciowego zwolnienia od ponoszenia kosztów s¹dowych. Skar¿¹ca w uzasadnieniu za¿alenia podnios³a, ¿e S¹d orzekaj¹cy nie
uwzglêdni³ ca³okszta³tu jej sytuacji maj¹tkowej, gdy¿ jej dochód
znacz¹co siê zmniejszy³, a koniecznoæ uiszczenia op³aty s¹dowej od pozwu oznacza³aby koniecznoæ zapo¿yczenia siê, powódka nie posiada za zdolnoci kredytowej. Zdaniem powódki
obs³uga kredytu zaci¹gniêtego na zakup samochodu równie¿ nie
mo¿e dyskwalifikowaæ jej wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych, samochód jest jej bowiem niezbêdny do codziennego
funkcjonowania. Wydatki miesiêczne generowane s¹ tak¿e
w zwi¹zku z problemami zdrowotnymi córki powódki (koniecznoci¹ stosowania odpowiedniej diety). Skar¿¹ca podnios³a nadto, ¿e jej zdaniem nie ma ona obowi¹zku uiszczenia op³aty uzupe³niaj¹cej od pozwu, nie ma bowiem takiego wymogu do
czasu ukoñczenia postêpowania. S¹d Okrêgowy orzekaj¹cy w innych, analogicznych sprawach dochodzi³ zreszt¹ do podobnych
wniosków.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia niniejszego za¿alenia ma
kwestia istnienia po stronie powódki obowi¹zku uiszczenia op³aty
s¹dowej uzupe³niaj¹cej dotychczas uiszczon¹ op³atê s¹dow¹ od
pozwu wniesionego w elektronicznym postêpowaniu upominawczym (dalej EPU). Nale¿y bowiem mieæ na wzglêdzie, ¿e powódka wnios³a niniejszy pozew w ramach EPU, wraz z wymagan¹ w tym postêpowaniu op³at¹ s¹dow¹ wynosz¹c¹ % czêæ
op³aty stosunkowej, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.
Wobec uznania, ¿e w sprawie brak jest podstaw do wydania
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nakazu zap³aty w EPU, w³aciwy S¹d przekaza³ sprawê do s¹du
w³aciwoci ogólnej, tj. do S¹du Okrêgowego na zasadzie art. 50533
§ 1 k.p.c.
Przepis art. 50537 § 1 k.p.c. stanowi, ¿e po przekazaniu sprawy m.in. na podstawie art. 50533 k.p.c. przewodnicz¹cy wzywa
powoda do usuniêcia braków formalnych pozwu oraz uzupe³nienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postêpowania, w którym sprawa bêdzie rozpoznawana  w terminie dwutygodniowym od daty dorêczenia wezwania, za w przypadku nieusuniêcia braków formalnych pozwu s¹d umarza postêpowanie. W sytuacji przekazania niniejszej sprawy z EPU do postêpowania zwyk³ego, winien uaktywniæ siê wymóg ogólny uiszczenia op³aty
s¹dowej od pozwu, wynikaj¹cy z treci art. 10 u.k.s.c., jednak
w wietle regulacji EPU nie jest to tak oczywiste. Art. 50537 § 1
k.p.c. wskazuje bowiem na koniecznoæ usuniêcia braków formalnych pozwu oraz na koniecznoæ uzupe³nienia pozwu. Przepis ten jest zatem uregulowaniem ca³kowicie odrêbnym od zawartego w art. 130 § 1 k.p.c., który skuteczne wniesienie pisma
procesowego do s¹du warunkuje zachowaniem warunków formalnych i uiszczeniem nale¿nej op³aty. Braki formalne w art. 130
§ 1 k.p.c. zdefiniowane zatem zosta³y jako warunki formalne
oraz odrêbne od nich warunki fiskalne, których ³¹czne spe³nienie umo¿liwiæ ma nadanie sprawie biegu.
W ocenie S¹du Apelacyjnego brak jest podstaw do uto¿samiania przewidzianego w art. 50537 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. wymogu usuniêcia braków formalnych pozwu z obowi¹zkiem usuniêcia takich braków, wynikaj¹cym z art. 130 § 1 k.p.c. Pismo
procesowe wniesione do s¹du jako pozew dotkniêty brakami nie
jest bowiem tym samym co pozew zawis³y skutecznie w ramach
EPU, zbadany przez w³aciwy s¹d i przekazany jako sprawa do
s¹du w³aciwoci ogólnej na zasadzie art. 50533 k.p.c. Wniesienie pozwu w EPU, spe³niaj¹cego wymogi szczególne tego postêpowania, wskazane w art. 50531 i art. 50532 k.p.c. oraz op³aconego zgodnie z treci¹ art. 19 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c., powoduje
stan zawiniêcia sprawy, która w razie braku podstaw do wydania nakazu zap³aty w EPU znajduje swoj¹ kontynuacjê w s¹dzie
w³aciwoci ogólnej.
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Zdaniem S¹du Apelacyjnego kontynuacja ta nie wymaga
uprzedniego wniesienia op³aty uzupe³niaj¹cej od pozwu. Za tak¹
tez¹ przemawia nie tylko przedstawiona wy¿ej istotna ró¿nica
pomiêdzy pismem procesowym wniesionym do s¹du jako pozew dotkniêty brakami w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c. a spraw¹
przekazan¹ do s¹du w³aciwoci ogólnej przez s¹d w³aciwy
w EPU, do którego pozew ten zosta³ ju¿ skutecznie wniesiony.
Decyduj¹ce znaczenie nale¿y w tym wzglêdzie przypisaæ normom u.k.s.c., okrelaj¹cym zasady i tryb pobierania kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych (art. 1 u.k.s.c.). Zgodnie z art. 3
ust. 1 tej ustawy, op³acie podlega pismo, je¿eli przepis ustawy
przewiduje jej pobranie. Nale¿y stwierdziæ, ¿e ¿aden z przepisów u.k.s.c. nie przewiduje pobrania op³aty uzupe³niaj¹cej od
pozwu, przekazanego w sprawie zawis³ej w EPU do s¹du w³aciwoci ogólnej. Pozew ten zosta³ ju¿ bowiem nale¿ycie op³acony, kwot¹ stanowi¹c¹ % op³aty stosunkowej od pozwu. Z³o¿enie
pozwu w EPU nak³ada³o na powódkê obowi¹zek okrelony
w przepisie art. 19 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c.  uiszczenia czwartej
czêci op³aty i powódka obowi¹zek ten nale¿ycie wype³ni³a.
Wskazany przepis (ani ¿aden inny przepis u.k.s.c.) nie przewiduje natomiast obowi¹zku wniesienia w sytuacji powódki op³aty
uzupe³niaj¹cej. Powinnoæ taka zosta³a okrelona, w art. 19 ust. 4
u.k.s.c., jedynie w odniesieniu do przypadków wniesienia przez
pozwanego zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w postêpowaniu nakazowym. W ocenie S¹du Apelacyjnego w obecnym
stanie prawnym brak jest podstaw do stosowania wyk³adni rozszerzaj¹cej tego przepisu, skoro op³acie, w myl art. 10 u.k.s.c.,
podlega tylko takie pismo, które wymaga op³aty, a wymóg taki
musi wynikaæ z ustawy (zgodnie z art. 3 u.k.s.c.), za normy takiej nie wprowadzono ani w u.k.s.c., ani w przepisie szczególnym, za jaki nale¿y uznaæ art. 50537 § 1 k.p.c.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y stwierdziæ, ¿e zaskar¿one postanowienie odnosi siê do kwestii zwolnienia skar¿¹cej od
obowi¹zku, na³o¿onego na ni¹ wadliwie na obecnym etapie postêpowania, w zwi¹zku z przekazaniem przez S¹d Rejonowy
sprawy z EPU do postêpowania zwyk³ego. Zarzuty za¿alenia s¹

68

w sprawach cywilnych
w tym wzglêdzie zasadne, nie mog¹ jednak¿e decydowaæ o zasadnoci za¿alenia.
Wobec niezaskar¿enia przez powódkê zarz¹dzenia w przedmiocie obowi¹zku uiszczenia przez ni¹ op³aty uzupe³niaj¹cej od
pozwu, odnieæ siê nale¿y do pozosta³ych zarzutów za¿alenia,
w których kwestionowana jest odmowa zwolnienia powódki od
kosztów s¹dowych co do kwoty 8.437 z³. W ocenie S¹du Apelacyjnego za¿alenie jest w tym zakresie zasadne. Za dostatecznie
wykazane przez powódkê uznaæ nale¿y, ¿e nie jest ona w stanie
bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania w³asnego i córki
ponieæ op³aty ¿¹dnej przez S¹d.
S¹d orzekaj¹cy winien by³ mieæ na wzglêdzie, ¿e powódka na
sta³e mieszka w Szwecji, gdzie prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe z ma³oletni¹ córk¹ (lat 7). Powódka jest po rozwodzie,
a od pocz¹tku marca 2013 r. pozostaje osob¹ bezrobotn¹ po utracie pracy i utrzymuj¹c¹ siê z zasi³ku wynosz¹cego oko³o 10.000
SEK, tj. równowartoæ oko³o 4.700 z³. Nie mo¿e jednak ujæ z pola widzenia S¹du, ¿e powódka  mieszkaj¹c w innym kraju, ponosi koszty utrzymania dostosowane do warunków panuj¹cych
za granic¹, zatem deklarowany przez ni¹ dochód nie mo¿e byæ
oceniany w relacji do przeciêtnych kosztów utrzymania w Polsce, które s¹ ni¿sze ni¿ w Szwecji. Z owiadczenia o stanie maj¹tkowym i osobistym skar¿¹cej nie wynika, by otrzymywa³a ona
alimenty na dziecko, przeciwnie, powódka podnosi³a, ¿e sama
ze swoich dochodów utrzymuje obecnie ma³oletni¹, bêd¹c¹ dzieckiem w wieku szkolnym i wymagaj¹cym istotnych wydatków,
tak¿e z uwagi na wymagan¹ dietê. W tym stanie rzeczy przyznanie przez powódkê faktu posiadania oszczêdnoci w kwocie 4.000
z³, nieprzekraczaj¹cej wysokoci otrzymywanego przez ni¹ jednomiesiêcznego zasi³ku dla bezrobotnych, nie uzasadnia oceny,
¿e winna ona przeznaczyæ je na koszty s¹dowe w niniejszej sprawie, tym bardziej, ¿e kwota ta nie stanowi nawet po³owy kwoty
wymaganej przez S¹d pierwszej instancji. W sytuacji utraty pracy
i przejcia na znacz¹co ni¿sze wiadczenie socjalne, wobec deklarowanych sta³ych a wysokich kosztów utrzymania powódki
i dziecka (nawet bez kwestionowanej przez S¹d sp³aty kredytu
bankowego, stanowi¹cej relatywnie niewielk¹ czêæ jej miesiêcz-

69

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
nych wydatków) oczywiste jest, ¿e kwota zasi³ku nie pokrywa
tych kosztów, zatem wymagaj¹ one uzupe³nienia z posiadanych
jeszcze rodków, których wartoæ jest niewielka w stosunku do
ponoszonych kosztów bie¿¹cego utrzymania. Z przyczyn szeroko omówionych powy¿ej nie mo¿na te¿ by³o zasadnie wymagaæ
od powódki liczenia siê z obci¹¿eniem jej przez S¹d Okrêgowy
op³at¹ uzupe³niaj¹c¹ od pozwu, w wysokoci trzykrotnie wy¿szej ni¿ kwota dotychczas uiszczona.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, wed³ug oceny S¹du Apelacyjnego, powódka wykaza³a spe³nienie przes³anek z art. 102 ust. 1
u.k.s.c., zatem przyznanie jej zwolnienia od kosztów s¹dowych,
wymaganych w oparciu o omawiane wy¿ej zarz¹dzenie, znajduje dostateczne uzasadnienie w okolicznociach sprawy. W tych
warunkach, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2
k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji.

6
POSTANOWIENIE
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
VI Gz 44/13
S¹du Okrêgowego w Toruniu
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jerzy P. Naworski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Miros³awa Bia³ocerkiewicz
SSO Jakub Rusiñski

Teza
Prawid³owa wyk³adnia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i art. 4 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) uzasadnia stanowisko,
¿e uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu
sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie dzia³alnoci
sportowej. W przeciwieñstwie do innych klubów sportowych
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uczniowski klub sportowy nie mo¿e podejmowaæ dzia³alnoci
gospodarczej, co powoduje, ¿e postanowienia statutu na ten temat, jako sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne (art. 58 § 1 i 3 k.c.).

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 22 lutego 2013 r. S¹d Rejonowy (s¹d
rejestrowy) rozpoznaj¹c skargê wnioskodawcy Komitetu Za³o¿ycielskiego (...) Klub Sportowy (...) we W. o wpis do Krajowego
Rejestru S¹dowego (dalej jako KRS) odrzuci³ jego wniosek.
Jak wskaza³ ten S¹d, referendarz odrzuci³ wniosek Komitetu
Za³o¿ycielskiego o wpis do rejestru stowarzyszeñ i do rejestru
przedsiêbiorców z uwagi na to, ¿e uczniowskie kluby sportowe
podlegaj¹ wpisowi do ewidencji prowadzonej przez w³aciwego
ze wzglêdu na siedzibê klubu starostê, a nie do KRS. Wnioskodawca w skardze na orzeczenie referendarza podkreli³, ¿e zamierza prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w niewielkim rozmiarze, a uzyskany dochód przeznaczaæ na realizacjê celów statutowych, co umo¿liwia mu art. 34 prawa o stowarzyszeniach.
¯aden przepis nie wyklucza takiej dzia³alnoci, a skoro tak, to
konieczne jest uwidocznienie tego faktu w odpowiednim rejestrze. Ewidencja prowadzona przez starostê dotyczy jedynie
uczniowskich klubów sportowych nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej. Podstaw¹ wniosku okrelon¹ przez wnioskodawcê jest art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie w zw. z art. 34 prawa
o stowarzyszeniach i w zw. z art. 49 i 50 ustawy o KRS. Wnioskodawca powo³a³ te¿ przyk³ady rejestracji uczniowskich klubów sportowych w KRS zarówno w rejestrze stowarzyszeñ, jak
i przedsiêbiorców.
S¹d pierwszej instancji zauwa¿y³ najpierw, ¿e uczniowskie
kluby sportowe dzia³aj¹ na zasadach przewidzianych w przepisach prawa o stowarzyszeniach z wy³¹czeniem z mocy art. 4 ust.
2 prawa rejestracji, a to oznacza, ¿e do uczniowskich klubów
sportowych nie stosuje siê art. 8 ust. 1 oraz art. 12-17 i art. 21
tego prawa. Poniewa¿ do tych klubów nie stosuje siê przepisów
dotycz¹cych rejestracji w KRS, to w art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie
przewidziano zasadê, ¿e kluby te podlegaj¹ wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostê w³aciwego ze wzglêdu na sie-
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dzibê klubu. Z art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie wynika, ¿e przepisy
dotycz¹ce wpisów do ewidencji starostów stosuje siê odpowiednio do innych ni¿ uczniowskie klubów sportowych dzia³aj¹cych
w formie stowarzyszeñ, których statuty nie przewiduj¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Oznacza to, ¿e uczniowskie
kluby sportowe zawsze podlegaj¹ wpisowi do ewidencji klubów
sportowych prowadzonej przez starostê, a inne kluby sportowe
tylko wówczas, gdy ich statuty nie przewiduj¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Potwierdza to ust. 8 art. 4 ustawy o sporcie upowa¿niaj¹cy w³aciwego ministra do okrelenia w drodze
rozporz¹dzenia sposobu prowadzenia ewidencji uczniowskich
klubów sportowych, o których mowa w art. 7 ust. 4 tej ustawy.
S¹d a quo zwróci³ ponadto uwagê na art. 4 ust. 6 ustawy o sporcie, wed³ug którego uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do ewidencji, a nie do KRS. W konsekwencji S¹d pierwszej instancji stwierdzi³, ¿e kwestia, czy
uczniowskie kluby sportowe mog¹, czy te¿ nie mog¹ prowadziæ
dzia³alnoci gospodarczej ma dla sprawy znaczenie wtórne, albowiem nawet gdyby przyj¹æ, ¿e mog¹ one prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie art. 34 prawa o stowarzyszeniach, to i tak nie podlega³yby wpisowi do KRS. Taka sytuacja
dotyczy bowiem innych ni¿ uczniowskie klubów sportowych
dzia³aj¹cych w formie stowarzyszenia, jeli zdecyduj¹ siê na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Odmiennego stanowiska nie
uzasadnia fakt wpisania do KRS uczniowskich klubów sportowych przez inne s¹dy rejestrowe, co nast¹pi³o contra legem.
Z tych wzglêdów S¹d a quo odrzuci³ wniosek na podstawie
art. 199 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 7 ustawy o KRS.
W za¿aleniu na to postanowienie Komitet Za³o¿ycielski (...)
Klubu Sportowego (...) we W. domaga siê jego uchylenia b¹d
zmiany, podtrzymuj¹c wniosek o wpisanie uczniowskiego klubu
do KRS. Wedle skar¿¹cego w rachubê wchodzi art. 14 ustawy
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej zezwalaj¹cy na podjêcie
osobie prawnej albo niepe³nej osobie prawnej dzia³alnoci gospodarczej po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiêbiorców. Skoro
wnioskodawca zamierza podj¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹, to musi
uzyskaæ wpis do tego rejestru, co uniemo¿liwia art. 4 ust. 2
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ustawy o sporcie. Jak podkreli³ ¿al¹cy siê, wymienione unormowania s¹ ze sob¹ sprzeczne, a odmowa wpisania go do rejestru przedsiêbiorców uniemo¿liwi podjêcie dzia³alnoci gospodarczej. Wbrew stanowisku S¹du Rejonowego, uznanie, ¿e
uczniowski klub sportowy mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ powinno przes¹dzaæ o dopuszczalnoci wpisania go do
rejestru przedsiêbiorców. Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie
musi byæ wiêc, zdaniem ¿al¹cego siê, rozumiany w ten sposób,
¿e co do zasady do uczniowskich klubów sportowych nie stosuje
siê przepisów dotycz¹cych rejestracji w KRS, chyba ¿e podejm¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹; wówczas bowiem na mocy art. 14 ust.
1 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹ wpisowi do rejestru przedsiêbiorców. Intencj¹ ustawodawcy by³ podzia³ uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeñ na takie,
które nie prowadz¹ dzia³alnoci gospodarczej, do których nie
maj¹ zastosowanie przepisy o rejestracji, oraz na takie, które dzia³alnoæ tak¹ prowadz¹, gdy¿ te podlegaj¹ wpisowi do KRS.
Odrzucenie wniosku narusza wed³ug skar¿¹cego art. 6 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, gdy¿ oznacza nierówne traktowanie uczniowskich klubów sportowych w zale¿noci od tego, w okrêgu którego s¹du rejestrowego ma siedzibê.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Wed³ug skar¿¹cego zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniêcia
wniosku, a tym samym za¿alenia, ma odpowied na pytanie, czy
uczniowski klub sportowy (dalej uks) podlega wpisowi do KRS,
tj. rejestru stowarzyszeñ i rejestru przedsiêbiorców, je¿eli jego
statut przewiduje prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
S¹d rejestrowy w uzasadnieniu zaskar¿onego postanowienia
odpowiedzia³ na to pytanie przecz¹co, jakkolwiek, inaczej ni¿
referendarz, nie stwierdzi³ wprost, ¿e uks nie mo¿e prowadziæ
dzia³alnoci gospodarczej. Jak podkreli³ ten S¹d, kwestia ta nie
ma znaczenia dla rozstrzygniêcia wniosku, gdy¿ nawet gdyby
przyjêæ, ¿e uks mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, to i tak
nie podlega³by wpisowi do KRS.
Racjê ma jednak skar¿¹cy, ¿e takie postawienie sprawy daje
asumpt, w razie zastrze¿enia w statucie uks mo¿liwoci podjêcia
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dzia³alnoci gospodarczej, do rozwa¿añ na temat wzajemnych
relacji miêdzy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm., dalej jako u.s.d.g.).
Pierwszy z nich stanowi, ¿e uks dzia³a na zasadach przewidzianych w przepisach prawa o stowarzyszeniach, z wy³¹czeniem
przepisów o rejestracji, natomiast drugi zezwala na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorcy niebêd¹cemu osob¹ fizyczn¹
po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiêbiorców w KRS.
Z uwagi na zawarte w art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie odes³anie
do ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm., dalej jako pr.st.) przed
przyst¹pieniem do rozwa¿añ na ten temat konieczne s¹ jeszcze
dwie uwagi. Pierwsza, zgodnie z któr¹ stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (art. 34 pr.st.). Druga, ¿e w takim przypadku stowarzyszenie, wpisane do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych fundacji oraz
samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
S¹dowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm., dalej jako
uKRS) podlega obowi¹zkowi wpisu tak¿e do rejestru przedsiêbiorców (art. 50 uKRS).
W wietle wymienionych unormowañ kwestia dopuszczalnoci prowadzenia przez uks dzia³alnoci gospodarczej ma istotne
znaczenie. Uznanie bowiem, ¿e uks mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ mog³oby prima facie uzasadniaæ bronion¹ przez skar¿¹cego tezê o koniecznoci wpisania go do rejestru przedsiêbiorców po uprzednim wpisie do rejestru stowarzyszeñ.
Przedstawiona przez skar¿¹cego wyk³adnia art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie nie jest jednak uprawniona. Przepis ten musi byæ
oceniany w kontekcie dalszych unormowañ, a zw³aszcza art. 4
ust. 7 pr.st. U. jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, które
tworzone jest na potrzeby rywalizacji najm³odszych zawodników
 dzieci i m³odzie¿y. O takim charakterze uks wiadczy ju¿ tylko
to, ¿e wedle art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie dzia³a on na zasadach
pr.st., ale z wy³¹czeniem przepisów dotycz¹cych rejestracji.
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U. podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostê
w³aciwego ze wzglêdu na siedzibê klubu i z chwil¹ wpisu uzyskuje osobowoæ prawn¹ (art. 4 ust. 4 i 6 pr.st.). Racjê ma wiêc
S¹d pierwszej instancji, ¿e uks nie podlega wpisowi do rejestru
stowarzyszeñ. Nale¿y jednak dodaæ to, czego nie powiedzia³ ten
S¹d, a mianowicie, ¿e uks nie mo¿e podejmowaæ dzia³alnoci
gospodarczej, co wyklucza wpisanie go tak¿e do rejestru przedsiêbiorców.
Wniosek taki wynika jednoznacznie z art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie nakazuj¹cego odpowiednie stosowanie przepisów ust. 2 i 46 do innych ni¿ uks klubów sportowych dzia³aj¹cych w formie
stowarzyszenia, których statuty nie przewiduj¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. W wietle tego unormowania, inne ni¿
uks dzia³aj¹ce w formie stowarzyszenia, których statuty przewiduj¹ prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej podlegaj¹ wpisowi
do rejestru stowarzyszeñ, a je¿eli podejm¹ tê dzia³alnoæ tak¿e
obowi¹zkowi wpisu do rejestru przedsiêbiorców (art. 50 uKRS).
Ta droga jest jednak zamkniêta dla uks, co wynika ju¿ tylko
z argumentum a contrario ex art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i co
potwierdza brzmienie art. 4 ust. 2 i 4 pr.st. nie wprowadzaj¹ce,
takiego jak w odniesieniu do innych ni¿ uks klubów sportowych,
wyj¹tku.
Prawid³owa wyk³adnia przedstawionych unormowañ uzasadnia stanowisko, ¿e uks jest szczególnym rodzajem klubu sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie dzia³alnoci sportowej. W przeciwieñstwie do innych klubów sportowych uks nie
mo¿e podejmowaæ dzia³alnoci gospodarczej, co powoduje, ¿e
postanowienia statutu na ten temat, jako sprzeczne z prawem s¹
niewa¿ne (art. 58 § 1 i 3 k.c.). Z tych wzglêdów uks nie podlega
wpisowi do rejestru przedsiêbiorców, co wyklucza zastosowanie
do niego art. 14 ust. 1 u.s.d.g.
Odmienna, prezentowana przez skar¿¹cego, wyk³adnia omówionych unormowañ, nie zas³uguje na aprobatê i zasadnie zosta³a okrelona przez S¹d a quo mianem contra legem. Racjê ma te¿
ten S¹d, ¿e bez znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy jest fakt
dokonania przez inne s¹dy rejestrowe wpisu uks do rejestru przedsiêbiorców. Z przedstawionego powodu nie mo¿e byæ mowy
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o naruszeniu przez S¹d pierwszej instancji art. 6 u.s.d.g. statuuj¹cego zasadê wolnoci i równoci dzia³alnoci gospodarczej, skoro ustawodawca wy³¹czy³ w odniesieniu do uks mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z art. 22 Konstytucji
RP.
W konsekwencji za¿alenie jako bezzasadne podlega oddaleniu (art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
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Prawo Pracy
1
WYROK
z dnia 8 listopada 2012 r.
III AUa 760/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Iwona Krzeczowska-Lasoñ
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
P³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub umowy o wiadczenie us³ug jest pracodawca,
którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracê w ramach tej
umowy zawartej z osob¹ trzeci¹. Ustalenie, jakie czynnoci pracownik wykonywa³ w ramach umowy o pracê, a jakie  w ramach umowy zlecenia lub umowy o wiadczenie us³ug zawartej
z osob¹ trzeci¹ jest okolicznoci¹ istotn¹ dla rozstrzygniêcia o koniecznoci op³acania przez pracodawcê sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne za osobê, z któr¹ zosta³a zawarta umowa cywilnoprawna, tak jak za pracownika (art. 18 ust. la ustawy z dnia 13
padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych Dz.U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 12 wrzenia 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w B. okreli³ podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne pracownika P.W. T. Spó³ka z o.o. w B.
 W.C. w okresie od stycznia 2008 r. do wrzenia 2010 r. oraz
w grudniu 2010 r., powo³uj¹c siê na przepisy art. 83 ust. 1 pkt 3,
art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 13 padzier-
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nika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Od powy¿szej decyzji odwo³a³ siê ubezpieczony wnosz¹c o jej
uchylenie.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany organ rentowy wniós³
o jego oddalenie.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 23 lutego 2012 r. oddali³
odwo³anie P. W. T. Sp. z o.o. w B.
S¹d Okrêgowy orzeka³ na podstawie nastêpuj¹cych ustaleñ
faktycznych i rozwa¿añ prawnych.
Prezesem P.W. T. Sp. z o.o. w B. oraz dyrektorem S. International Co Ltd Sp. z o.o. w B. jest M.J. Przedmiotem dzia³alnoci
P.W. T. Sp. z o.o. w B. jest operatorstwo sieci telewizji kablowej
i Internetu oraz wykonawstwo dla innych podmiotów gospodarczych kanalizacji telekomunikacyjnej, instalacji telefonicznych,
internetowych i telewizji kablowej, instalacji monitoringu, instalacji alarmów w³amaniowych i po¿arowych, instalacji i konserwacji domofonów wykonywanych dla siedmiu spó³dzielni mieszkaniowych. W spó³ce tej zatrudnionych jest oko³o 35-40 osób.
Spó³ka ta ma podwykonawców m.in. S. International Co Ltd Sp.
z o.o. w B. czy inne, jak E., M., ACM System, W.S. International
Co Ltd Sp. z o.o. w B. Jest to spó³ka z udzia³em elementu zagranicznego. Zajmuje siê ona równie¿ sprawami telekomunikacyjnymi. Jest w niej zatrudnionych siedmiu pracowników etatowych,
w tym s¹ pracownicy produkcyjni, którzy wykonuj¹ prace kanalizacyjne. S. International Co Ltd Sp. z o.o. w B. ma w³asnych
kontrahentów, którzy nie s¹ jednoczenie kontrahentami P.W. T.
Sp. z o.o. w B. np. K.P. Sieci Informacyjne z siedzib¹ w T., Miêdzyzak³adowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa D. w B., Klinika dr. C.
w I., klienci indywidualni.
Zainteresowany W.C. by³ zatrudniony w P.W. T. sp. z o.o. w B.
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. na stanowisku montera instalacji telekomunikacyjnych w pe³nym wymiarze czasu pracy.
W spó³ce tej zatrudniony by³ ju¿ wczeniej, tj. od 2001 r. na
podstawie umowy zlecenia.
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Do jego obowi¹zków nale¿a³o serwisowanie urz¹dzeñ telefonicznych w rejonie c. Jego miejscem pracy by³y C. By³ on jedynym pracownikiem powodowej Spó³ki w tym rejonie. Jego praca nie wymaga³a pracy w nadgodzinach.
W 2008 r. W.C. zawar³ umowê zlecenia z S. International Co
Ltd Sp. z o.o. w B. O mo¿liwoci zawarcia umowy zlecenia dowiedzia³ siê od M.J. Praca mia³a odbywaæ siê po godzinach.
Polega³a ona na pod³¹czaniu nowych abonentów do sieci telefonicznych i internetowych na terenie C. i okolic.
Tych czynnoci zainteresowany nie wykonywa³ w ramach
umowy o pracê. Wynagrodzenie wyp³aca³a S. International Co
Ltd Sp. z o.o. Zainteresowany rozwi¹za³ umowê o pracê z P.W.
T. sp. z o.o. w B.
S. International Co Ltd Sp. z o.o. w B. odprowadza³a za ubezpieczonego jedynie sk³adkê zdrowotn¹.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e powy¿szy stan faktyczny zosta³
ustalony w oparciu o okolicznoci bezsporne i dowody znajduj¹ce siê w aktach emerytalno  rentowych ZUS, aktach s¹dowych
oraz zeznania zainteresowanego W.C. i powoda M.J. Dowody
z dokumentów nie zosta³y zakwestionowane przez ¿adn¹ ze stron,
a i S¹d uzna³ je za wiarygodne dowody. S¹d uzna³ równie¿ za
wiarygodne zeznania zainteresowanego i powoda, gdy¿ by³y logiczne, spójne i uzupe³nia³y pozosta³y zebrany w sprawie materia³ dowodowy.
S¹d I instancji podkreli³, ¿e stan faktyczny niniejszej sprawy
by³ w zasadzie bezsporny. Do rozwa¿enia jedynie pozosta³o, czy
powodowa spó³ka P.W. T. Sp. z o.o. w B. jest p³atnikiem sk³adek
z tytu³u umowy zlecenia zainteresowanego W.C. zawartej z S.
International Co Ltd Sp. z o.o. w B., a tym samym, czy by³ obowi¹zany do odprowadzania za tego pracownika sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe za
okres od stycznia 2008 r. do wrzenia 2010 r. oraz w grudniu
2010 r. S¹d Okrêgowy przytoczy³, ¿e na podstawie art. 8 ust. 2a
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych za pracownika, w rozumieniu ustawy, uwa¿a siê tak¿e osobê wykonuj¹c¹ pracê na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
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dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o, je¿eli umowê tak¹ zawar³a
z pracodawc¹, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub, je¿eli w ramach takiej umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z którym
pozostaje w stosunku pracy.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrze¿eniem ust. la i 2, ust. 4
pkt 5 i ust. 12.
W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust.
2a, w podstawie wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe uwzglêdnia siê równie¿ przychód z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia albo umowy o dzie³o. Zgodnie natomiast z art.
20 ust. 1 tej ustawy podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrze¿eniem ust. 2 i ust. 3.
Zgodnie z art. 81 ust. 1, 5 i 6 ww. ustawy o wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych do
ustalenia podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje siê przepisy okrelaj¹ce podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.
Ponadto podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
pomniejsza siê o kwoty sk³adek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonych niebêd¹cych p³atnikami sk³adek, potr¹conych przez p³atników ze
rodków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Przy ustalaniu podstawy wymiaru sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje siê wy³¹czeñ wynagrodzeñ za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi¹zku z chorob¹ zakan¹.
Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) pracodawcy op³acaj¹ za osoby
pozostaj¹ce w stosunku pracy obowi¹zkowe sk³adki na Fundusz
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Pracy, ustalone od kwot stanowi¹cych podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynosz¹ce w przeliczeniu na okres miesi¹ca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracê. Zgodnie natomiast z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13
lipca 2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) sk³adki na Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych ustala siê od wyp³at stanowi¹cych podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
S¹d Okrêgowy zwróci³ uwagê, ¿e S¹d Najwy¿szy w uchwale
z dnia 2 wrzenia 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09) wskaza³, i¿
pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracê
w ramach umowy o dzie³o zawartej z osob¹ trzeci¹, jest p³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytu³u tej umowy. Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracê w ramach umowy o dzie³o zawartej z osob¹ trzeci¹, jest p³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytu³u
tej umowy na podstawie art. 8 ust. 2a ww. ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych. Natomiast teza ta jest aktualna równie¿ w stosunku pracowników wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy zlecenia (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 stycznia
2010 r., I UK 252/09).
W uzasadnieniu ww. uchwa³y S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e
przepis art. 8 ust. 2a ww. ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych rozszerza pojêcie pracownika dla celów ubezpieczeñ
spo³ecznych poza sferê stosunku pracy. Rozszerzenie to dotyczy
dwóch sytuacji. Pierwsz¹ jest wykonywanie pracy na podstawie
jednej z wymienionych umów prawa cywilnego (w tym umowy
zlecenia) przez osobê, która umowê tak¹ zawar³a z pracodawc¹,
z którym pozostaje w stosunku pracy. Drug¹, jest wykonywanie
pracy na podstawie m.in. umowy zlecenia przez osobê, która
umowê tak¹ zawar³a z osob¹ trzeci¹, jednak¿e w jej ramach wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Przes³ank¹ decyduj¹c¹ o uznaniu takiej osoby za
pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych jest to, ¿e bêd¹c pracownikiem zwi¹zanym stosunkiem
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pracy z danym pracodawc¹, jednoczenie wiadczy na jego rzecz
pracê w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inn¹
osob¹. W konsekwencji, nawet, gdy osoba ta (pracownik) zawar³a umowê zlecenia z osob¹ trzeci¹, to pracê w jej ramach wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty
jej pracy). Mo¿na te¿ wskazaæ, ¿e art. 8 ust. 2a dotyczy z regu³y
takiej pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy, która mog³aby byæ wiadczona przez
jej wykonawcê w ramach stosunku pracy z tym pracodawc¹, z tym
¿e musia³by on wówczas przestrzegaæ przepisów o godzinach
nadliczbowych, powierzeniu pracownikowi do wykonywania
pracy innej ni¿ umówiona (art. 42 § 4 k.p.) i innych ograniczeñ
i obci¹¿eñ wynikaj¹cych z przepisów prawa pracy.
Podstawowym skutkiem uznania osoby wskazanej w art. 8
ust. 2a za pracownika, jest objêcie jej obowi¹zkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym
tak, jak pracownika (art. 6 ust. 1 pkt l, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust.
1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych). W zwi¹zku z tym
osoba ta podlega obowi¹zkowi zg³oszenia do wymienionych ubezpieczeñ spo³ecznych. Obowi¹zek ten obci¹¿a p³atnika sk³adek
(art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych).
Jest on tak¿e zobowi¹zany obliczaæ, rozliczaæ i przekazywaæ
sk³adki co miesi¹c do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (art. 17
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych). Ponadto,
p³atnicy sk³adek w stosunku do pracownika, obliczaj¹ czêci sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potr¹ceniu ich ze rodków ubezpieczonych przekazuj¹ do Zak³adu (art. 17 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych). P³atnikiem sk³adek
w stosunku do osoby wykonuj¹cej pracê na rzecz pracodawcy
w ramach umowy zlecenia zawartej z osob¹ trzeci¹ jest pracodawca. Zwa¿ywszy, ¿e w stosunku do pracownika p³atnikiem
sk³adek jest pracodawca (art. 4 pkt 2 lit. a ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych), a art. 8 ust. 2a rozszerza pojêcie pracownika na jego dalsz¹ aktywnoæ w ramach umowy cywilnoprawnej, je¿eli w jej ramach wiadczy on pracê na rzecz swojego
pracodawcy, naturalne i zgodne z wyk³adni¹ literaln¹ tego przepi-
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su jest uznanie, ¿e tak¿e w zakresie tej sfery aktywnoci nale¿y go
uznaæ na potrzeby ubezpieczeñ spo³ecznych za pracownika tego
w³anie pracodawcy. Za tak¹ wyk³adni¹ przemawia tak¿e art. 18
ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, wed³ug którego, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a
w podstawie wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzglêdnia siê równie¿ przychód z tytu³u umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia albo umowy o dzie³o.
Z przepisu tego wynika logicznie, ¿e p³atnikiem jest pracodawca, a przychód z tytu³u umowy cywilnoprawnej jedynie
uwzglêdnia siê w podstawie wymiaru sk³adek z tytu³u stosunku pracy. Pracodawca, ustalaj¹c podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u stosunku pracy, powinien wiêc
zsumowaæ wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Wniosek powy¿szy nie budzi w¹tpliwoci w przypadku pracownika, z którym sam pracodawca
zawar³ umowê cywilnoprawn¹ w sytuacji okrelonej w art. 8 ust.
2a. W takim przypadku uznanie pracodawcy za p³atnika sk³adek
jest oczywiste i zgodne z ogóln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z ustawy systemowej, ¿e p³atnikiem sk³adek jest podmiot, bêd¹cy stron¹ stosunku uzasadniaj¹cego objêcie obowi¹zkiem ubezpieczenia 
pracodawca, zleceniodawca. Takie rozwi¹zanie wydaje siê równie¿ uzasadnione w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna zosta³a
zawarta z innym podmiotem (osob¹ trzeci¹), lecz praca w jej ramach jest wykonywana na rzecz pracodawcy. Przemawiaj¹ za
nim argumenty ju¿ wy¿ej podniesione, a ponadto to, ¿e obowi¹zki p³atnika powinny obci¹¿aæ podmiot, na rzecz którego
praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie wiadczona, i który w zwi¹zku z tym uzyskuje jej rezultaty, unikaj¹c
obci¹¿eñ i obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa pracy.
S¹d Okrêgowy w niniejszej sprawie podzieli³ omówione powy¿ej stanowisko S¹du Najwy¿szego, podkrelaj¹c, ¿e  jak s³usznie wskaza³ organ rentowy w zaskar¿onej decyzji  w trakcie
przeprowadzonej kontroli ustalono, i¿ pomiêdzy dwiema spó³kami: S. International Co Ltd Sp. z o.o. w B. oraz P.W. T. sp. z o.o.
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w B. zawarta zosta³a umowa ramowa, której przedmiotem jest
wspó³praca stron w zakresie wiadczenia przez S. International
Co Ltd Sp. z o.o. w B. us³ug na rzecz P.W. T. sp. z o.o. w B.
W wyniku tej wspó³pracy S. International Co Ltd Sp. z o.o w B.
zatrudni³a w ramach umowy zlecenia kilku pracowników P.W. T.
Sp. z o.o. w B. Obie spó³ki maj¹ siedzibê oraz prowadz¹ dzia³alnoæ w B., zakres realizowanych przez spó³ki prac jest zbie¿ny,
a dyrektorem w jednej i prezesem w drugiej spó³ce jest ta sama
osoba. Zainteresowany W.C. zezna³, ¿e zajmowa³ siê serwisowaniem urz¹dzeñ telefonicznych w rejonie c. W ramach umowy
zlecenia pod³¹cza³ on nowych abonentów do sieci telefonicznych, internetowych równie¿ w tym rejonie. Wynagrodzenie
z umowy wyp³aca³ mu prezes M.J.
S¹d I instancji uzna³, ¿e w niniejszej sprawie nale¿y równie¿
odnieæ siê do argumentów strony powodowej, i¿ decyzja ZUS
zosta³a wydana z naruszeniem zasady rzetelnej legislacji i pewnoci prawa okrelonych w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zgodnie z art. 6 k.c. ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Natomiast
w wietle art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postêpowania obowi¹zani s¹ dawaæ wyjanienia co do okolicznoci sprawy zgodnie
z prawd¹ i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiaæ dowody. Podobnie art. 232 k.p.c. stanowi, ¿e strony s¹ obowi¹zane
wskazywaæ dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹
skutki prawne. S¹d mo¿e dopuciæ dowód nie wskazany przez
stronê. Obowi¹zek (ciê¿ar procesowy) przedstawiania okolicznoci faktycznych i dowodów spoczywa na stronach, których
aktywna postawa ma istotne znacznie w przebiegu procesu cywilnego. Po zmianach ustrojowych i zwi¹zanych z tym nowelizacjach procedury cywilnej, m.in. skreleniu § 2 w art. 3 k.p.c.,
przyjêty zosta³ kontradyktoryjny model postêpowania, w którym
materia³ procesowy dostarczaj¹ strony i uczestnicy postêpowania (zob. wyroki SN: z dnia 7 maja 2008 r., II PK 307/07, Lex nr
490351, z dnia 4 padziernika 2007 r., V CSK 188/07, Lex nr
485901, postanowienie SN z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 176/
03, Lex nr 151620, wyrok SA w Poznaniu z dnia 29 grudnia
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2003 r., I ACa 1457/03, OSA 2005/3/12). Tak wiêc ciê¿ar instruowania procesu spoczywa obecnie na stronach. Dzia³alnoæ s¹du
z urzêdu powinna byæ podejmowana tylko w uzasadnionych sytuacjach, m.in. w razie bezwzglêdnej niewa¿noci czynnoci prawnej, gdy s¹d nabierze przekonania, ¿e strony prowadz¹ proces
fikcyjny, gdy w procesie wyst¹pi strona nieporadna, dzia³aj¹ca
bez adwokata lub radcy prawnego. Dzia³anie s¹du z urzêdu jest
te¿ dopuszczalne w celu uzupe³nienia lub powtórzenia dowodów i pog³êbienia dokonanych ustaleñ i oceny materia³u dowodowego (zob. wyrok SN z dnia 22 marca 2007 r., III CSK 375/06,
Lex nr 308863; A.Górski, Dopuszczalnoæ dowodu z urzêdu a zarzucalnoæ procesowa tej czynnoci s¹du cywilnego, Pal. 2001, nr
11-12, s. 47; T.Winiewski, Przebieg procesu..., s. 201), a tak¿e
zmiany stanu prawnego (zob. wyrok SN z dnia 18 wrzenia 2003
r., I CK 81/02, Lex nr 359427), ponadto powziêcie przez s¹d
w¹tpliwoci co do wiarygodnoci przedstawionych przez wnioskodawcê dowodów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy uzasadnia dopuszczenie z urzêdu dowodów (art. 232 zdanie drugie
k.p.c.), które umo¿liwi³yby sprawdzenie prawdziwoci faktów
przedstawionych przez wnioskodawcê, w tym tak¿e wynikaj¹cych z dowodów z dokumentów  art. 248-250 k.p.c. (zob. wyrok
SN z dnia 6 grudnia 2000 r., II UKN 118/00, OSNP 2002/15/363,
postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 1322/00, Lex
nr 51967).
S¹d Okrêgowy przypomnia³, ¿e strona powodowa powo³uje
siê na interpretacjê zawart¹ w instrukcji w formie poradnika przekazanej przedsiêbiorcom na oficjalnej stronie ZUS. Do akt s¹dowych nie zosta³a natomiast dostarczona taka instrukcja. Spó³ka P.
W. T. sp. z o.o. w B. nie do³¹czy³a zatem dowodu na to, ¿e taka
interpretacja ZUS by³a przedstawiona na oficjalnej stronie internetowej. Co wiêcej spó³ka reprezentowana by³a przez profesjonalnego pe³nomocnika, który winien by³ zadbaæ, aby wydruk ze
strony internetowej zosta³ do³¹czony do akt.
S¹d I instancji odniós³ siê równie¿ do wskazanego przez stronê powodow¹ aspektu ekonomiczno  finansowych skutków
ustalenia dodatkowego obci¹¿enia w kwocie ponad 380.000 z³
przez ZUS, która to kwota stanowi dla spó³ki ewidentn¹ stratê
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i jest nie do odzyskania. Zysk netto spó³ki za 2010 r. wyniós³
127.108,38 z³. W kontekcie powy¿szego S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e w pe³ni zgadza siê ze stanowiskiem wskazanym w uzasadnieniu wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 23 padziernika
2006 r. (sygn. akt I UK 128/06), i¿ do z³agodzenia rygorów prawa ubezpieczeñ spo³ecznych nie stosuje siê ani art. 5 k.c., ani
art. 8 k.p. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych maj¹ charakter przepisów prawa publicznego. Rygoryzm prawa publicznego nie mo¿e za byæ ³agodzony konstrukcj¹ nadu¿ycia prawa podmiotowego przewidzian¹
w art. 5 k.c. lub w art. 8 k.p. Zarzut nadu¿ycia prawa podmiotowego, albo czynienia ze swego prawa podmiotowego u¿ytku
niezgodnego z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa w sprawie z zakresu
ubezpieczeñ spo³ecznych musia³by byæ odniesiony do czynnoci
organu rentowego, który  wydaj¹c decyzjê  nie korzysta ze
swoich praw podmiotowych (regulowanych prawem prywatnym
 Kodeksem cywilnym lub Kodeksem pracy), lecz realizuje ustawowe kompetencje organu w³adzy publicznej.
Z tych przyczyn zarzut naruszenia art. 5 k.c. jest niezasadny.
Zgodnie z powy¿szym art. 5 k.c. nie ma zastosowania, za materialnoprawn¹ podstaw¹ wiadczeñ emerytalno-rentowych mog¹
byæ tylko przepisy prawa, a nie zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
(por. orzeczenia S¹du Najwy¿szego: wyrok z dnia 19 czerwca
1986 r., II URN 96/86, S³u¿ba Pracownicza 1987 nr 3, wyrok
z dnia 29 padziernika 1997 r., II UKN 311/97, OSNAPiUS 1998/
15/465, wyrok z dnia 26 maja 1999 r., II UKN 669/98, OSNAPiUS 2000/15/597  notka, wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r., II
UKN 293/99, OSNAPiUS 2001/9/321  notka, postanowienie
z dnia 26 maja 1999 r., II UKN 670/98, niepublikowane).
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, na podstawie przepisu art.
47714 § 1 k.p.c., S¹d Okrêgowy orzek³, jak w sentencji.
Apelacjê od wyroku wywiód³ T.P. W. Sp. z o.o. w B., zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:
 art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 padzienika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych  poprzez jego niew³aciwe zastosowanie i przyjêcie, ¿e ka¿da realizacja umowy cywilnoprawnej
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przez osobê bêd¹c¹ pracownikiem powoduje objêcie jej pracowniczym ubezpieczeniem spo³ecznym, je¿eli istnieje tylko jakikolwiek zwi¹zek pomiêdzy pracodawc¹ a zleceniodawc¹, jak
równie¿ naruszenie przepisów postêpowania, a mianowicie:
 art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i wbrew zebranemu w sprawie materia³owi dowodowemu przyjêcie, ¿e powoda nale¿y uznaæ w niniejszej
sprawie za pracodawcê w odniesieniu do umów o wiadczenie us³ug zawieranych przez spó³kê S. International Co LTD
sp. z o.o. z siedzib¹ w B. z zainteresowanym W.C.,
 art. 217 § 1 k.p.c. poprzez nieuzasadnione pominiêcie dowodu przez powoda tj. instrukcji organu rentowego dotycz¹cej
sposobu uiszczania sk³adek w wersji obowi¹zuj¹cej do padziernika 2010 r.,
 art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku
z naruszeniem zasad okrelonych w tym przepisie tj. braku
wyjanienia, w jaki sposób zacytowane przez S¹d Okrêgowy
przepisy wp³ywaj¹ na treæ rozstrzygniêcia, a tak¿e niedokonaniu analizy stanowiska prezentowanego przez powoda w toku postêpowania oraz braku odniesienia siê do argumentacji
powoda, i¿ sk³adki p³acone by³y zgodnie z instrukcj¹ organu
rentowego dotycz¹c¹ sposobu uiszczania sk³adek w wersji
obowi¹zuj¹cej do padziernika 2010 r.
W zwi¹zku z powy¿szym skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku, poprzez zmianê zaskar¿onej decyzji i stwierdzenie, ¿e podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zainteresowanego W.C.
podlegaj¹cego ubezpieczeniu jako pracownik powoda w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r. nie obejmuje jego
przychodu z tytu³u us³ug wiadczonych na podstawie umów
o wiadczenie us³ug zawartych w tym okresie ze spó³k¹ S. International Ltd Sp. z o.o. z siedzib¹ w B., ewentualnie o uchylenie
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
s¹d I instancji oraz o zas¹dzenie kosztów postêpowania s¹dowego, w tym kosztów zastêpstwa prawnego za obie instancje, wed³ug norm przepisanych.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja P.W. T. Sp. z o.o. skutkuje uchyleniem zaskar¿onego
wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu z pozostawieniem temu S¹dowi rozstrzygniêcia o kosztach procesu za drug¹ instancjê.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a kwestia, czy
wobec zainteresowanego W.C., zatrudnionego w P.W. T. Sp. z o.o.
na podstawie umowy o pracê oraz na podstawie umów zlecenia
w S. International Co Ltd Sp. z o.o. znajduje zastosowanie przepis art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego we wskazanym powy¿ej zakresie
S¹d Okrêgowy nie przeprowadzi³ wszechstronnego postêpowania
dowodowego, pozwalaj¹cego na ustalenie stanu faktycznego w sposób umo¿liwiaj¹cy stanowcze rozstrzygniêcie sprawy.
W konsekwencji powy¿szego, dysponuj¹c niepe³nym materia³em dowodowym, S¹d Okrêgowy poczyni³ nieprawid³owe ustalenia prawne, co skutkowa³o naruszeniem przepisów prawa materialnego.
Odnosz¹c siê na wstêpie do zarzutu braku merytorycznego
ustosunkowania siê przez S¹d I instancji do powo³anego przez
powoda dowodu w postaci instrukcji organu rentowego dotycz¹cej sposobu uiszczania sk³adek, S¹d odwo³awczy zwa¿y³, i¿ istotnie brak by³o podstaw do uchylenia siê przez S¹d I instancji od
oceny znaczenia tego dowodu dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przedmiotowa instrukcja zosta³a
publicznie og³oszona na stronie internetowej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a zatem nie mo¿na czyniæ stronie zarzutu z faktu nieza³¹czenia tego pisma do akt sprawy w formie wydruku,
zw³aszcza w sytuacji, gdy organ rentowy w toku postêpowania
nie zaprzeczy³ istnieniu instrukcji w kszta³cie opisanym przez
p³atnika sk³adek (art. 230 k.p.c.). S¹d Apelacyjny zwraca jednak
uwagê, ¿e fakt istnienia powy¿szej instrukcji nie ma znaczenia
dla przes¹dzenia kwestii podlegania obowi¹zkowym ubezpieczeniom spo³ecznym. Przede wszystkim bowiem instrukcja nie
stanowi aktu prawnego o mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej, a za-
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tem nie wp³ywa w ¿aden sposób na stosowanie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Fakt wydania przez
ZUS b³êdnej instrukcji b¹d te¿ zmiany publicznie deklarowanego stanowiska organu rentowego z ca³¹ pewnoci¹ podwa¿a zaufanie obywatela do organu administracji publicznej (art. 8 k.p.a.),
jednak¿e pozostaje bez wp³ywu na koniecznoæ realizowania
przez podmioty prawa ich ustawowych obowi¹zków, w okolicznociach faktycznych niniejszej sprawy  na koniecznoæ wykonywania przez pracodawcê obowi¹zków zwi¹zanych z prawid³owym zg³oszeniem pracowników do ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz prawid³owym ustaleniem podstawy wymiaru sk³adek.
W kontekcie powy¿szego S¹d II instancji zwraca równie¿
uwagê, ¿e decyzja o objêciu okrelonym tytu³em ubezpieczenia
spo³ecznego, jak równie¿ decyzja ustalaj¹ca podstawê wymiaru
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ma charakter decyzji deklaratoryjnej, a zatem jedynie stwierdza zaistnienie stanu prawnego
zgodnego z imperatywnymi przepisami prawa ubezpieczeñ spo³ecznych. Na kszta³t takiej decyzji wp³ywa zatem jedynie 
w pierwszym przypadku  fakt istnienia b¹d nieistnienia tytu³u
do objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi, a w drugim  istnienie
takiej sytuacji faktycznej, która odpowiada konkretnemu przepisowi reguluj¹cemu podstawê wymiaru sk³adki.
Wobec braku ustosunkowania siê przez S¹d Okrêgowy do
poruszonej w odwo³aniu kwestii zasad naliczania sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ stanowisko
P.W. T. Sp. z o.o. w tym przedmiocie jest b³êdne.
Stosownie do treci przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych za pracownika, w rozumieniu ustawy,
uwa¿a siê tak¿e osobê wykonuj¹c¹ pracê na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia, albo umowy o dzie³o, je¿eli umowê tak¹
zawar³a z pracodawc¹, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
je¿eli w ramach takiej umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Przepisy art. 81
ust. 1, 5 i 6 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych stanowi¹ natomiast, ¿e do usta-
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lania podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne
pracowników (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy  pracowników w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, czyli równie¿ w rozumieniu art. 8 ust. 2a tej¿e ustawy)
stosuje siê przepisy okrelaj¹ce podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. A zatem, w sytuacji ustalenia, ¿e dan¹ osobê nale¿y kwalifikowaæ jako pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, do ustalenia
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne zastosowanie znajd¹ przepisy okrelaj¹ce podstawê wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrze¿eniem ust. 5, 6 i 10. Stosownie do treci art. 18 ust. 1a ustawy
systemowej w przypadku osób wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy zlecenia, je¿eli umowê tak¹ zawar³y z pracodawc¹,
z którym pozostaj¹ w stosunku pracy, lub je¿eli w ramach takiej
umowy wykonuj¹ pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj¹ w stosunku pracy, w podstawie wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzglêdnia siê równie¿ przychód z tytu³u umowy zlecenia. Nadto, stosownie do treci art. 85
ust. 1 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze rodków publicznych za osobê pozostaj¹c¹ w stosunku pracy
sk³adkê jako p³atnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego
i odprowadza pracodawca.
Przechodz¹c do rozwa¿añ dotycz¹cych meritum sprawy S¹d
Apelacyjny wskazuje, ¿e stosownie do przepisu art. 4 pkt 2a
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych p³atnikiem sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne jest pracodawca  w stosunku do
pracowników i osób odbywaj¹cych s³u¿bê zastêpcz¹ oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostaj¹ca z inn¹ osob¹
fizyczn¹ w stosunku prawnym uzasadniaj¹cym objêcie tej osoby
ubezpieczeniami spo³ecznymi. W wietle powy¿szego przepisu
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne za pracownika (art. 6 ust. 1
pkt 1 ustawy systemowej) odprowadza pracodawca, a za zleceniobiorcê/osobê wiadcz¹c¹ us³ugi (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy
systemowej) zleceniodawca.
Za pracownika uwa¿a siê osobê pozostaj¹c¹ w stosunku pracy (art. 8 ust. 1 ustawy systemowej), a tak¿e, w rozumieniu usta-
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wy systemowej, za pracownika uwa¿a siê osobê wykonuj¹c¹
pracê na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia albo umowy
o dzie³o, je¿eli umowê tak¹ zawar³a z pracodawc¹, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub je¿eli w ramach takiej umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej).
Przepis art. 8 ust. 2a ustawy systemowej wprowadzi³ wyj¹tek
od regu³y przyjêtej w art. 9 ust. 1 ustawy systemowej, ¿e umowa
zlecenia jest zwolniona z obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego w sytuacji, gdy wystêpuje u tej samej osoby obok umowy
o pracê. Przepis ten zosta³ wprowadzony z dniem 30 grudnia
1999 r. (ustaw¹ z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz.
1256), po to, aby wyeliminowaæ sytuacje, gdy w ramach umowy
cywilnoprawnej ubezpieczony wykonywa³by te same obowi¹zki, które wiadczy³ w ramach umowy o pracê, wskutek czego
pracodawca nie musia³by zatrudniaæ pracownika w wiêkszym
wymiarze czasu pracy lub w godzinach nadliczbowych i odprowadzaæ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wy¿szego wynagrodzenia.
Stosownie do przepisu art. 18 ust. 1a ustawy systemowej w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a,
w podstawie wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uwzglêdnia siê równie¿ przychód z tytu³u umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia albo umowy o dzie³o.
P³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia/wiadczenia us³ug jest zatem pracodawca, którego
pracownik wykonuje na jego rzecz pracê w ramach tej umowy
zawartej z osob¹ trzeci¹ (por. uchwa³a SN z dnia 02 wrzenia
2009 r., II UZP 6/09, LEX nr 514221 i wyrok SN z dnia 22 lutego
2010 r., I UK 259/09, LEX nr 585727).
Zgodziæ siê nale¿y, ze stanowiskiem wyra¿onym w uzasadnieniu powo³anej uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 2 wrzenia
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2009 r., i¿ przes³ank¹ decyduj¹c¹ o uznaniu za pracownika osoby wiadcz¹cej w ramach umowy zlecenia pracê na rzecz swojego pracodawcy, jest to, ¿e w ramach takiej umowy, wykonuje
faktycznie pracê dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty
jej pracy). Zwrot dzia³aæ na rzecz u¿yty zosta³ w art. 8 ust. 2a
ustawy systemowej w innym znaczeniu, ni¿ w jêzyku prawa,
w którym dzia³anie na czyj¹ rzecz mo¿e siê odbywaæ w wyniku istnienia okrelonej wiêzi prawnej (stosunku prawnego). Stosunkiem prawnym charakteryzuj¹cym siê dzia³aniem na rzecz
innego podmiotu jest stosunek pracy, do którego istotnych cech
nale¿y dzia³anie na rzecz pracodawcy (art. 22 k.p.). Równie¿
wykonuj¹cy zlecenie dzia³a na rzecz zleceniodawcy (art. 734
i n. k.c.). W kontekcie przepisu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej zwrot ten opisuje zatem sytuacjê faktyczn¹, w której nale¿y
zastosowaæ konstrukcjê uznania za pracownika. Jest ni¹ istnienie
trójk¹ta umów, tj. 1) umowy o pracê, 2) umowy zlecenia miêdzy
pracownikiem, a osob¹ trzeci¹ i 3) umowy o podwykonawstwo
miêdzy pracodawc¹ i zleceniodawc¹. Pracodawca w wyniku
umowy o podwykonawstwo przejmuje w ostatecznym rachunku
rezultat pracy wykonanej na rzecz zleceniodawcy, przy czym
nastêpuje to w wyniku zawarcia umowy zlecenia/wiadczenia
us³ug z osob¹ trzeci¹ oraz zawartej umowy cywilnoprawnej miêdzy pracodawc¹ i zleceniodawc¹ (zob. I.Jêdrasik-Jankowska Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia spo³ecznego).
Konsekwencj¹ konstrukcji uznania za pracownika jest koniecznoæ op³acania przez pracodawcê sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne za osobê, z któr¹ zosta³a zawarta umowa zlecenia, tak jak
za pracownika. Stosownie do przepisu art. 32 ustawy systemowej pracodawcê obci¹¿a zatem tak¿e obowi¹zek poboru i odprowadzenia do ZUS sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za
osobê uznan¹ za pracownika.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zebrany w toku postêpowania
pierwszoinstancyjnego materia³ dowodowy, w szczególnoci zeznania zainteresowanego W.C. oraz umowy  zarówno umowy
o pracê z P.W. T. Sp. z o.o., jak i umowy zlecenia z S. International Co Ltd Sp. z o.o.  nie pozwala na ustalenie, jakie konkretnie
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czynnoci zainteresowany wykonywa³ w ramach stosunku pracy
ze spó³k¹ T., a jakie  na podstawie umów zlecenia ze spó³k¹ S.
International, przy czym nie ma w¹tpliwoci, ¿e ww. spó³ki ³¹czy³a
ramowa umowa o wspó³pracy, w ramach której S. International
Co Ltd Sp. z o.o. by³a podwykonawc¹ P.W. T. Sp. z o.o. Powy¿sze ustalenie jest za niezbêdne dla rozstrzygniêcia niniejszej
sprawy, skoro  jak wynika z omówionej powy¿ej uchwa³y S¹du
Najwy¿szego z dnia 2 wrzenia 2009 r.  przes³ank¹ decyduj¹c¹
o uznaniu za pracownika osoby wiadcz¹cej w ramach umowy
zlecenia pracê na rzecz swojego pracodawcy, jest fakt, ¿e w ramach takiej umowy, wykonuje on faktycznie pracê dla swojego
pracodawcy tj. pracodawca uzyskuje rezultat pracy wykonywanej formalnie na rzecz zleceniodawcy. Ten konieczny zakres
warunkuj¹cy prawid³owe os¹dzenie sporu zosta³ pominiêty w dotychczasowym postêpowaniu s¹dowym.
Z umów o pracê zawartych ze spó³k¹ T. wynika jedynie, ¿e
W.C. zatrudniony by³ na stanowisku montera instalacji komunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2004 r., wykonuj¹c pracê w siedzibie
spó³ki oraz na obiektach wykonywanych przez spó³kê. Stanowiskowa karta pracy wskazywa³a na wykonywanie przez zainteresowanego prac serwisowych i prewencyjnych, wykonywanie
nowych instalacji, dokonywanie pomiarów wykonanych instalacji oraz wykonywanie opisu paszportyzacji zrealizowanych prac.
Stosunek pracy trwa³ do dnia 31 grudnia 2010 r., kiedy to up³yn¹³
3-miesiêczny okres wypowiedzenia umowy o pracê.
Od stycznia 2008 r. W.C. zawiera³ umowy zlecenia z S. International Co Ltd Sp. z o.o. W materiale dowodowym sprawy znajduj¹ siê umowy i rachunki za rok 2008, umowy i rachunki za rok
2009 oraz same rachunki za rok 2010. Przedmiot zlecenia w umowach zosta³ okrelony w sposób ogólny jako: wykonanie instalacji telefonicznej, wykonanie sieci teletechnicznych, serwis urz¹dzeñ teletechnicznych lub wykonanie pomiarów na z³¹czach.
M.J. wskazywa³ w swoich zeznaniach, ¿e w obu spó³kach
wykonywano inny zakres prac. Okolicznoci tej nie sposób jednak ustaliæ dysponuj¹c jedynie lakonicznymi opisami zakresu
obowi¹zków wnioskodawcy w ramach umów o pracê oraz ogólnie sformu³owanymi przedmiotami zlecenia, przy zupe³nym bra-
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ku ustaleñ, jakie czynnoci de facto one oznaczaj¹ (tj. w jakim
obiekcie, na rzecz jakiego podmiotu zosta³a wykonana b¹d serwisowana przez zainteresowanego konkretna instalacja telefoniczna czy sieæ teletechniczna) oraz które czynnoci zainteresowany faktycznie wykonywa³ na rzecz spó³ki T., a które na rzecz
spó³ki S. International. Okolicznoci te nie wynikaj¹ w szczególnoci z osobowych róde³ dowodowych, a mianowicie zeznañ
W.C. i M.J.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿
przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Okrêgowy  dzia³aj¹c
w ramach zakrelonych przez przepisy art. 386 § 5 i 6 k.p.c. 
powinien starannie i szczegó³owo przes³uchaæ zainteresowanego W.C., jak równie¿ M.J. w celu ustalenia, jak ju¿ wskazano
powy¿ej, jakie dok³adnie czynnoci W.C. wykonywa³ w ramach
umów o pracê z P.W. T. Sp. z o.o., a jakie w ramach kolejnych
umów zlecenia ze spó³k¹ S. International. S¹d odwo³awczy zwraca
przy tym uwagê, ¿e w zgromadzonym do tej pory materiale dowodowym znajduj¹ siê umowy zlecenia jedynie za dwa lata, za
rok 2010 przed³o¿one zosta³y tylko rachunki. Celowym by³oby
zatem uzupe³nienie materia³u dowodowego o umowy zlecenia
z 2010 r.
Przed³o¿one do akt sprawy umowy o wspó³pracy S. International Co Ltd Sp. z o.o. nie stanowi¹ dowodu na okolicznoæ
wykonywania na ich podstawie jakichkolwiek czynnoci przez
zainteresowanego. S¹d I instancji winien zatem przes³uchaæ W.C.
oraz M.J. na powy¿sz¹ okolicznoæ tj. ustaliæ, czy zainteresowany
faktycznie wykonywa³ czynnoci wskazane w umowach oraz na
fakturach znajduj¹cych siê w aktach sprawy.
S¹d Apelacyjny wskazuje równie¿, ¿e z zeznañ W.C. wynika,
i¿ prace, który wykonywa³ na rzecz spó³ki S. International powi¹zane by³y z firm¹ E., a abonenci, których pod³¹cza³ byli abonentami N. W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem S¹du, konieczne
jest zapoznanie siê z treci¹ umów, na podstawie których ww.
podmioty zleci³y wykonanie pod³¹czeñ itp. Mo¿liwe jest bowiem,
i S¹d I instancji winien dokonaæ ustaleñ w tym przedmiocie, ¿e
stron¹ powy¿szych umów by³a spó³ka T., S. International Co Ltd.
Sp. z o.o. by³a za podwykonawc¹, a zatem zainteresowany,
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wykonuj¹c pod³¹czenia abonentów, dzia³a³by de facto na rzecz
spó³ki T.
S¹d Okrêgowy przy ponownym rozpoznaniu sprawy dopuci
równie¿ inne dowody, które uzna za konieczne dla rozstrzygniêcia sprawy, a nastêpnie dokona pe³nej i wszechstronnej oceny
zgromadzonego materia³u dowodowego. Dopiero bowiem taka
analiza pozwoli S¹dowi Okrêgowemu na prawid³ow¹ ocenê
merytorycznej zasadnoci zaskar¿onej decyzji organu rentowego.
Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ S¹d Apelacyjny wskazuje, ¿e P.W. T. Sp. z o.o., maj¹c w¹tpliwoci co do sposobu
ustalenia podstawy wymiaru sk³adki zainteresowanego, mog³a
wyst¹piæ do organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których
wynika obowi¹zek wiadczenia przez przedsiêbiorcê daniny
publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220,
poz. 1447 ze zm.)  przepis przytoczony w brzmieniu obowi¹zuj¹cym na dzieñ 1 stycznia 2008 r. tj. na dzieñ rozpoczêcia
wykonywania przez zainteresowanego pierwszej umowy zlecenia ze spó³k¹ S. International. Interpretacja taka nie jest wi¹¿¹ca
dla przedsiêbiorcy, jednak¿e przedsiêbiorca nie mo¿e byæ obci¹¿ony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowa³ siê do uzyskanej interpretacji.
Maj¹c na uwadze, i¿ postêpowanie dowodowe przeprowadzone przez S¹d Okrêgowy by³o ca³kowicie wadliwe, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 § 4 k.p.c., uchyli³ zaskar¿ony wyrok i przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania przez ten
S¹d z pozostawieniem mu rozstrzygniêcia o kosztach procesu za
drug¹ instancjê. Celem orzeczenia kasatoryjnego jest bowiem stymulowanie s¹du pierwszej instancji do dok³adnego rozpoznania
sprawy i przeprowadzenia postêpowania dowodowego w sposób wyczerpuj¹cy, a nie zdjêcie z s¹du drugiej instancji obowi¹zku merytorycznego rozstrzygniêcia sprawy. Uchylenie orzeczenia s¹du pierwszej instancji w sytuacji, gdy postêpowanie dowodowe nie zosta³o przeprowadzone w ca³oci, uzasadnione jest
tym, ¿e strona nie mo¿e byæ pozbawiona jednej instancji.
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2
WYROK
z dnia 23 listopada 2012 r.
III AUa 865/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Horbulewicz

Teza
Okres wykonywania pracy na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ nie jest okresem pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 15 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. przyzna³ ubezpieczonej G.D. emeryturê
pocz¹wszy od dnia 9 marca 2011 r., tj. od osi¹gniêcia wieku
emerytalnego.
Wnioskodawczyni G.D. zaskar¿y³a powy¿sz¹ decyzjê ZUS
i wnios³a o jej uchylenie i zaliczenie okresów pracy nak³adczej
od dnia 23 maja 1979 r. do dnia 30 wrzenia 1985 r. w (...)
Zak³adach (...) w G. oraz od dnia 10 padziernika 1985 r. do dnia
10 kwietnia 1986 r. w Spó³dzielni Pracy (...) w G. do ³¹cznej
sumy okresów sk³adkowych i niesk³adkowych, bêd¹cych podstaw¹ obliczenia emerytury.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany organ rentowy wniós³
o jego oddalenie, podtrzymuj¹c stanowisko przedstawione w zaskar¿onej decyzji.
W pimie procesowym z dnia 13 wrzenia 2011 r., podtrzymanym na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r., wnioskodawczyni cofnê³a odwo³anie w czêci dotycz¹cej ¿¹dania uwzglêdnienia do sta¿u pracy okresu jej zatrudnienia jako wykonawca
w Spó³dzielni Pracy (...).
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S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 15 marca 2012 r. umorzy³
postêpowanie w zakresie cofniêtego odwo³ania i oddali³ odwo³anie w pozosta³ym zakresie.
S¹d Okrêgowy orzeka³ na podstawie nastêpuj¹cych ustaleñ
faktycznych i rozwa¿añ prawnych: Wnioskodawczyni G.D., urodzona dnia (...), w okresie od dnia 23 maja 1979 r. do dnia 30
wrzenia 1985 r. zatrudniona by³a w (...) Zak³adach (...) z siedzib¹ w G. na stanowisku cha³upnika, na którym otrzymywa³a
wynagrodzenie akordowe.
W umowie o pracê nak³adcz¹ z dnia 23 maja 1979 r. ustalono,
¿e bêdzie ona wykonywaæ powierzon¹ pracê w nastêpuj¹cych
wielkociach: minimum 800 z³  wartoæ roboczogodziny i maksimum 5.600 z³. Natomiast, w umowie o pracê nak³adcz¹ z dnia
18 maja 1983 r. ustalono, ¿e w czasie trwania umowy bêdzie
wykonywaæ pracê w wielkoci minimum 1.900 z³ i maksimum
10.000 z³.
Wnioskodawczyni zajmowa³a siê klejeniem torebek, kopert,
kartonów i teczek wi¹zanych. Materia³y by³y jej dostarczane do
domu. Ubezpieczona rozlicza³a siê w systemie miesiêcznym. Raz
w miesi¹cu jedzi³a do zak³adu, by podpisaæ listê p³ac.
Nie zachowa³a siê dokumentacja p³acowa wnioskodawczyni
za ten okres.
W dniu 1 marca 2011 r. G.D. z³o¿y³a w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. wniosek o emeryturê.
Decyzj¹ z dnia 30 marca 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przyzna³ ubezpieczonej prawo do emerytury pocz¹wszy od dnia 3 marca 2011 r., tj. od osi¹gniêcia wieku emerytalnego. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjêto przeciêtn¹ podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
z 10 lat kalendarzowych od dnia 2001 r. do 2010 r., gdzie wskanik wysokoci podstawy wymiaru wyniós³ 35,49%. Podstawa
wymiaru wiadczenia obliczona przez pomno¿enie wskanika
wysokoci podstawy wymiaru przez kwotê bazow¹, tj. 2.822,66
z³, wynios³a 1.001,76 z³. Do ustalenia wysokoci emerytury przyjêto 18 lat, 5 miesiêcy i 5 dni okresów sk³adkowych oraz 3 lata,
3 miesi¹ce i 16 dni okresów nie sk³adkowych. Wysokoæ emerytury wynios³a 796,48 z³ brutto.
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W dniu 31 marca 2011 r. ubezpieczona wnios³a o ponowne
przeliczenie emerytury z uwzglêdnieniem okresów pracy w (...)
Zak³adach (...) oraz Spó³dzielni Pracy (...).
Zaskar¿on¹ decyzj¹ z dnia 28 kwietnia 2011 r. ZUS podj¹³
wyp³atê emerytury od dnia 9 marca 2011 r. podtrzymuj¹c obliczenie jej wysokoci jak w decyzji z dnia 30 marca 2011 r.
W toku postêpowania s¹dowego, w zwi¹zku z przed³o¿eniem
przez wnioskodawczyniê wykazu zarobków cha³upnika z tytu³u
zatrudnienia w Spó³dzielni Pracy (...) od dnia 10 padziernika
1985 r. do dnia 10 kwietnia 1986 r., ZUS wyda³ decyzjê z dnia 1
sierpnia 2011 r., w której przeliczy³ ubezpieczonej emeryturê
pocz¹wszy od dnia 9 marca 2011 r., tj. od osi¹gniêcia wieku
emerytalnego. Do sta¿u pracy uwzglêdniono okres od dnia 1
listopada 1985 r. do dnia 28 lutego 1986 r. oraz od dnia 1 kwietnia 1986 r. do dnia 10 kwietnia 1986 r. Sta¿ pracy wnioskodawczyni na dzieñ przyznania emerytury wyniós³ 18 lat, 9 miesiêcy
i 15 dni okresów sk³adkowych oraz 3 lata, 3 miesi¹ce i 16 dni
okresów niesk³adkowych. Wysokoæ emerytury wzros³a do 799,56
z³ brutto.
W wietle poczynionych ustaleñ faktycznych S¹d Okrêgowy
doszed³ do przekonania, ¿e odwo³anie ubezpieczonej G.D. nie
jest zasadne i jako takie nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d przytoczy³, ¿e w myl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 535, poz. 1227 ze zm.)
podstawê wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób
okrelony w ust. 4 i 5 tego przepisu 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.
Na wniosek ubezpieczonego podstawê wymiaru emerytury
lub renty mo¿e stanowiæ ustalona w sposób okrelony w ust. 4
i 5 przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat
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kalendarzowych przypadaj¹cych przed rokiem zg³oszenia wniosku, wybranych z ca³ego okresu podlegania ubezpieczeniu (art.
15 ust. 6 ustawy).
Stosownie za do treci art. 15 ust. 2a cytowanej wy¿ej ustawy, je¿eli nie mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru sk³adek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawê wymiaru sk³adek
przyjmuje siê kwotê obowi¹zuj¹cego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.
Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, za okresy sk³adkowe uwa¿a siê równie¿ przypadaj¹ce przed dniem 15 listopada
1991 r. okresy  za które zosta³a op³acona sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne albo za które nie by³o obowi¹zku op³acania
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne  wykonywania na obszarze Pañstwa Polskiego pracy nak³adczej:
a) objêtej obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, za które
op³acono sk³adkê na to ubezpieczenie lub w których wystêpowa³o zwolnienie od op³acania sk³adki,
b) przed dniem objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia z tego tytu³u, je¿eli w tych okresach osoba wykonuj¹ca tak¹ pracê uzyskiwa³a wynagrodzenie w wysokoci co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego najni¿szego wynagrodzenia, okrelonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
Ciê¿ar dowodu wykazania wysokoci zarobków w wysokoci
co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego minimalnego wynagrodzenia za okresy, które winny byæ zdaniem strony skar¿¹cej uwzglêdnione do podstawy wymiaru emerytury obci¹¿a  jak podkreli³
S¹d Okrêgowy  wnioskodawczyniê zgodnie z przepisem art.
232 k.p.c. w zwi¹zku z art. 116 ust. 5 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
S¹d I instancji podkreli³ równie¿, i¿ zgodnie z przepisami
§ 20 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalnerentowe i zasad
wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) rodkiem
dowodowym stwierdzaj¹cym wysokoæ zarobku lub dochodu sta-
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nowi¹cego podstawê wymiaru emerytury lub renty s¹ dla pracowników  zawiadczenia zak³adów pracy wystawione wed³ug
wzoru ustalonego przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych albo
legitymacja ubezpieczeniowa zawieraj¹ca wpisy dotycz¹ce okresów zatrudnienia i wysokoci osi¹ganych zarobków. Rozporz¹dzenie to ma zastosowanie w niniejszej sprawie na mocy § 42
Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 11
padziernika 2011 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia
emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412), zgodnie z którym do wniosków w sprawach wiadczeñ z³o¿onych przed dniem
wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia stosuje siê przepisy
dotychczasowe.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego w postêpowaniu s¹dowym nie obowi¹zuje ograniczenie co do rodków dowodowych stwierdzaj¹cych wysokoæ zarobków lub dochodów stanowi¹cych podstawê wymiaru emerytury lub renty okrelane w § 20 cyt. rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (por. wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 25 lipca 1997 r. II UKN 186/97, OSN 1998/11/342). Podkrelenia jednak wymaga, i¿ w sprawach emerytalnorentowych
wyliczenie wysokoci wiadczenia mo¿e nast¹piæ jedynie na
podstawie zarobków faktycznie otrzymanych i to tych, od których istnia³ obowi¹zek odprowadzania sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne, co wynika jednoznacznie z treci art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zasada obliczania wiadczeñ w oparciu
o rzeczywiste zarobki nie mo¿e zostaæ zast¹piona domniemaniem wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.
W niniejszej sprawie, ubezpieczona domaga³a siê zaliczenia
do ogólnego sta¿u ubezpieczeniowego okresu wykonywania przez
ni¹ pracy nak³adczej od dnia 23 maja 1979 r. do dnia 30 wrzenia
1985 r. w (...) Zak³adach (...) w G. Jak wynika z przytoczonych
powy¿ej przepisów warunkiem zaliczenia okresu zatrudnienia
cha³upnika jest osi¹gniêcie wynagrodzenia w wysokoci nie ni¿szej ni¿ po³owa najni¿szego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w danym okresie. S¹d Okrêgowy zwróci³ uwagê, ¿e wprawdzie ze
znajduj¹cych siê w aktach osobowych wnioskodawczyni umów
o pracê nak³adcz¹ z dnia 23 maja 1979 r. oraz z dnia 18 maja
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1983 r. wynikaj¹ minimalne i maksymalne normy, jakie musia³a
ona w danym miesi¹cu wyrobiæ, jednak¿e brak jest jakiegokolwiek dokumentu, na podstawie którego mo¿na by w sposób pewny i stanowczy stwierdziæ czy rzeczywicie, jak twierdz¹ wiadkowie, wyrabia³a ona te miesiêczne normy i je¿eli tak, to jakie
by³o faktycznie wyp³acane jej wynagrodzenie za pracê w ww.
zak³adzie w okresie od dnia 23 maja 1979 r. do dnia 30 wrzenia
1985 r. w rozbiciu miesiêcznym.
Z przed³o¿onej za przez wnioskodawczyniê legitymacji ubezpieczeniowej nie wynikaj¹ ¿adne wartoci wynagrodzenia. Ma to
zdaniem S¹du szczególne znaczenie w wietle zapisów samych
umów o pracê nak³adcz¹, jakie podpisa³a wnioskodawczyni wskazuj¹cych, ¿e szczegó³owy rodzaj, zakres pracy i terminy jej wykonania okrelaj¹ ka¿dorazowo zlecenia robocze, wydawane indywidualnie wykonawcy przez zak³ad pracy oraz, ¿e wykonawca otrzymuje za pracê, po wykonaniu zlecenia roboczego, wynagrodzenie obliczone wed³ug stawki jednostkowej ustalonej przez
zak³ad pracy dla danej pracy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami. Wskazuje to na indywidualny, ka¿dorazowo comiesiêczny system ustalania i rozliczania wynagrodzenia.
Przy tym brak w materiale dowodowym zarówno dokumentów
zleceñ, jak i rozliczaj¹cych, jak te¿ wskazuj¹cych na sposób przyznawania zlecenia.
S¹d Okrêgowy podkreli³, i¿ Syndyk Masy Upad³oci (...) Zak³adów (...) nie posiada³ zarchiwizowanych danych informatycznych dotycz¹cych wysokoci wynagrodzeñ ubezpieczonej z lat
1979  1985. Nie posiada³a ich równie¿ ubezpieczona, jak równie¿ nie dysponuje nimi Archiwum (...) Sp. z o.o. w G., które
przejê³y zasoby po Sk³adnicy Akt S.I.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e niew¹tpliwie ubezpieczona
w spornym okresie otrzymywa³a miesiêczne wynagrodzenie okrelone akordowo. Jego wysokoæ by³a zró¿nicowana i zale¿a³a od
wielkoci wyrobionych przez ni¹ norm. Niestety brak jest dokumentacji wskazuj¹cej, czy ubezpieczona wyrabia³a te normy.
Wobec tak zró¿nicowanego systemu rozliczania oraz jego zale¿noci od iloci wykonanych przez ni¹ rzeczy brak by³o podstaw
do ustalenia rzeczywistego miesiêcznego wynagrodzenia wnio-
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skodawczyni, które otrzymywa³a w spornych latach 1979  1985.
Uniemo¿liwi³ to brak w³aciwej dokumentacji p³acowej.
S¹d Okrêgowy raz jeszcze podkreli³, ¿e to na ubezpieczonym spoczywa obowi¹zek przed³o¿enia w organie rentowym
dokumentów niezbêdnych nie tylko do przyznania prawa do
wiadczenia, ale równie¿ maj¹cych wp³yw na jego wysokoæ
(por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 28 marca 2001 r., II UKN
297/00, Lex 48122). Wykrycie prawdy przez s¹d ogranicza siê
w zasadzie do przeprowadzenia dowodów zg³oszonych przez
strony, bowiem na nich spoczywa ciê¿ar dowodu (art. 6 k.c.),
zasada prawdy materialnej nie mo¿e bowiem przekrelaæ kontradyktoryjnoci procesu, gdy¿ ciê¿ar wskazania niezbêdnych dowodów spoczywa przede wszystkim na stronach procesowych.
Dzia³anie s¹du z urzêdu i przeprowadzenie dowodu niewskazanego przez stronê jest po uchyleniu art. 3 § 2 k.p.c. dopuszczalne tylko w wyj¹tkowych sytuacjach procesowych oraz musi wyp³ywaæ z opartego na zobiektywizowanej ocenie przekonania
o koniecznoci jego przeprowadzenia (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie I BU 8/10, Lex nr
785642). Podobne stanowisko zaj¹³ tak¿e S¹d Apelacyjny w Gdañsku w wyroku z dnia 28 czerwca 2001 r. zapad³ym w sprawie
o sygn. akt III AUa 2588/00, w wyroku z dnia 23 padziernika
2001 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 377/01 oraz w wyroku
z dnia z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie o sygn. akt III AUa
1540/00.
S¹d Okrêgowy podzieli³ w pe³ni pogl¹d zaprezentowany przez
S¹d Najwy¿szy oraz S¹d Apelacyjny w cytowanych wy¿ej wyrokach na marginesie wskazuj¹c, ¿e nie by³o ¿adnych mo¿liwoci po
ustaleniu, ¿e w³aciwe archiwum nie posiada stosownej dokumentacji, do podjêcia inicjatywy dowodowej przez S¹d z urzêdu.
Podsumowuj¹c S¹d I instancji uzna³, i¿ nie mo¿na by³o ustaliæ
wynagrodzenia wnioskodawczyni w oparciu o zgromadzone
w sprawie dokumenty i zeznania wiadków, albowiem z uwagi
na brak innej dokumentacji nie sposób by³o tych okolicznoci
w ¿aden sposób zweryfikowaæ. Za dostateczny dowód na te okolicznoci nie mo¿na by³o równie¿ uznaæ jedynie owiadczeñ ubezpieczonej  jako osoby bezporednio zainteresowanej wynikiem
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sprawy  bez poparcia ich dowodami nie pochodz¹cymi od niej
jako strony postêpowania. Wnioskodawczyni sama w podaniu
o rozwi¹zanie umowy o pracê nak³adcz¹ za porozumieniem stron
wskazywa³a, ¿e wiele czasu musi powiêciæ na wychowanie
dzieci i nie jest w stanie pogodziæ tych obowi¹zków z wykonywaniem pracy co mo¿e, zdaniem S¹du, podwa¿aæ twierdzenia
wnioskodawczyni odnonie wykonywania norm.
W ocenie S¹du I instancji nie mo¿na te¿ przyznaæ racji wnioskodawczyni, która twierdzi³a, ¿e by³a pracownikiem (...) Zak³adów (...), albowiem wynika to ze wiadectwa pracy. S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e obowi¹zek wydania wiadectwa pracy osobie,
która wykonywa³a pracê na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹
wynika wprost z § 10 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31
grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze
zm.). Fakt, na jakiej podstawie wykonywa³a pracê wnioskodawczyni wskazuje treæ samych umów o pracê nak³adcz¹, na które
powo³ywa³a siê wnioskodawczyni. wiadczy o tym sam sposób
wykonywania pracy. Obie umowy o pracê nak³adcz¹ przewidywa³y wykonywanie pracy zleconej w dowolnym czasie w domu
wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wolno by³o korzystaæ z pomocy cz³onków rodziny pozostaj¹cych z ni¹ we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym zeznania wnioskodawczyni
i wiadków potwierdzaj¹, i¿ same regulowa³y sposób i czas wykonywania zadañ, co wyklucza istnienie podstawowej cechy stosunku pracy tj. podporz¹dkowania. S¹d Okrêgowy zgodzi³ siê
zatem z pozwanym, który wskazywa³, i¿ wnioskodawczyni nie
mia³a statusu pracownika, a bior¹c powy¿sze nie móg³ w sprawie znaleæ zastosowania art. 15 ust. 2a ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, zgodnie z którym, je¿eli nie mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawê wymiaru sk³adek przyjmuje siê kwotê obowi¹zuj¹c¹ w tym okresie
minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.
Wobec tego, i¿ wnioskodawczyni cofnê³a odwo³anie od zaskar¿onej decyzji ZUS w czêci dotycz¹cej ¿¹dania uwzglêdnie-
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nia do sta¿u pracy okresu jej zatrudnienia jako wykonawca w Spó³dzielni Pracy (...) S¹d Okrêgowy ustalaj¹c, ¿e z okolicznoci sprawy nie wynika, aby cofniêcie odwo³ania w niniejszej sprawie
by³o sprzeczne z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, zmierza³o do obejcia prawa czy te¿ narusza³o s³uszny interes ubezpieczonej na mocy art. 203 § 4 k.p.c., art. 469 k.p.c.
i art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzy³ postêpowanie w tym zakresie, o czym orzek³ jak w pkt. I sentencji wyroku.
S¹d wzi¹³ przy tym pod uwagê art. 47713 k.p.c., zgodnie z którym zmiana przez organ rentowy zaskar¿onej decyzji przed rozstrzygniêciem sprawy przez s¹d  przez wydanie decyzji uwzglêdniaj¹cej w ca³oci lub w czêci ¿¹danie strony  powoduje umorzenie postêpowania w ca³oci lub w czêci. Poza tym zmiana
lub wykonanie decyzji nie ma wp³ywu na bieg sprawy. S¹d
pragnie podkreliæ, ¿e cofniêcie odwo³ania w czêci dotyczy³o
wydania przez ZUS decyzji z dnia 1 sierpnia 2011 r., w której
ZUS przeliczy³ ubezpieczonej emeryturê pocz¹wszy od dnia 9
marca 2011 r., tj. od osi¹gniêcia wieku emerytalnego. Do sta¿u
pracy uwzglêdniono okres od dnia 1 listopada 1985 r. do dnia 28
lutego 1986 r. oraz od dnia 1 kwietnia 1986 r.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenia i rozwa¿ania S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e emerytura wnioskodawczyni zosta³a ustalona
w prawid³owej wysokoci, w zwi¹zku z czym odwo³anie ubezpieczonej jako niezasadne nale¿a³o na mocy cytowanych wy¿ej
przepisów oraz art. 47714 § 1 k.p.c. oddaliæ w pozosta³ym zakresie, o czym orzeczono jak w pkt. II sentencji wyroku.
Apelacjê od wyroku wywiod³a ubezpieczona zaskar¿aj¹c go
w czêci dotycz¹cej pkt. II i zarzucaj¹c:
I. naruszenie przepisów prawa procesowego, w szczególnoci
art. 233 k.p.c. poprzez b³êdn¹ ocenê materia³u dowodowego
polegaj¹c¹ na przyjêciu, i¿ przeprowadzony w toku postêpowania dowód z zeznañ wiadków oparty by³ wy³¹cznie na
przypuszczeniach wiadków;
II. sprzecznoæ istotnych ustaleñ faktycznych z treci¹ zebranego materia³u dowodowego przez przyjêcie, ¿e powódka nie
wyrabia³a maksymalnych norm okrelonych w umowie o pracê nak³adcz¹;
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III. naruszenie przepisów prawa materialnego  art. 15 ust. 2a
ustawy o emeryturach i rentach z FUS poprzez b³êdn¹ interpretacjê, a w konsekwencji jego niezastosowanie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zarzuty skar¿¹ca wnios³a o zmianê wyroku we wskazanej czêci poprzez zmianê decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 28 kwietnia 2011 r. i zaliczenie okresów pracy nak³adczej od dnia 23 maja 1979 r. do dnia
30 wrzenia 1985 r. w (...) Zak³adach (...) w G. do ³¹cznej sumy
okresów sk³adkowych i niesk³adkowych bêd¹cych podstaw¹ obliczenia emerytury, przyjmuj¹c ustalenie, i¿ ubezpieczona otrzymywa³a wynagrodzenie z tytu³u pracy nak³adczej w wysokoci
po³owy obowi¹zuj¹cego najni¿szego wynagrodzenia.
Nadto skar¿¹ca wnios³a o ponowne wezwanie wiadków przes³uchanych przed S¹dem I instancji, celem uzupe³niaj¹cego ich
przes³uchania na okolicznoæ wykonywania pracy nak³adczej
przez powódkê w (...) Zak³adach (...) i osi¹gania wynagrodzenia
w wysokoci co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracê, przeprowadzenie rozprawy tak¿e pod nieobecnoæ powódki oraz zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wed³ug norm prawem przepisanych.
Skar¿¹ca zarzuci³a, ¿e S¹d Okrêgowy przede wszystkim zobowi¹zany by³ ustaliæ, czy powódka zarabia³a 50% najni¿szego
wynagrodzenia okrelonego na podstawie przepisów Kodeksu
pracy i nie uczyni³ tego.
Pozbawienie powódki prawa do wypracowanej przez ni¹
emerytury pozostaje, jej zdaniem, w sprzecznoci z zasad¹ ochrony wynagrodzenia za pracê i zapewnienia pracownikowi minimum socjalnego, jak i z ogólnie przyjêtymi zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego.
Skar¿¹ca zwróci³a uwagê, i¿ odpowiednie stosowanie art. 15
ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS oznacza, i¿ mo¿liwe by³o zastosowanie odpowiednie tej¿e regulacji w sprawie.
W rozstrzyganej sprawie nie mo¿na pomijaæ tego, ¿e stosowany
odpowiednio przepis art. 15 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma zastosowanie poprzez odes³anie z przepisu art. 6
ust. 2 pkt 11 ustawy do regulacji sytuacji prawnej wykonuj¹cego
pracê nak³adcz¹, w której okresy zatrudnienia odbyte w ramach
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umowy o pracê nak³adcz¹ zosta³y zaliczone jako okresy sk³adkowe. W zwi¹zku z tym nieprawid³owa jest wyk³adania S¹du pierwszej instancji wskazuj¹ca na niedopuszczalnoæ odpowiedniego
stosowania wskazanego przepisu i czynienie przez S¹d pierwszej instancji odpowiednich ustaleñ. Przeciwna wyk³adnia wypacza³aby istotê i sens regulacji dotycz¹cej traktowania pracowników wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja G.D. okaza³a siê czêciowo zasadna w sposób skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku w pkt. 2 i zobowi¹zaniem
organu rentowego do przeliczenia ubezpieczonej emerytury pocz¹wszy od dnia 9 marca 2011 r. poprzez doliczenie jako okresu
sk³adkowego zatrudnienia ubezpieczonej od dnia 18 maja 1983
r. do dnia 30 wrzenia 1985 r.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a kwestia, czy
okres zatrudnienia wnioskodawczyni wykonywanego na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ mo¿e zostaæ zakwalifikowany jako
okres sk³adkowy, a w konsekwencji, czy mo¿liwe jest przeliczenie G.D. wiadczenia emerytalnego przez doliczenie jej okresu
takiego zatrudnienia do ogólnego sta¿u ubezpieczenia jako okresu sk³adkowego.
Zdaniem S¹du odwo³awczego we wskazanym powy¿ej zakresie S¹d Okrêgowy dokona³ b³êdnej oceny zgromadzonego
materia³u dowodowego, a w konsekwencji poczyni³ nieprawid³owe ustalenia prawne, co skutkowa³o naruszeniem przepisów
prawa materialnego i niew³aciw¹ subsumcj¹ ustaleñ faktycznych
pod odpowiednie dyspozycje przepisów prawa materialnego.
S¹d Apelacyjny na wstêpie wskazuje, ¿e praca nak³adcza polega na zarobkowym wykonywaniu przez osobê fizyczn¹ na zlecenie i rachunek pracodawcy czynnoci, w szczególnoci w zakresie: wytwarzania przedmiotów z materia³ów powierzonych,
naprawiania, wykañczania i konserwacji przedmiotów oraz wiadczenia innych us³ug. Praca nak³adcza wykonywana jest indywidualnie poza siedzib¹ pracodawcy. Osoba wykonuj¹ca pracê nak³adcz¹ wiadczy pracê na zlecenie nak³adcy z materia³u przezeñ powierzonego, nie maj¹c bezporedniego kontaktu z osoba-
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mi, dla których wytwarzane przedmioty s¹ przeznaczone i nie
ponosz¹c ryzyka zbycia tych przedmiotów.
Charakter prawny umowy o pracê nak³adcz¹ jest sporny, ale
tylko w zakresie mo¿liwoci jej zakwalifikowania na podstawie
ró¿nych umów prawa cywilnego. W literaturze wyra¿ano pogl¹d, ¿e jest to rodzaj umowy o dzie³o. Umowa ta bez w¹tpienia
wykazuje szereg podobieñstw zarówno do cywilnoprawnej umowy o dzie³o, jak i do umowy o pracê. Wykonuj¹cy pracê nak³adcz¹ zobowi¹zuje siê wobec nak³adcy do osi¹gniêcia okrelonych rezultatów. Strony nie okrelaj¹ jednak wyranie przedmiotu umowy, zostaje on okrelony przez nak³adcê dopiero w momencie udzielenia indywidualnego zlecenia. Wykonuj¹cy pracê
nak³adcz¹ nie prowadzi samodzielnej dzia³alnoci gospodarczej.
Wynik jego pracy przypada nak³adcy. Wykonuj¹cy pracê nak³adcz¹ mo¿e w zasadzie pracowaæ w dowolnym miejscu i czasie, za ryzyko zwi¹zane ze wiadczeniem pracy nak³adczej ponosi osoba, która podjê³a siê tej pracy. Nak³adca ponosi jednak
w pewnym zakresie ryzyko socjalne zwi¹zane z wykonaniem
zleconej pracy. Prawo do wynagrodzenia za pracê nak³adcz¹
oraz jego wysokoæ uzale¿nione s¹ od konkretnego rezultatu pracy.
Wykonuj¹cym pracê nak³adcz¹ mo¿e byæ jedynie osoba fizyczna, mo¿e ona jednak przy wykonywaniu pracy korzystaæ z pomocy innych osób.
Mimo wielu ró¿nic praca nak³adcza wykazuje jednak¿e szereg podobieñstw do pracy wiadczonej w prawnym stosunku
pracy. Z tej te¿ przyczyny ustawodawca przyzna³ osobom wykonuj¹cym ten rodzaj pracy szereg uprawnieñ pracowniczych w celu
upodobnienia sytuacji prawnej tych osób do sytuacji prawnej
pracowników zarówno w sferze prawa materialnego, jak i procesowego. Ca³okszta³t uprawnieñ osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ reguluje wydane na podstawie delegacji zawartej w art.
303 k.p. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r.
w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê
nak³adcz¹. Obejmuje ono swoj¹ regulacj¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce ten rodzaj pracy. Najwa¿niejsz¹ za cech¹ zawartych
tam unormowañ jest maksymalne zbli¿enie statusu osób wyko-
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nuj¹cych pracê nak³adcz¹ do statusu prawnego pracowników,
z jednoczesnym uwzglêdnieniem specyfiki tego rodzaju pracy.
Fakt, ¿e osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ nie pozostaj¹ jednak w stosunku pracy, wynika ju¿ z rozwi¹zañ przyjêtych w Kodeksie pracy. W szczególnoci art. 303 § 2 k.p. wymienia stosunek pracy i obok niego umowê o pracê nak³adcz¹ jako dwie
ró¿ne podstawy zatrudnienia, a ponadto art. 2 k.p., okrelaj¹c
osoby bêd¹ce pracownikami, pomija osoby wykonuj¹ce pracê
nak³adcz¹. Wprowadzenie na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. do umowy o pracê nak³adcz¹
szeregu uprawnieñ pracowniczych nie przekrela zatem jej cywilnoprawnego charakteru. To¿same stanowisko wyrazi³ te¿ S¹d
Najwy¿szy w wyroku z dnia 9 stycznia 2008 r. (III UK 73/07,
LEX nr 356045).
Zamieszczona w art. 8 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych definicja legalna osoby wykonuj¹cej pracê nak³adcz¹
odwo³uje siê do unormowañ rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób
wykonuj¹cych prace nak³adcz¹ (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze
zm.). Powy¿sza definicja jest bardzo lakoniczna, stanowi¹c jedynie, ¿e za osobê wykonuj¹c¹ pracê nak³adcz¹ uwa¿a siê osobê
zatrudnion¹ na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹. Dokonanie
jej prawid³owej, pe³nej wyk³adni wymaga zatem ustalenia, co
ustawodawca rozumie pod pojêciem umowy o pracê nak³adcz¹.
Prawa i obowi¹zki stron umowy o pracê nak³adcz¹ uregulowane
zosta³y przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 1975 r., a zatem tylko osoba wykonuj¹ca pracê na podstawie umowy odpowiadaj¹cej wymaganiom tego¿ rozporz¹dzenia mo¿e zostaæ uznana
za osobê wykonuj¹c¹ pracê nak³adcz¹ w rozumieniu art. 8 ust. 3
ustawy systemowej.
W tym miejscu podkrelenia wymaga, ¿e z treci § 3 ust. 1
ww. rozporz¹dzenia wynika, ¿e strony umowy o pracê nak³adcz¹
obwi¹zane s¹ okreliæ tak¹ minimaln¹, miesiêczn¹ iloæ pracy,
której wykonanie nale¿y do obowi¹zków wykonawcy, aby jej
wykonanie zapewnia³o uzyskanie, co najmniej 50% najni¿szego
wynagrodzenia. Wymóg okrelenia minimalnej miesiêcznej iloci pracy wykonawcy stanowi zatem warunek konieczny umo-
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wy o pracê nak³adcz¹, odró¿niaj¹cy j¹ w sposób zdecydowany
od pozosta³ych umów cywilnoprawnych z uwagi na cel ustawodawcy upodobnienia sytuacji prawnej wykonawców do sytuacji
prawnej pracowników. Wyk³adnia funkcjonalna i systemowa przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeñ spo³ecznych prowadzi
do wniosku o donios³oci prawnej tylko takiej umowy o pracê
nak³adcz¹, w której strony uzgodni³y i faktycznie realizowa³y rozmiar wykonanej pracy nak³adczej w iloci gwarantuj¹cej wynagrodzenie w wysokoci co najmniej po³owy minimalnego wynagrodzenia za pracê (por. wyroki SN z dnia 9 stycznia 2008 r.: III
UK 73/07, LEX nr 356045; III UK 74/07, LEX nr 376437; III UK
75/07, OSNP 2009/3-4/53, LEX nr 478549; III UK 76/07, LEX nr
465905 oraz III UK 77/07, LEX nr 465895, a tak¿e wyrok SN
z dnia 13 padziernika 2010 r., II UK 105/10, LEX nr 687035).
Jeli chodzi o mo¿liwoæ zaliczenia okresu wykonywania pracy nak³adczej do sta¿u ubezpieczeniowego jako okresu sk³adkowego nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 pkt
11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS za okresy sk³adkowe
uwa¿a siê równie¿ przypadaj¹ce przed dniem 15 listopada 1991
r. okresy wykonywania na obszarze Pañstwa Polskiego pracy
nak³adczej:
a) objêtej obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, za które
op³acono sk³adkê na to ubezpieczenie lub w których wystêpowa³o zwolnienie od op³acania sk³adki,
b) przed dniem objêcia obowi¹zkiem ubezpieczenia z tego tytu³u, je¿eli w tych okresach osoba wykonuj¹ca tak¹ pracê uzyskiwa³a wynagrodzenie w wysokoci co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego najni¿szego wynagrodzenia, okrelonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
Dodatkowo § 32 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31
grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.),
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w spornym okresie, stanowi³, i¿ do
okresu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w zakresie uprawnieñ wynikaj¹cych z tego stosunku wlicza siê okres pracy nak³adczej, w którym wykonawca uzyskiwa³ wynagrodzenie w wysoko-
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ci co najmniej 50% wynagrodzenia uznanego w tym okresie za
najni¿sze dla pracowników gospodarki uspo³ecznionej.
Historycznie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ okresy pracy nak³adczej,
która w czasie jej wykonywania do dnia 31 grudnia 1975 r. nie
podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce wówczas dodatkowe kryteria uzale¿niaj¹ce uznanie cha³upnika za pracownika w rozumieniu przepisów emerytalno 
rentowych, zalicza siê w przypadku udokumentowania wynagrodzenia w wysokoci co najmniej najni¿szego wynagrodzenia.
Natomiast obowi¹zuj¹ce od dnia 1 stycznia 1976 r. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹ (Dz.U.
z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.) uznawa³o  dla celów emerytalno
 rentowych  ¿e za cha³upnika uwa¿a siê zatrudnionego w danym miesi¹cu w pe³nym wymiarze czasu pracy, je¿eli otrzyma³
wynagrodzenie w wysokoci, co najmniej najni¿szego wynagrodzenia przys³uguj¹cego pracownikom gospodarki uspo³ecznionej (§ 28 ust. 2 rozporz¹dzenia). Podobn¹ konstrukcjê posiada
obecny art. 6 ust. 2 pkt 11 lit. b, co spowodowa³o, ¿e S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 r. (III AUa
1080/06, OSA 2008/10/33) stwierdzi³, i¿ do uznania okresu pracy nak³adczej za okres sk³adkowy nie jest wystarczaj¹ce ustalenie, ¿e wykonawca nie podlega³ w okresie wiadczenia tej pracy ubezpieczeniu z innego tytu³u, ale wymaganym jest, aby cha³upnik osi¹ga³ wynagrodzenie w wysokoci odpowiadaj¹cej co
najmniej po³owie obowi¹zuj¹cego wówczas najni¿szego wynagrodzenia. Przy czym dla pe³nej oceny spe³nienia przes³anek
z art. 6 ust. 2 pkt 11 trzeba mieæ na uwadze, ¿e warunek dotycz¹cy wysokoci wynagrodzenia za pracê nak³adcz¹ odnosi siê
tak¿e do czêci przepisu wyodrêbnionej w lit. a, tj. do okresu
wykonywania tej pracy objêtej obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, za które op³acono sk³adkê na to ubezpieczenie lub
w których wystêpowa³o zwolnienie od jej op³acania (por. wyrok
SA w Katowicach z dnia 1 marca 2007 r., III AUa 3097/05, Lex
nr 339727; wyrok SN z dnia 29 maja 2006 r., I UK 327/05) (vide:
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Komentarz, red. K.Antonów, ABC, 2009).
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Jak wynika z informacji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
z dnia 8 lutego 2012 r. (...) Zak³ady (...) rozlicza³y siê na deklaracjach bezimiennych jako zak³ad zatrudniaj¹cy powy¿ej 20 pracowników. Pozwany organ rentowy nie kwestionowa³ w toku
procesu, aby zak³ad pracy nie odprowadzi³ nale¿nych sk³adek
ubezpieczeniowych za sporny okres zatrudnienia za G.D. Konieczne pozosta³o zatem ustalenie, czy w spornym okresie wnioskodawczyni osi¹ga³a wynagrodzenie w wysokoci odpowiadaj¹cej co najmniej po³owie obowi¹zuj¹cego wówczas najni¿szego
wynagrodzenia (od 1 maja 1979 r. wynosi³o ono 1.800 z³, od 1 stycznia
1980 r.  2.000 z³, od 1 stycznia 1981 r.  2.400 z³, od 1 stycznia 1982 r.
 3.300 z³, a w okresie od 1 wrzenia 1982 r. do 1 stycznia 1987 r. 
5.400 z³).
Zaakcentowania wymaga, ¿e zgodnie z zasad¹ kontradyktoryjnoci, znajduj¹c¹ wyraz w art. 232 zdanie pierwsze k.p.c., to
na skar¿¹cej spoczywa³ ciê¿ar wykazania, ¿e w spornym okresie
osi¹ga³a ona na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ wynagrodzenie w wysokoci co najmniej po³owy najni¿szego wynagrodzenia za pracê, to ona bowiem z powy¿szego faktu wywodzi
skutek prawny w postaci zaliczenia do ogólnego sta¿u ubezpieczeniowego okresów wykonywania przez ni¹ pracy nak³adczej
na podstawie umów zawartych w dniu 23 maja 1979 r. oraz w dniu
18 maja 1983 r. z (...) Zak³adami (...) w G.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, odmiennej w tym zakresie od
oceny dokonanej przez S¹d I instancji, ubezpieczona zdo³a³a
wykazaæ powy¿sz¹ okolicznoæ w odniesieniu do drugiej z ww.
umów, na podstawie której pracê nak³adcz¹ wykonywa³a w okresie od dnia 18 maja 1983 r. do 30 wrzenia 1985 r.
S¹d odwo³awczy zwraca uwagê, ¿e sama treæ umowy o pracê nak³adcz¹ z dnia 18 maja 1983 r. istotnie nie jest wystarczaj¹ca dla ustalenia iloci pracy faktycznie wykonywanej przez G.D.
Nale¿y mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e umowa ta okrela³a granice, w jakich wnioskodawczyni zobowi¹zana by³a wykonywaæ
pracê, a mianowicie: minimum 1.900 jednostek obliczeniowych
oraz maksymalnie 10.000 jednostek obliczeniowych. W treci
umowy wyranie zosta³o przy tym podkrelone, ¿e minimalna
iloæ pracy powinna byæ tak ustalona, aby jej wysokoæ zapewni-
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³a osobie wykonuj¹cej pracê nak³adcz¹ uzyskanie co najmniej
50% wynagrodzenia uznanego w tym czasie za najni¿sze dla pracowników gospodarki uspo³ecznionej.
Zeznania przes³uchanych w sprawie wiadków  B.R. i I.S.,
jak równie¿ samej ubezpieczonej potwierdzi³y, zdaniem S¹du II
instancji, i¿ G.D. uzyskiwa³a wynagrodzenie odpowiadaj¹ce co
najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia za pracê. wiadek B.
R. wskaza³a, ¿e dostarczone do pracy materia³y zawsze by³y
w takiej iloci, by wyrobiæ normê i stwierdzi³a, ¿e wnioskodawczyni wyrabia³a normy, zarabiaj¹c wiêcej od niej (wiadek wykonywa³a ok. po³owy maksymalnej normy). wiadek I.S. równie¿
potwierdzi³a, ¿e wykonawcom dostarczano materia³y w iloci
pozwalaj¹cej na wyrobienie miesiêcznych norm. Nadto poda³a,
¿e z tego, co wie, ubezpieczona wykonywa³a maksymalne normy. wiadek zarabia³a wówczas ponad 5 tys. z³. Powy¿sze zeznania koreluj¹ z zeznaniami G.D., która stwierdzi³a, ¿e towaru
przywo¿ono tyle, by wyrobiæ minimalne wynagrodzenie, z tym
¿e zawsze wykonywa³a wy¿sze normy i zarabia³a ok. 5,5  6
tys. z³ miesiêcznie. Z zeznañ wynika równie¿, i¿ (...) Zak³ady
(...) odprowadza³y sk³adki z tytu³u zatrudnienia na podstawie
umowy o pracê nak³adcz¹. W ocenie S¹du odwo³awczego, powy¿sze zeznania nale¿y uznaæ za wiarygodne, albowiem s¹ one
wzajemnie spójne, a nadto zgodne z zapisami umowy o pracê
nak³adcz¹ odnosz¹cymi siê do zapewnienia pracy w iloci umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wynagrodzenia w przewidzianej prawem
wysokoci. Podkreliæ jednak nale¿y, i¿ zeznania wiadków odnosz¹ siê jedynie do okresu od roku 1983. B.R. zatrudniona by³a
bowiem w (...) Zak³adach (...) od maja 1983 r. do czerwca 1984 r.,
a I.S.  od 15 padziernika 1983 r. do 30 listopada 1985 r. Brak
jest zatem podstaw do uwzglêdnienia na ich podstawie jako okresu
sk³adkowego równie¿ zatrudnienia wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ obowi¹zuj¹cej od dnia 23 maja
1979 r. do dnia 17 maja 1983 r.
Jeli chodzi o nieuwzglêdnienie w wiadectwie pracy wydanym wnioskodawczyni wpisów dotycz¹cych wysokoci wynagrodzenia, to S¹d Apelacyjny zwraca uwagê, i¿ obowi¹zek pracodawcy zamieszczenia informacji o okresie pracy nak³adczej,
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w którym wykonawca uzyska³ wynagrodzenie w wysokoci co
najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia wprowadzony zosta³
dopiero z dniem 2 czerwca 1996 r.  rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wykonuj¹cych pracê
nak³adcz¹ (Dz.U. Nr 60, poz. 280), a zatem nie istnia³ w roku
1985 r., kiedy to zakoñczy³o siê zatrudnienie wnioskodawczyni
w (...) Zak³adach (...).
W kontekcie powy¿szego S¹d odwo³awczy podkrela, ¿e
fakty, od których uzale¿nione jest prawo do emerytury i renty
oraz wysokoæ tych wiadczeñ mog¹ byæ wykazywane wszelkimi rodkami dowodowymi przewidzianymi w Kodeksie postêpowania cywilnego. Taki pogl¹d wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 2 lutego 1996 r. (II URN 3/95, OSNAPiUS 1996/16/
239) stwierdzaj¹c, ¿e w postêpowaniu przed s¹dami pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych okolicznoci maj¹ce wp³yw na prawo do
wiadczeñ lub ich wysokoci mog¹ byæ udowadniane wszelkimi
rodkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postêpowania cywilnego. W kolejnym wyroku z dnia 25 lipca 1997 r. (II
UKN 186/97, OSNAPiUS 1998/11/342) S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e w postêpowaniu s¹dowym nie obowi¹zuj¹ ograniczenia
co do rodków dowodowych stwierdzaj¹cych wysokoæ zarobków lub dochodów stanowi¹cych podstawê wymiaru emerytury
lub renty, mo¿liwe i dopuszczalne jest przeprowadzenie wszelkich dowodów, w tym równie¿ dowodu z zeznañ wiadków lub
przes³uchania samego wnioskodawcy. Wskazana linia orzecznictwa jest konsekwentnie podtrzymywana przez S¹d Najwy¿szy
i s¹dy powszechne (zob: wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., I
UK 115/06, OSNP 2007/17-18/257; wyrok SN z dnia 8 sierpnia
2006 r., I UK 27/06, OSNP 2007/15-16/235; wyrok SN z dnia 4
lipca 2007 r., I UK 36/07, LEX nr 390123; wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 padziernika 2006 r., III AUa 509/06, LEX nr 253495).
Uprawniony jest zatem wniosek o dopuszczalnoci przeprowadzenia w postêpowaniu s¹dowym innych dowodów, ni¿ z dokumentów wymienionych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalnorentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ (analogicznie: S¹d
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Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 1997 r., III
AUa 105/97, Apel/W-wa 1997/2/7). Nale¿y przyznaæ racjê skar¿¹cej, ¿e wnioski wyp³ywaj¹ce z analizy takich dowodów jak
zeznania wiadków, czy wnioskodawcy nie musz¹ znajdowaæ
potwierdzenia w zawiadczeniach zak³adu pracy czy te¿ legitymacji ubezpieczeniowej, o których mowa w rozporz¹dzeniu
z 1983 r., skoro dowody te przeprowadzane s¹ w³anie w sytuacji braku mo¿liwoci przed³o¿enia przez stronê stosownych dokumentów. Zgodnie jednak ze stanowiskiem wyra¿onym przez
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 9 stycznia 1998 r. wydanym
w sprawie o sygn. akt II UKN 440/97 (OSNP 98/22/667, Lex nr
34199), zaliczenie nieudokumentowanych okresów sk³adkowych
do uprawnieñ oraz wzrostu wiadczeñ emerytalno  rentowych
wymaga dowodów nie budz¹cych w¹tpliwoci, spójnych i precyzyjnych. W ocenie S¹d Apelacyjnego na podstawie zeznañ
G.D. oraz przes³uchanych w sprawie wiadków mo¿liwe jest przeliczenie wnioskodawczyni wiadczenia emerytalnego poprzez
doliczenie jako okresu sk³adkowego zatrudnienia ubezpieczonej
od dnia 18 maja 1983 r. do dnia 30 wrzenia 1985 r. S¹d odwo³awczy, po analizie ca³okszta³tu zgromadzonego w sprawie materia³u dowodowego nie mia³ bowiem w¹tpliwoci, ¿e ubezpieczona uzyskiwa³a wówczas wynagrodzenie równe co najmniej
po³owie najni¿szego wynagrodzenia okrelonego na podstawie
przepisów Kodeksu pracy.
Odnosz¹c siê do poruszonej przez S¹d I instancji kwestii posiadania przez osobê wykonuj¹c¹ pracê nak³adcz¹ statusu pracownika S¹d Apelacyjny podkrela, i¿ okres wykonywania pracy
na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ nie jest okresem pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 15 ust. 2a ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym  je¿eli nie
mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru sk³adek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawê wymiaru sk³adek przyjmuje
siê kwotê obowi¹zuj¹cego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania
ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Nale¿y bowiem zwróciæ
uwagê, ¿e ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie uto¿-
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samia stosunku pracy z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹, traktuj¹c je jako odrêbne rodzaje zatrudnienia. Stosownie do treci art. 8 ust. 1 ustawy systemowej za pracownika
uwa¿a siê osobê pozostaj¹c¹ w stosunku pracy, z zastrze¿eniem
ust. 2 i 2a. Przepis ust. 3 art. 8 ustawy systemowej stawi za, ¿e
za osobê wykonuj¹c¹ pracê nak³adcz¹ uwa¿a siê osobê zatrudnion¹ na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹. Analogiczny pogl¹d zosta³ wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 stycznia 2008 r. (III UK 73/07, LEX nr 356045),
w którym podkrelone zosta³o, ¿e fakt, i¿ osoby wykonuj¹ce pracê
nak³adcz¹ nie pozostaj¹ w stosunku pracy, wynika ju¿ z rozwi¹zañ przyjêtych w Kodeksie pracy. W szczególnoci art. 303 § 2
k.p. wymienia stosunek pracy i obok niego umowê o pracê nak³adcz¹ jako dwie ró¿ne podstawy zatrudnienia, a ponadto art. 2
k.p., okrelaj¹c osoby bêd¹ce pracownikami, pomija osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹. Wprowadzenie na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. do umowy
o pracê nak³adcz¹ szeregu uprawnieñ pracowniczych nie przekrela zatem jej cywilnoprawnego charakteru. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze nale¿y stwierdziæ, ¿e S¹d I instancji trafnie uzna³,
¿e w sprawie nie móg³ znaleæ zastosowania art. 15 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
W tym stanie rzeczy, uznaj¹c za udowodniony fakt osi¹gania
przez powódkê  w okresie od dnia 18 maja 1983 r. do dnia 30
wrzenia 1985 r.  miesiêcznego wynagrodzenia w wysokoci
co najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia za pracê okrelonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, S¹d Apelacyjny na
podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok w pkt. 2
 jak w pkt. I sentencji oraz oddali³ apelacjê w pozosta³ym zakresie na podstawie art. 385 k.p.c.  jak w pkt. III sentencji.
Jak wskazuje siê w judykaturze  przepis zawarty w zdaniu
drugim art. 118 ust. la ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych  nak³ada
na S¹d przyznaj¹cy prawo do wiadczenia obowi¹zek zamieszczenia z urzêdu (ex officio) w sentencji wyroku rozstrzygniêcia
w przedmiocie odpowiedzialnoci organu rentowego odnonie
do nieustalenia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania de-
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cyzji, tj. zarówno stwierdzaj¹cego tak¹ odpowiedzialnoæ, jak i jej
brak (takie stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 28
kwietnia 2010 r., sygn. akt II UK 330/09, LEX nr 604220). Maj¹c
na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny nie stwierdzi³ odpowiedzialnoci organu rentowego za brak ustalenia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji, jak w pkt. II sentencji.
Istnienie przes³anki koniecznej do uznania okresu zatrudnienia
ubezpieczonej na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ jako okresu
sk³adkowego sta³o siê bowiem mo¿liwe ze wzglêdu na brak
ograniczeñ dowodowych obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu przed
organem rentowym, dopiero w toku postêpowania s¹dowego.
Brak by³o podstaw do stwierdzenia odpowiedzialnoci organu
rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do
wydania decyzji, albowiem w dacie jej wydania nie by³y znane
zeznania wiadków, które ostatecznie potwierdzi³y fakt osi¹gania przez G.D. miesiêcznego wynagrodzenia odpowiadaj¹cego
co najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia za pracê przewidzianego stosownymi przepisami.

3
WYROK
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
III AUa 139/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Horbulewicz
SSA Aleksandra Urban

Teza
Przepis § 7 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposa¿enia
zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. z 2004 Nr 141, poz.
1497) uzale¿nienia wysokoæ dodatku specjalnego o charakterze
sta³ym w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, od okresu otrzymywania tego dodatku, a nie od okresu s³u¿by
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uprawniaj¹cego do przyznania dodatku specjalnego (o którym
mowa w treci przepisów § 10a ust. 5 rozporz¹dzenia w sprawie
dodatków oraz § 3 rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego).

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego ustali³ Z.S. prawo do emerytury wojskowej od
dnia 1 maja 2011 r., przyjmuj¹c do obliczenia podstawy wymiaru
wiadczenia uposa¿enie nale¿ne ubezpieczonemu wed³ug stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zwolnienia z zawodowej s³u¿by
wojskowej. Decyzje wydano w zwi¹zku z ustaleniem wysokoci
dodatku za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej w kwocie
375 z³.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ Z.S., zaskar¿aj¹c j¹
w zakresie obliczenia wysokoci emerytury wskutek zani¿enia
podstawy jej wymiaru o 75 z³ tytu³em kwoty dodatków o charakterze sta³ym.
(...)
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy, podtrzymuj¹c
stanowisko zajête w zaskar¿onej decyzji, wniós³ o jego oddalenie i zas¹dzenie od wnioskodawcy na jego rzecz kosztów zastêpstwa procesowego w kwocie 120 z³.
(...)
Wyrokiem z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie VIII U 1926/
11 S¹d Okrêgowy:
1. oddali³ odwo³anie
2. zas¹dzi³ od Z.S. na rzecz Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w G. kwotê 60 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du I instancji:
Z.S. urodzi³ siê dnia (...) r. Na podstawie rozkazu Dowódcy
Wojsk L¹dowych z dnia 29 listopada 2010 r. organ rentowy zwolni³
ubezpieczonego z zawodowej s³u¿by wojskowej i przeniós³ go
do rezerwy wskutek up³ywu terminu wypowiedzenia stosunku
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s³u¿bowego ¿o³nierza zawodowej s³u¿by wojskowej dokonanego przez ¿o³nierza zawodowego w dniu 30 kwietnia 2011 r.
W okresie ostatnich 12 miesiêcy pracy ubezpieczony osi¹gn¹³
przychód w wysokoci 52.344 z³ z tytu³u pe³nienia zawodowej
s³u¿by wojskowej.
W okresie od dnia 27 wrzenia 1990 r. do dnia 30 kwietnia
2011 r. (z przerw¹ w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30
wrzenia 2007 r.) otrzymywa³ miesiêczny dodatek za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych. W ostatnim miesi¹cu s³u¿by
przyznano mu ten dodatek w pe³nej wysokoci, tj. w kwocie
375 z³.
W okresie od dnia 2 wrzenia 2007 r. do dnia 30 kwietnia
2011 r. ubezpieczonemu przys³ugiwa³ równie¿ dodatek sta³y za
d³ugoletni¹ s³u¿bê wojskow¹ w wysokoci 20% uposa¿enia zasadniczego, który wynosi³ 652 z³.
W dniu 2 maja 2011 r. ubezpieczony z³o¿y³ w organie rentowym wniosek o emeryturê.
Decyzj¹ z dnia 13 czerwca 2011 r. przyznano Z.S. prawo do
emerytury wojskowej w wysokoci 3.012,37 z³.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego zmieni³ decyzjê z dnia 13 czerwca
2011 r. przyznaj¹c Z.S. prawo do emerytury wojskowej od dnia
1 maja 2011 r. Organ emerytalny przy obliczeniu podstawy wymiaru wiadczenia uwzglêdni³ wysokoæ nale¿nego ubezpieczonemu dodatku w kwocie 375 z³ za bezporedni¹ obs³ugê wojskowych statków powietrznych. Wysokoæ przys³uguj¹cej ubezpieczonemu emerytury wynios³a 3.301,13 z³.
Powy¿szy stan faktyczny S¹d Okrêgowy ustali³ na podstawie
dokumentacji zgromadzonej w aktach ubezpieczeniowych organu rentowego, których prawdziwoæ nie by³a przez ¿adn¹ ze
stron kwestionowana. S¹d ten równie¿ nie znalaz³ podstaw do
kwestionowania ich wiarygodnoci z urzêdu.
Zwa¿y³, ¿e w niniejszej sprawie ubezpieczony kwestionowa³
prawid³owoæ wydanej przez organ rentowy decyzji o przyznaniu mu prawa do emerytury wojskowej pod k¹tem ustalenia wysokoci przys³uguj¹cego mu dodatku. Ubezpieczony wskaza³, ¿e
organ nies³usznie ustali³, ¿e ów dodatek wynosi 375 z³.
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Przepis art. 5 ust. 1 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.) stanowi, ¿e podstawê wymiaru
emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposa¿enie nale¿ne
¿o³nierzowi zawodowemu w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 oraz art. 32b.
W dniu 30 kwietnia 2011 r., tj. w momencie zwolnienia ze
s³u¿by wojskowej, uposa¿enie zasadnicze ubezpieczonego wynosi³o 3.260 z³. Ponadto, Z.S. w ostatnim miesi¹cu s³u¿by otrzymywa³ dodatek odtworzeniowy za bezporedni¹ obs³ugê wojskowych statków powietrznych w kwocie 375 z³ oraz dodatek
za d³ugoletni¹ s³u¿bê wojskow¹ w wysokoci 652 z³.
Na mocy § 1 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
25 stycznia 2005 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych
(Dz.U. Nr 20, poz. 171), § 24 rozporz¹dzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do
uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 141,
poz. 1497) stanowi, ¿e ¿o³nierzowi zawodowemu przyznaje siê
dodatek za d³ugoletni¹ s³u¿bê wojskow¹ w wysokoci 20 % kwoty
nale¿nego uposa¿enia zasadniczego po 25 latach s³u¿by wojskowej.
W § 8 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia wskazano, ¿e ¿o³nierz zawodowy, który utraci³ prawo do otrzymywania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 9, 10a, 11, 13, 15 lub 17-20, w ostatnim
miesi¹cu pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej otrzymuje ten dodatek w wysokoci obowi¹zuj¹cej w dniu zwolnienia ze s³u¿by.
W ust. 2 wskazano natomiast, ¿e ustalenie dodatku w wysokoci
obowi¹zuj¹cej w dniu zwolnienia ¿o³nierza ze s³u¿by nastêpuje
przez:
1) okrelenie wskanika relacji miesiêcznej kwoty dodatku do
kwoty bazowej  ustalonych z dnia utraty przez ¿o³nierza prawa do otrzymywania dodatku; wskanik ten wyra¿a siê w procentach z zaokr¹gleniem do setnych czêci procenta;
2) pomno¿enie kwoty bazowej ustalonej na dzieñ zwolnienia
¿o³nierza ze s³u¿by przez wskanik relacji, o którym mowa
w pkt. 1.
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Z uwagi na to, ¿e ubezpieczony otrzymywa³ przedmiotowy
dodatek przez okres d³u¿szy ni¿ 10 lat, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1
rozporz¹dzenia z 2004 r., w ostatnim miesi¹cu pe³nienia s³u¿by
przys³uguje mu ten dodatek w pe³nej wysokoci.
Organ rentowy dokona³ prawid³owego ustalenia wysokoci
ww. dodatku wskazuj¹c, ¿e jego wysokoæ wynosi 375 z³.
Zgodnie natomiast z treci¹ § 4 pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie
dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych
(Dz.U. Nr 141, poz. 1497) do szczególnych w³aciwoci lub warunków pe³nienia s³u¿by, uprawniaj¹cych ¿o³nierza zawodowego do otrzymywania dodatku specjalnego, zalicza siê wykonywanie bezporedniej obs³ugi wojskowych statków powietrznych.
Zgodnie z treci¹ § 7 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporz¹dzenia
¿o³nierzowi zawodowemu, który otrzymuje dodatek specjalny
o charakterze sta³ym, w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej
s³u¿by wojskowej dodatek ten przys³uguje w wysokoci 1/10
ostatnio pobranej kwoty dodatku specjalnego za ka¿dy rok, w którym ¿o³nierz otrzymywa³ dodatek specjalny o charakterze sta³ym
 je¿eli ¿o³nierz otrzymywa³ go przez okres krótszy ni¿ 10 lat,
z tym, ¿e okres przekraczaj¹cy szeæ miesiêcy traktuje siê jako
pe³ny rok.
W § 10a ust. 1 pkt 3 wskazano, ¿e ¿o³nierz zawodowy, który
w ramach obowi¹zków wynikaj¹cych z opisu zajmowanego stanowiska s³u¿bowego wykonuje bezporedni¹ obs³ugê wojskowych statków powietrznych, otrzymuje miesiêczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mno¿ników kwoty bazowej
do 0,30  który pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ na stanowiskach objêtych prawem do dodatku powy¿ej 20 lat. Ust. 5 stanowi natomiast, ¿e do okresu s³u¿by uprawniaj¹cego do przyznania dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza siê okres pobierania przez ¿o³nierza zawodowego dodatku za bezporedni¹
obs³ugê statków powietrznych, na podstawie obowi¹zuj¹cych
przed dniem 1 lipca 2004 r. przepisów w sprawie dodatków do
uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy oraz okres s³u¿by, o którym
mowa w § 3 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
7 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dodat-
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ków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U.
Nr 29, poz. 171), który stanowi, ¿e ¿o³nierzowi zawodowemu,
który w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia zajmuje stanowisko s³u¿bowe objête prawem do dodatku specjalnego,
wymienionego w § 10a ust. 3 rozporz¹dzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporz¹dzeniem, do
okresu s³u¿by uprawniaj¹cego do przyznania tego dodatku wlicza siê okres s³u¿by pe³nionej na tym stanowisku s³u¿bowym do
dnia wejcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
S¹d I instancji uzna³, ¿e dodatek przys³uguje w wysokoci 4/10
kwoty dodatku za okres jego otrzymywania od dnia 1 padziernika 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r., tj. 3 lata i 7 miesiêcy.
Iloraz kwoty bazowej 1.500 z³ i 3/10 stanowi 450 z³. Suma ta
pomno¿ona z kolei przez 4/10 stanowi 180.
Zgodnie z treci¹ § 26 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. ¿o³nierzowi zawodowemu,
który w dniu 30 czerwca 2004 r. otrzymywa³ dodatek za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych lub dodatek inspektorski,
na podstawie § 18 lub 20 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie dodatków do
uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy (Dz.U. Nr 90, poz. 1005 ze
zm.) dodatek ten przys³uguje w ostatnim miesi¹cu pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej. W ust. 3 wskazano natomiast, ¿e ¿o³nierz
zawodowy, który w dniu 30 czerwca 2004 r. spe³nia³ warunki
uprawniaj¹ce do przywrócenia dodatków na podstawie przepisów rozporz¹dzenia wymienionego w ust. 1, otrzymuje te dodatki w ostatnim miesi¹cu pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej.
Przepis § 26 ust. 4 pkt 1 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia
stanowi z kolei, ¿e w zakresie przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 1-3, stosuje siê odpowiednio § 8, z tym ¿e
w razie zbiegu prawa do takiego dodatku z dodatkiem specjalnym przys³uguj¹cym na podstawie rozporz¹dzenia, ¿o³nierz zawodowy otrzymuje tylko jeden najwy¿szy dodatek.
Zdaniem S¹du Okrêgowego organ rentowy wydaj¹c decyzjê
w sprawie przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury w prawid³owy sposób ustali³ wysokoæ dodatków oraz zasadnie uwzglêdni³
przy obliczeniu wysokoci emerytury dodatek w wy¿szej kwocie,
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tj. 375 z³. Tym samym, argumentacja ubezpieczonego by³a bezpodstawna i jego odwo³anie podlega³o oddaleniu.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d ten na podstawie art. 47714
§ 1 k.p.c. w zw. z cytowanymi przepisami, orzek³ jak w pkt. I
sentencji wyroku.
W pkt. II sentencji wyroku S¹d I instancji na podstawie art. 99
k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie
op³at za czynnoci radców prawnych zas¹dzi³ od ubezpieczonego na rzecz organu rentowego jako strony wygrywaj¹cej sprawê
kwotê 60 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ Z.S., zaskar¿aj¹c
ten wyrok w ca³oci i zarzucaj¹c temu orzeczeniu:
1) naruszenie prawa procesowego, tj.:
 przepisu art. 233 § 1 k.p.c., poprzez brak wszechstronnego
rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego i dowoln¹
ocenê dowodów, co mia³o decyduj¹cy wp³yw na wynik
sprawy,
 przepisu art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. poprzez samodzielne
rozstrzygniêcie kwestii nale¿¹cej do drogi administracyjnej;
 pominiêcie przepisu art. 16 w zw. z art. 180 k.p.a. i nieuwzglêdnienie zasady ogólnej trwa³oci ostatecznych decyzji administracyjnych;
 b³êdne zastosowanie przepisu art. 47714 § 1 k.p.c. i oddalenie odwo³ania;
2) b³¹d w ustaleniach faktycznych bêd¹cych podstaw¹ zaskar¿onego wyroku, polegaj¹cy na wadliwym przyjêciu, ¿e ubezpieczonemu, w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, przyznano dodatek za bezporedni¹ obs³ugê wojskowych statków powietrznych w wysokoci jedynie 375 z³;
3) naruszenie prawa materialnego, tj.:
 niew³aciw¹ interpretacjê oraz zastosowanie przepisu § 3
rozporz¹dzenia MON z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych w zw. z § 10a ust. 1 pkt 3
w zw. z § 26 ust. 4 pkt 1 rozporz¹dzenia MON z dnia
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8 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych, poprzez nieuwzglêdnienie ponad 20-letniego okresu pracy ubezpieczonego
przy obs³udze mig³owców wojskowych i w konsekwencji, zani¿enie nale¿nego mu z tego tytu³u dodatku za bezporedni¹ obs³ugê wojskowych statków powietrznych;
 naruszenie przepisu art. 67 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 2
Konstytucji poprzez nierówne traktowanie ubezpieczonego na tle osób uprawnionych do innych dodatków specjalnych o charakterze sta³ym.
(...)
Apeluj¹cy wniós³ o:
1) uchylenie zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie odwo³ania w ca³oci;
2) zas¹dzenie od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego
kosztów procesu za instancjê odwo³awcz¹ wed³ug norm przepisanych
ewentualnie:
3) uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji, przy uwzglêdnieniu
kosztów postêpowania odwo³awczego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja Z.S. zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie w sposób skutkuj¹cy zmian¹ zaskar¿onego wyroku i zobowi¹zaniem organu rentowego do obliczenia podstawy wymiaru emerytury nale¿nej
wnioskodawcy przy uwzglêdnieniu dodatku o charakterze sta³ym w kwocie 450 z³ pocz¹wszy od dnia 1 maja 2011 r.
Ustosunkowuj¹c siê na wstêpie do zarzutu naruszenia prawa
procesowego, a w szczególnoci art. 47714 § 1 k.p.c. poprzez
oddalenie odwo³ania wnioskodawcy od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w G. z dnia 18 sierpnia 2011 r.
S¹d II instancji zwa¿y³, ¿e przepis ten daje S¹dowi Ubezpieczeñ
Spo³ecznych prawno-procesow¹ podstawê do oddalenia odwo³ania w sytuacji, gdy S¹d ten uzna, ¿e brak jest podstaw do jego
uwzglêdnienia.
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W niniejszej sprawie S¹d Okrêgowy, uznaj¹c odwo³anie wnioskodawcy od zaskar¿onej decyzji za niezasadne, prawid³owo na
podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. oddali³ to odwo³anie.
Tym samym zarzut naruszenia prawa procesowego, a w szczególnoci art. 47714 § 1 k.p.c. uznaæ nale¿y za bezzasadny.
Podzieliæ natomiast nale¿a³o zarzut naruszenia prawa procesowego, a w szczególnoci art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowoln¹
ocenê zgromadzonych w niniejszej sprawie dowodów i w konsekwencji dokonania b³êdnych ustaleñ faktycznych w sprawie.
S¹d I instancji powo³uj¹c siê bowiem na decyzjê dowódcy jednostki wojskowej (...) w P. nr (...) z dnia 15 kwietnia 2011 r.
ustali³, ¿e wnioskodawca cyt. w okresie od dnia 27 wrzenia
1990 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. (z przerw¹ w okresie od dnia
1 lipca 2004 r. do dnia 30 wrzenia 2007 r.) otrzymywa³ miesiêczny dodatek za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych.
W ostatnim miesi¹cu s³u¿by przyznano mu ten dodatek w pe³nej
wysokoci, tj. w kwocie 375 z³.
Tymczasem z treci decyzji dowódcy jednostki wojskowej (...)
w P. z dnia 15 kwietnia 2011 r. jednoznacznie wynika, ¿e ustali³
on ubezpieczonemu w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej
s³u¿by wojskowej miesiêczny dodatek specjalny w wysokoci
450 z³, ustalony przy zastosowaniu mno¿nika kwoty bazowej
wynosz¹cego 0,30.
Podkrelenia wymaga w tym miejscu, ¿e stosownie do treci
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.,
dalej jako ustawa o s³u¿bie wojskowej) od decyzji wydanych
przez w³aciwe organy w sprawach okrelonych w ustawie, ¿o³nierz zawodowy mo¿e wnieæ odwo³anie do organu wy¿szego
stopnia, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i z zastrze¿eniem ust. 2 skargê do
w³aciwego s¹du administracyjnego na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
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W myl art. 8 ust. 2 ustawy o s³u¿bie wojskowej skarga do
w³aciwego s¹du administracyjnego nie mo¿e byæ wniesiona na
decyzje w sprawach:
1) wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska s³u¿bowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji;
2) mianowania na stopieñ wojskowy;
3) przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy
osobowej;
4) delegowania do wykonywania zadañ s³u¿bowych poza jednostk¹ wojskow¹.
Na pe³ne uwzglêdnienie zas³uguje stanowisko, zgodnie z którym wynikaj¹ce ze stosunku s³u¿bowego ¿o³nierza zawodowego
sprawy o uposa¿enie s¹ sprawami, w których ¿o³nierz zawodowy mo¿e wnieæ skargê do w³aciwego s¹du administracyjnego,
a zatem przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o s³u¿bie wojskowej
nie ma zastosowania do skargi na zawarte w decyzji w³aciwego
organu rozstrzygniêcie o nale¿nym temu ¿o³nierzowi uposa¿eniu (por. uchwa³a NSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2006 r.,
sygn. akt I OPS 3/06, LEX nr 181156).
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e od decyzji dowódcy jednostki wojskowej (...) w P. z dnia 15 kwietnia 2011 r. wnioskodawca nie wniós³
odwo³ania do organu wy¿szego stopnia i skargi do w³aciwego
s¹du administracyjnego, a zatem decyzja ta jest ostateczna w rozumieniu art. 16 § 1 k.p.a. i prawomocna.
Wobec tego nale¿y przyj¹æ, zgodnie z zasad¹ domniemania
prawid³owoci aktów administracyjnych, ¿e wywo³uje ona skutki
prawne i wi¹¿e inne organy pañstwowe, w tym s¹dy (por. wyrok NSA z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt SA 1103/97, LEX
nr 35126).
S¹d II instancji w pe³ni podzieli³ stanowisko, zgodnie z którym S¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest zwi¹zany ostateczn¹ decyzj¹, od której strona nie wnios³a odwo³ania, ani nie podwa¿y³a
jej skutecznoci w inny prawem przewidziany sposób (por. wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akt II UK 173/07, LEX nr
448797).
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W zwi¹zku z powy¿szym S¹dy Ubezpieczeñ Spo³ecznych obu
instancji zwi¹zane s¹ w przedmiotowej sprawie ostateczn¹ i prawomocn¹ decyzj¹ dowódcy jednostki wojskowej (...) w P. z dnia
15 kwietnia 2011 r. ustalaj¹c¹ Z.S. prawo do dodatku specjalnego
w kwocie 450 z³ w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by
wojskowej.
Nie znajduje zatem podstaw w zgromadzonym w sprawie
materiale dowodowym ustalenie S¹du I instancji, ¿e wnioskodawcy w ostatnim miesi¹cu s³u¿by przyznano dodatek za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych w pe³nej wysokoci, tj.
w kwocie 375 z³.
Tym samym, stosownie do treci art. 5 ust. 1 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.)
podstawê wymiaru emerytury wnioskodawcy winno stanowiæ
uposa¿enie nale¿ne mu w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, liczone z uwzglêdnieniem miesiêcznego
dodatku specjalnego w kwocie 450 z³.
W konsekwencji nie zachodzi³a w przedmiotowej sprawie
potrzeba rozwa¿ania, czy przyjêta przez organ rentowy wyk³adnia przepisów § 10a ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 141, poz.
1497 ze zm., dalej jako rozporz¹dzenie w sprawie dodatków)
oraz § 3 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie dodatków
do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 29,
poz. 171 ze zm., dalej jako rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce) jest
prawid³owa, a mianowicie, czy okres pobierania przez ¿o³nierza
zawodowego dodatku za bezporedni¹ obs³ugê statków powietrznych na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 lipca
2004 r. oraz okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 wrzenia
2007 r., w którym dodatek ten nie przys³ugiwa³ pomimo wykonywania czynnoci zwi¹zanych z bezporedni¹ obs³ug¹ statków
powietrznych, mo¿e byæ wliczany tylko do ustalenia mno¿nika
kwoty bazowej, o którym mowa w § 10a ust. 1 rozporz¹dzenia
w sprawie dodatków.
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Bezprzedmiotowe by³o zatem rozwa¿anie w niniejszej sprawie, zg³oszonego w treci apelacji, zarzutu naruszenia prawa
materialnego, a w szczególnoci § 3 rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego w zw. z § 10a ust. 1 pkt 3 i § 26 ust. 4 pkt 1 rozporz¹dzenia
w sprawie dodatków poprzez nie uwzglêdnienie ponad 20-letniego okresu pracy ubezpieczonego przy obs³udze mig³owców
wojskowych i w rezultacie zani¿enie nale¿nego mu z tego tytu³u
dodatku.
Jedynie na marginesie wskazaæ nale¿y, ¿e przepis § 7 ust. 1
rozporz¹dzenia w sprawie dodatków uzale¿nia wysokoæ dodatku specjalnego o charakterze sta³ym, w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, od okresu otrzymywania
tego dodatku, a nie od okresu s³u¿by uprawniaj¹cego do przyznania dodatku specjalnego (o którym mowa w treci przepisów
§ 10a ust. 5 rozporz¹dzenia w sprawie dodatków oraz § 3 rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego).
Odnosz¹c siê natomiast do wynikaj¹cego z treci apelacji zarzutu naruszenia przepisów art. 67 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 2
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez nierówne traktowanie ubezpieczonego na tle osób uprawnionych do innych dodatków specjalnych o charakterze sta³ym S¹d Apelacyjny zwa¿y³,
¿e w myl art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm., dalej jako ustawa o TK) ka¿dy s¹d mo¿e przedstawiæ Trybuna³owi pytanie
prawne, co do zgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi lub ustaw¹, je¿eli
od odpowiedzi na pytanie prawne zale¿y rozstrzygniêcie sprawy tocz¹cej siê przed s¹dem.
S¹d ten podzieli³ stanowisko wyra¿one w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie III CK 536/02, (LEX
nr 172784), zgodnie z którym, je¿eli s¹d ma przekonanie, co do
niezgodnoci przepisu ustawy z Konstytucj¹ lub ma w¹tpliwoci
w tym wzglêdzie, to  na podstawie art. 193 Konstytucji RP i art.
3 ustawy o TK  ma obowi¹zek zwróciæ siê do Trybuna³u Konstytucyjnego z odpowiednim pytaniem prawnym.
Zdaniem S¹du II instancji w niniejszej sprawie nie zachodz¹
w¹tpliwoci, co do zgodnoci przepisów rozporz¹dzenia w spra-
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wie dodatków z Konstytucj¹ RP, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi lub ustaw¹, a zatem brak jest podstaw prawnych z art. 3 ustawy o TK do zwrócenia siê przez ten S¹d do
Trybuna³u Konstytucyjnego z odpowiednim pytaniem prawnym.
Stosownie do treci art. 386 § 1 k.p.c. w razie uwzglêdnienia
apelacji s¹d drugiej instancji zmienia zaskar¿ony wyrok i orzeka,
co do istoty sprawy.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, dzia³aj¹c na mocy art. 386 § 1
k.p.c. S¹d Apelacyjny orzek³, jak w pkt. 1 sentencji wyroku.
O kosztach procesu S¹d ten orzek³ na mocy art. 98 § 1 i 3
k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i § 12 ust.
2 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.),
jak w pkt. 2 sentencji wyroku.

4
WYROK
z dnia 11 maja 2012 r.
VII Pa 42/12
S¹du Okrêgowego w Gdañsku
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Ewa Ba³trukowicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Monika Popieliñska
SSR del. El¿bieta Trybulec  Czernek

Teza
Pracownik maj¹cy ustalone prawo do emerytury i j¹ pobieraj¹cy
nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 kodeksu pracy.

Uzasadnienie
Powód J.R. pozwem skierowanym przeciwko IMP PAN wniós³
o przywrócenie do pracy.
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Pozwany pracodawca wniós³ o oddalenie powództwa w ca³oci.
Wyrokiem z dnia 7 lutego 2012 r. S¹d Rejonowy zas¹dzi³ od
pozwanego na rzecz powoda kwotê 8.640 z³ tytu³em odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracê,
oddali³ powództwo w pozosta³ej czêci i zniós³ koszty procesu
miêdzy stronami.
Swoje rozstrzygniêcie S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych
ustaleniach i rozwa¿aniach.
Powód J.R. by³ zatrudniony IMP PAN w G. od 1 lipca 1971 r.,
pocz¹tkowo na stanowisku asystenta, a nastêpnie starszego asystenta, pracownika in¿ynieryjno-technicznego. W dniu 22 kwietnia 1988 r. powód uzyska³ stopieñ naukowy doktora i zosta³ zatrudniony na stanowisku adiunkta. Z uwagi na treæ art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, wobec nie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, powód zosta³ zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty.
W kwietniu 2008 r. powód zg³osi³ siê do dr. E.., bêd¹cego
redaktorem Zeszytów Naukowych IMP PAN, przedstawiaj¹c do
zamieszczenia w Zeszycie Naukowym pracê, która mia³a stanowiæ rozliczenie grantu habilitacyjnego.
W dniu 21 kwietnia 2008 r. E.. zwróci³ siê do prof. R.Rz.
o wydanie opinii wydawniczej o za³¹czonej pracy powoda pt.
Diagnostyka defektu rozosiowania ³o¿ysk turbozespo³u w oparciu o symulacyjne mapy symptomów, skierowanej do publikacji
w Zeszytach Naukowych IMP PAN.
W dniu 26 kwietnia 2008 r. R.Rz. napisa³ jednozdaniow¹ recenzjê pracy powoda: uwa¿am, ¿e przedstawiona praca nadaje
siê do druku w Zeszytach Naukowych IMP PAN.
W dniu 25 kwietnia 2008 r. wydany zosta³ Zeszyt Naukowy
IMP PAN nr 548/1507/2008 zwieraj¹cy pracê powoda pt.: Diagnostyka defektu rozosiowania ³o¿ysk turbozespo³u w oparciu
o symulacyjne mapy symptomów. Zeszyt ten opatrzony zosta³
nazwiskiem redaktora dr. E.S. oraz recenzenta prof. R.Rz.
Nastêpnie w dniu 30 kwietnia 2008 r. R.Rz. przedstawi³ piêciostronicow¹ recenzjê pracy powoda, ponawiaj¹c opiniê, ¿e

129

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
przedstawiona praca nadaje siê do druku w Zeszytach Naukowych IMP PAN. Doda³ równie¿, i¿ praca ta mog³aby byæ przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna po uwzglêdnieniu szeregu
uwag (które zosta³y nastêpnie wymienione).
Prze³o¿ony powoda prof. J.K. po zapoznaniu siê z prac¹ powoda wydrukowan¹ w zeszycie naukowym, przedstawi³ pismo
Uwagi na gor¹co, wskazuj¹c, ¿e przede wszystkim wyra¿a ¿al,
i¿ jako kierownik Zak³adu, w którym ta praca powsta³a, o jej
treci dowiedzia³ siê dopiero po jej wydaniu. Wskaza³ równie¿
na szereg b³êdów, pominiêæ i przeinaczeñ, podkrelaj¹c, ¿e system komputerowy, którym pos³ugiwa³ siê w pracy powód oraz
jego czêci sk³adowe, by³y programem autorskim J.K.
W sierpniu 2008 r. powód owiadczy³ E.., ¿e pragnie jedynie
wydaæ pracê jako Zeszyt Naukowy koñcz¹cy grant, praca nie
mia³a stanowiæ rozprawy habilitacyjnej.
W dniu 11 sierpnia 2008 r. ukaza³ siê drugi zeszyt naukowy
nr 548/1507/2008, który zawiera³ pracê powoda pt. Diagnostyka efektu rozosiowania ³o¿ysk turbozespo³u w oparciu o symulacyjne mapy symptomów. Zeszyt ten opatrzony zosta³ nazwiskiem redaktora dr. E.. i recenzenta prof. R.Rz. Zeszyt ten ró¿ni³
siê merytorycznie i objêtociowo od zeszytu wydanego w kwietniu.
Z owiadczenia prof. R.Rz. wynika, ¿e przedstawionej przez
powoda dyrektorowi Instytutu oraz przes³anej do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach rozliczenia grantu pracy p.t. Diagnostyka efektu rozosiowania ³o¿ysk turbozespo³u
w oparciu o symulacyjne mapy symptomów, zwanej przez autora habilitacyjn¹, nie tylko nie recenzowa³, ale te¿ nie czyta³
i ze zdziwieniem stwierdzi³, ¿e publikacja ta zosta³a opatrzona
jego nazwiskiem jako recenzenta. Nadmieni³, ¿e wczeniej recenzowa³ inn¹ pracê powoda pod tym samym tytu³em  w recenzji tej stwierdzi³, ¿e praca nie nadaje siê na pracê habilitacyjn¹ i wymaga wprowadzenia wielu poprawek i uzupe³nieñ.
Praca opublikowana w Zeszycie Naukowym zosta³a przez
powoda przedstawiona jako rozprawa.
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W dniu 3 grudnia 2008 r. prze³o¿ony powoda w Z.D.W. i £..,
J.K. poinformowa³ dyrektora pozwanego o niemo¿noci dalszej
wspó³pracy z powodem w strukturach tego zak³adu.
Od dnia 1 lutego 2009 r. powód przeniesiony zosta³ z Z.D.W.
i £.. do pionu dyrektora naczelnego (pozosta³e warunki pracy
nie uleg³y zmianie).
W dniu 25 maja 2009 r. powód poinformowa³ Radê Naukow¹
Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN o dzia³aniach kierownika
Z.D.W. i £.., J.K., w stosunku do powoda, a nakierowanych (jak
wskaza³ powód) na niedopuszczenie do uzyskania przez powoda habilitacji i wyeliminowania go z Zak³adu oraz pracy naukowej. Wniosek powoda o otwarcie przewodu habilitacyjnego zosta³ zablokowany i nie zosta³ przekazany Radzie Naukowej od
sierpnia 2008 r., a gdy o postêpowaniu kierownika Zak³adu powód poinformowa³ dyrektora Instytutu, zosta³ usuniêty z zak³adu, w którym przepracowa³ naukowo 38 lat, i przeniesiony do
prac pomocniczych. Powód zarzuci³, ¿e prze³o¿ony zakaza³ mu
dokoñczenia i opracowania wyników badañ dowiadczalnych
powoda, które prowadzi³ w ramach grantu w³asnego, a które zamierza³ przedstawiæ w formie rozprawy habilitacyjnej (zakaz ten
zosta³ wydany w 2004 r., w wyniku czego powód na skutek
nieuzyskania habilitacji zosta³ zdegradowany ze stanowiska adiunkta i przeniesiony na stanowisko starszego specjalisty). Powód poda³, ¿e szczególnie intensywne obci¹¿enie go pracami
planowymi w Zak³adzie w trakcie realizacji grantu habilitacyjnego ca³kowicie wyczerpywa³o czas w godzinach s³u¿bowych konieczny dla realizacji grantu i opracowania publikacji, która mia³a byæ sprawozdaniem z tego grantu, a nastêpnie mia³a byæ przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna. Powód wskaza³, ¿e list prof.
K. Uwagi na gor¹co, stanowi¹cy ocenê pierwowzoru pracy
powoda do Zeszytów Naukowych, która mia³a stanowiæ rozprawê habilitacyjn¹ pod k¹tem niedocenienia w niej roli prof. K.
i zawieraj¹cy nieprawdziw¹ ocenê osoby powoda, stanowi³ formê nacisku na adresatów i móg³ mieæ wp³yw na decyzje Rady
Naukowej, dyrektora, recenzenta i redakcjê. Powód wskaza³ na
przes³uchania recenzenta jego monografii w Zeszytach Naukowych oraz redaktora wydawnictwa IMP po tym, jak zosta³a ona
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wydana, zablokowanie wniosku powoda o otwarcie przewodu
habilitacyjnego, tj. nieprzekazanie go Radzie Naukowej, izolacjê
z zespo³u wspó³pracowników i odsuniêcie od bie¿¹cych prac,
usuniêcie powoda z zak³adu z jednoczesnym pozbawieniem dotychczas u¿ywanych narzêdzi pracy w postaci aparatury i oprogramowania, a tak¿e wydanie powodowi zakazu wspó³pracy z kolegami.
Kwestia zarzutów powoda sformu³owanych w tym pimie zosta³a poruszona na posiedzeniu Rady Naukowej pozwanego w dniu
28 maja 2009 r.
W dniu 4 marca 2010 r. powód skierowa³ do Prezesa PAN
skargê na postêpowanie prof. J.K., wskazuj¹c ¿e dzia³ania podejmowane przez zastêpcê dyrektora Instytutu nosz¹ znamiona represji i mobbingu. Polegaj¹ na przeszkadzaniu w awansie naukowym (uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego), naciskach
na recenzenta w procesie habilitacji oraz na inne osoby istotne
w procesie habilitacji, represjach finansowych, zablokowaniu
wniosku o otwarcie przewodu habilitacyjnego, usuniêciu powoda z Zak³adu, pozbawieniu narzêdzi pracy i izolacji oraz innych
szykanach.
Ponadto w dniu 26 kwietnia 2010 r. powód z³o¿y³ skargê do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych, dotycz¹c¹ nieprzedstawienia przez dyrektora Instytutu wniosku powoda o wszczêcie przewodu habilitacyjnego Radzie Naukowej
Instytutu. W odpowiedzi na skargê, powód zosta³ poinformowany, ¿e Przewodnicz¹cy Centralnej Komisji przeprowadzi³ rozmowê z dyrektorem Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN i uzyska³ deklaracjê, ¿e wniosek powoda o wszczêcie przewodu habilitacyjnego, o ile ponownie bêdzie z³o¿ony, skierowany zostanie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.
Powo³ana w maju 2010 r. Nadzwyczajna Komisja poczyni³a
ustalenia w zwi¹zku ze skarg¹ powoda skierowan¹ do Prezesa
PAN. W wyra¿onej opinii stwierdzi³a, ¿e wydanie monografii
habilitacyjnej powoda by³o sprzeczne z zasadami redakcji IMP
PAN, praca zosta³a wydrukowana samowolnie bez zakoñczenia
procesu recenzowania, powód nie by³ ograniczany w pracach
nad habilitacj¹, reakcja powoda na Uwagi na gor¹co prof. J.K.
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by³a wg komisji nieadekwatna i nieuzasadniona, za zarzut represji jest nieuzasadniony.
Po zapoznaniu siê przez Przewodnicz¹cego Wydzia³u IV Nauk
Technicznych PAN z materia³ami opracowanymi przez komisjê,
zaproponowa³ on przeniesienie powoda do innego Zak³adu IMP
PAN i wyznaczenie powodowi zakresu obowi¹zków umo¿liwiaj¹cych racjonalne wykorzystanie jego dowiadczenia, ale bez
koniecznoci prowadzenia badañ naukowych, wymaganych do
awansu naukowego.
W dniu 6 wrzenia 2010 r. pracodawca z³o¿y³ powodowi owiadczenie o zwolnieniu go z obowi¹zków ujêtych w pkt. 5 zakresu
czynnoci powoda, tj. z prowadzenia badañ o charakterze naukowym w dziedzinie dynamiki wirników.
Powód skierowa³ do dyrektora IMP PAN odwo³anie od tej
decyzji, a nastêpnie z³o¿y³ odwo³anie do s¹du.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 21 lipca 2011 r. powództwo
zosta³o oddalone  z uwagi na niedochowanie przez powoda
terminu do z³o¿enia odwo³ania.
W dniu 8 wrzenia 2011 r. powód zwróci³ siê do pracodawcy
wskazuj¹c, ¿e zachowanie standardów wymaga³oby, aby reakcj¹
na orzeczenie s¹du odnonie charakteru pisma dyrektora by³o
wycofanie siê z decyzji, która w istocie stanowi³a niedopuszczaln¹
ingerencjê w umowê o pracê. Powód wskaza³, ¿e niefortunnym
i niezrozumia³ym by³oby, gdyby ta decyzja nie zosta³a cofniêta
tylko dlatego, ¿e ze wzglêdu na prawne uwarunkowania nie jest
mo¿liwe przywrócenie terminu odwo³ania do s¹du, a tym samym s¹dowe wyegzekwowanie anulowania tej decyzji.
W dniu 9 wrzenia 2011 r. pracodawca zwróci³ siê do Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ przy IMP PAN w G., zawiadamiaj¹c o zamiarze wypowiedzenia powodowi umowy o pracê, wskazuj¹c przyczyny tego wypowiedzenia.
W dniu 15 wrzenia 2011 r. organizacja zwi¹zkowa zwróci³a
siê o polubowne za¿egnanie sporu i zatrudnienie powoda do
czasu osi¹gniêcia przez niego pe³nego wieku emerytalnego.
Wskazano, ¿e powód ponosi odpowiedzialnoæ za szereg nieprawid³owoci, które wyst¹pi³y w trakcie przygotowania przewodu habilitacyjnego oraz za ³amanie zakazu prof. K. u¿ywania
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jego programu autorskiego. Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
potêpi³ tak¿e ton, jakiego powód u¿ywa w korespondencji do
dyrekcji. W opinii Komisji Zak³adowej konflikt pomiêdzy powodem, a dyrekcj¹ anga¿uje coraz wiêcej osób i instytucji i toczy
siê ze szkod¹ dla Instytutu i rodowiska i nale¿y tê sprawê definitywnie rozwi¹zaæ. Wskazano, ¿e powód przepracowa³ w pozwanym zak³adzie pracy blisko 40 lat, wielokrotnie by³ nagradzany i wyró¿niany za swoj¹ pracê, by³ kierownikiem projektów
badawczych. Dlatego nie mo¿na powoda oceniaæ wy³¹cznie przez
pryzmat nacechowanego z³ymi emocjami konfliktu, jaki wytworzy³ siê pomiêdzy nim a dyrekcj¹ w ostatnich latach w zwi¹zku
z przygotowaniem habilitacji.
W dniu 20 wrzenia 2011 r. pozwany z³o¿y³ powodowi pisemne owiadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracê. Jako
przyczyny wypowiedzenia pracodawca wskaza³:
1. likwidacjê zajmowanego przez powoda stanowiska pracy starszego specjalisty w pionie Pe³nomocnika Dyrektora ds. Projektów i Infrastruktury w Dziale Zabezpieczenia Technicznego i Informatycznego Badañ, zbêdnego dla potrzeb Instytutu,
który jednoczenie zobligowany jest do racjonalnej gospodarki etatami,
2. g³êboki konflikt wynik³y na tle niepowodzeñ naukowych powoda, w którym powód obwini³ za swe niepowodzenia prze³o¿onych, podniós³ ciê¿kie zarzuty (w tym zablokowania pracy habilitacyjnej, dyskryminacji i mobbingu), prezentuj¹c jednoczenie roszczeniow¹ i nacechowan¹ subiektywizmem postawê. Pracodawca przypomnia³ w szczególnoci, ¿e dwie powo³ane w sprawie powoda Komisje Nadzwyczajne oddali³y
wszystkie zarzuty i wykaza³y nieprawid³owoci w przewodzie
habilitacyjnym powoda. Zaistnia³y konflikt (jak poda³ pracodawca) nie godzi siê z powag¹ Instytutu i realizacj¹ jego zadañ. Zadaniem Instytutu jest realizacja badañ naukowych, a nie
ci¹g³e anga¿owanie siê w spory z pracownikiem, który mimo
kilkudziesiêcioletniego zatrudnienia nie uzyska³ statusu samodzielnego pracownika naukowego.
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W dniu 24 listopada 2011 r. powód z³o¿y³ do s¹du pozew,
wnosz¹c o uznanie za nielegaln¹ wymierzonej powodowi przez
pracodawcê kary w postaci zmiany warunków pracy. Powód jako
owiadczenie o zastosowaniu wobec niego kary przedstawi³
owiadczenie pracodawcy z dnia 6 wrzenia 2010 r., które by³o
oceniane pod k¹tem wypowiedzenia warunków pracy w rozumieniu art. 42 § 1 k.p.
Wynagrodzenie miesiêczne powoda wynosi³o 2.880 z³ brutto.
( )
S¹d I instancji uzna³, ¿e powództwo w zakresie przywrócenia
do pracy nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Poza sporem pozostawa³o, ¿e pracodawca z³o¿y³ powodowi
pisemne owiadczenie o rozwi¹zaniu umowy o pracê z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, spe³niony zosta³
zatem wymóg formy pisemnej owiadczenia przewidziany w art.
30 § 3 k.p., a w treci owiadczenia o wypowiedzeniu pracodawca poda³ dwie przyczyny (art. 30 § 4 k.p.).
S¹d Rejonowy wskaza³, ¿e przyczyna uzasadniaj¹ca wypowiedzenie umowy o pracê winna zostaæ wskazana w sposób konkretny, pozwalaj¹cy na ustalenie, z jakimi okolicznociami nale¿y wi¹zaæ decyzjê o rozwi¹zaniu stosunku pracy, choæ wymóg
wskazania przez pracodawcê konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracê nie jest równoznaczny z koniecznoci¹
sformu³owania jej w sposób szczegó³owy, drobiazgowy, z powo³aniem opisów wszystkich faktów i zdarzeñ, dokumentów, ich
dat oraz wskazaniem poszczególnych dzia³añ, czy zaniechañ,
sk³adaj¹cych siê w ocenie pracodawcy na przyczynê uzasadniaj¹c¹ wypowiedzenie umowy o pracê.
S¹d Rejonowy, po analizie owiadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracê, doszed³ do wniosku,
i¿ zachowane zosta³y wymogi formalne przewidziane w art. 30
§ 4 k.p., wskazuj¹c, ¿e w treci owiadczenia pracodawca poda³
dwie przyczyny rozwi¹zania stosunku pracy w sposób, który nie
budzi w¹tpliwoci, jakie to okolicznoci leg³y u podstaw jego
decyzji o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracê. Rozwa¿enia zatem wymaga³a jedynie kwestia, czy wskazane w treci
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owiadczenia pracodawcy przyczyny rozwi¹zania stosunku pracy z powodem s¹ przyczynami istniej¹cymi.
Powód podnosi³, ¿e likwidacja stanowiska pracy stanowi³a
w istocie pretekst do rozwi¹zania z nim umowy o pracê. Wskazywa³, ¿e najpierw podjêto decyzjê o rozwi¹zaniu z powodem
stosunku pracy, a dopiero nastêpczo uzasadniono j¹ m.in. likwidacj¹ stanowiska pracy powoda.
Jednak¿e w ocenie S¹du Rejonowego, zebrany w sprawie
materia³ dowodowym nie dawa³ podstaw do przyjêcia, by likwidacja stanowiska pracy powoda by³a pozorna lub te¿ stanowi³a
jedynie pretekst do rozwi¹zania z powodem umowy o pracê.
Zdaniem tego S¹du, zeznania wiadka P.D. potwierdzi³y, ¿e stanowisko pracy powoda zosta³o zlikwidowane w strukturze organizacyjnej pozwanej, ¿adna osoba nie zosta³a na to stanowisko
zatrudniona, a to ¿e pozwany poszukuje pracownika na stanowisko energetyka, nie wiadczy o fikcyjnej likwidacji stanowiska,
gdy¿ osobie tej zostanie powierzony inny rodzaj czynnoci.
Jednoczenie S¹d I instancji wskaza³, i¿ jego kontroli nie podlega³a ocena zasadnoci przyjêtej przez pracodawcê decyzji o zmianie struktury organizacyjnej zak³adu pracy (por. wyrok SN z dnia
27 listopada 1997 r., I PKN 401/97, OSNP 1998/18/542), gdy¿
S¹d nie jest powo³any do badania zasadnoci i celowoci likwidacji stanowiska pracy. Mo¿e jedynie badaæ, czy zmiana ta zosta³a faktycznie dokonana (por. posi³kowo wyrok SN z 3 listopada
2010 r., I PK 93/10, LEX nr 707852). W przedmiotowej sprawie,
S¹d Rejonowy doszed³ do wniosku, ¿e nast¹pi³a faktyczna likwidacja stanowiska pracy powoda.
S¹d Rejonowy nie podzieli³ stanowiska powoda, jakoby likwidacja jego stanowiska pracy stanowi³a jedynie pretekst do z³o¿enia mu wypowiedzenia. Dodatkowo S¹d wzi¹³ pod uwagê, i¿
okres wypowiedzenia powodowi stosunku pracy up³ywa³ z dniem
31 grudnia 2011 r., za pozwany ju¿ w grudniu 2011 r. poszukiwa³ pracownika na stanowisko energetyka, co ca³kowicie potwierdza, ¿e pozwany jedynie podejmowa³ dzia³ania w zakresie
dostosowania struktury zatrudnienia do potrzeb wynikaj¹cych z realizowanych zadañ  w ramach limitów zatrudnienia.
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S¹d Rejonowy nie zgodzi³ siê z powodem, ¿e likwidacja stanowiska pracy jest przyczyn¹ pozorn¹ rozwi¹zania stosunku pracy, za powodem rzeczywistym jest chêæ uniemo¿liwienia powodowi uzyskania stopnia doktora habilitowanego, wskazuj¹c, i¿
powód przekonanie to wywodzi³ z faktu, ¿e owiadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu zosta³o z³o¿one w dniu 20 wrzenia
2011 r., za zmiany ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) wprowadzone ustaw¹
z dnia 18 marca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455) wesz³y w ¿ycie z dniem
1 padziernika 2011 r. Tymczasem S¹d Rejonowy wskaza³, ¿e
w okresie dwóch lat od wejcia w ¿ycie tej¿e ustawy, na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o nadanie stopnia doktora lub doktora
habilitowanego albo tytu³u profesora, mog¹ byæ prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postêpowania o nadanie tytu³u profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo
przewody doktorskie, postêpowania habilitacyjne oraz postêpowania o nadanie tytu³u profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, co oznacza, wbrew zatem twierdzeniom powoda, ¿e
wejcie w ¿ycie ustawy nie jest równoznaczne z automatycznym
stosowaniem nowych zasad przyznawania stopni naukowych
w odniesieniu do wszystkich ubiegaj¹cych siê o nadanie stopnia
naukowego. Ponadto, S¹d uzna³, ¿e jeliby twierdzenia powoda
by³y zasadne, pracodawca z³o¿y³by powodowi wypowiedzenie
w takiej dacie, by w dniu wejcia w ¿ycie nowych uregulowañ
nie by³ ju¿ pracownikiem pozwanego. Tymczasem powód, po
z³o¿eniu wypowiedzenia, w stosunku pracy pozostawa³ przez
ponad 3 miesi¹ce, a zatem mia³ czas na z³o¿enie wniosku o wszczêcie postêpowania habilitacyjnego (art. 18a ust. 1), gdy¿ okres
wypowiedzenia by³ d³u¿szy ni¿ 6  tygodniowy okres na powo³anie komisji habilitacyjnej (art. 18a ust. 5).
Odnonie drugiej przyczyny uzasadniaj¹cej rozwi¹zanie z powodem stosunku pracy tj. g³êbokiego konfliktu pomiêdzy powo-
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dem a prze³o¿onymi, S¹d Rejonowy w pierwszej kolejnoci stwierdzi³, ¿e nie budzi jakichkolwiek w¹tpliwoci fakt istnienia konfliktu w pozwanym zak³adzie pracy, którego jedn¹ ze stron jest
powód i w jego ocenie konflikt ten powsta³ wskutek okolicznoci le¿¹cych po stronie powoda.
S¹d I instancji, w oparciu o zgromadzone w toku postêpowania dokumenty uzna³, ¿e geneza konfliktu wi¹¿e siê z kwesti¹
druku Zeszytu Naukowego IMP PAN nr 548/1507/2008, a powód raz, ¿e doprowadzi³ do zaistnienia tego konfliktu, to tak¿e
jego postawa przyczyni³a siê do jego narastania i przed³u¿ania.
St¹d te¿ S¹d I instancji uzna³, ¿e wskazane przez pracodawcê
przyczyny uzasadniaj¹ce wypowiedzenie umowy o pracê s¹ przyczynami istniej¹cymi i uzasadniaj¹cymi  w rozumieniu art. 45
§ 1 k.p.  wypowiedzenie umowy o pracê.
Mimo to S¹d Rejonowy podzieli³ stanowisko powoda, ¿e pracodawca wypowiadaj¹c powodowi umowê o pracê dopuci³ siê
naruszenia dyspozycji art. 39 k.p., zgodnie z którym pracodawca
nie mo¿e wypowiedzieæ umowy o pracê pracownikowi, któremu brakuje nie wiêcej ni¿ 4 lata do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, je¿eli okres zatrudnienia umo¿liwia mu uzyskanie prawa
do emerytury z osi¹gniêciem tego wieku.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ przes³ank¹ zakazu wypowiedzenia
z art. 39 k.p. jest mo¿liwoæ nabycia przez pracownika prawa do
emerytury po osi¹gniêciu wieku emerytalnego (por. L. Florek,
Komentarz do art. 39 Kodeksu pracy [w:] L. Florek, R. Celeda, K.
Gonera, G. Godziewicz, A. Hintz, A. Kijowski, £. Pisarczyk, J.
Skoczyñski, B. Wagner, T. Zieliñski, Kodeks pracy. Komentarz,
Lex 2011).
S¹d Rejonowy stwierdzi³, i¿ co prawda powód spe³nia przes³anki do uzyskania prawa do wczeniejszej emerytury na podstawie art. 29 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.), jednak¿e bezsprzecznie nie osi¹gn¹³
ustalonego ustawowo wieku emerytalnego dla jego kategorii zatrudnienia, okrelonego w art. 27 ustawy.
S¹d Rejonowy stan¹³ na stanowisku, ¿e nie mo¿na zrównywaæ
w uprawnieniach do ochrony p³yn¹cej z art. 39 k.p. pracowni-
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ków, którzy przechodz¹c na tzw. wczeniejsz¹ emeryturê, nadal
korzystaj¹ ze szczególnego przywileju socjalnego.
Dlatego te¿ S¹d I instancji uzna³, i¿ pracodawca wypowiadaj¹c powodowi umowê o pracê, dopuci³ siê naruszenia dyspozycji art. 39 k.p.
Niemniej jednak S¹d meriti nie uwzglêdni³ ¿¹dania powoda,
którym domaga³ siê przywrócenia do pracy i zastosowa³ art. 4771
k.p.c., zgodnie z którym, z urzêdu, uwzglêdni³ inne roszczenie
alternatywne, uznaj¹c i¿ przywrócenie do pracy w okolicznociach niniejszej sprawy by³oby sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.).
W tym wzglêdzie S¹d Rejonowy stwierdzi³, ¿e w pozwanym
zak³adzie pracy pomiêdzy powodem a kierownictwem pozwanego istnia³ d³ugotrwa³y i g³êboki konflikt, który by³ zwi¹zany
z okolicznociami le¿¹cymi po stronie powoda i dotycz¹cy jego
pracy habilitacyjnej. Istotnym dla przebiegu i genezy konfliktu
s¹ okolicznoci wydania Zeszytu Naukowego IMP PAN w kwietniu 2008 r. zawieraj¹cego pracê powoda pt. Diagnostyka defektu rozosiowania ³o¿ysk turbozespo³u w oparciu o symulacyjne
mapy symptomów.
Praca ta zosta³a zrecenzowana w dniu 26 kwietnia 2008 r.
przez prof. R.Rz., który w jednym zdaniu stwierdzi³, ¿e przedstawiona praca nadaje siê do druku w Zeszytach Naukowych IMP
PAN. Nastêpna, obszerniejsza recenzja pracy równie¿ odnosi³a
siê wy³¹cznie do mo¿liwoci jej opublikowania w Zeszytach Naukowych. Recenzent zaznaczy³, ¿e praca ta mog³aby stanowiæ
rozprawê habilitacyjn¹ po uwzglêdnieniu zg³oszonych uwag.
W sierpniu 2008 r. wydrukowany zosta³ kolejny Zeszyt Naukowy IMP pod tym samym numerem (PAN nr 548/1507/2008),
zawieraj¹cy poprawion¹ pracê powoda. Jako recenzent wymieniony zosta³ prof. R.Rz., który  jak siê póniej okaza³o  nie
tylko nie recenzowa³ tej pracy, lecz nawet jej nie czyta³. Praca ta
zosta³a nastêpnie przedstawiona przez powoda jako rozprawa
habilitacyjna. S¹d Rejonowy uzna³, ¿e te w³anie okolicznoci
mia³y istotny wp³yw na eskalacjê i przebieg konfliktu pomiêdzy
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stronami. Powód, przerzucaj¹c ca³kowicie na pracodawcê winê
za powstanie konfliktu, pomija zupe³nie swoje postêpowanie.
Jak zauwa¿y³ S¹d I instancji, powód swoim dzia³aniem doprowadzi³ do dwukrotnego wydrukowania zeszytu naukowego IMP
PAN nr 548/1507/200, przedstawiaj¹c nastêpnie zawart¹ tam pracê
jako pracê habilitacyjn¹, pomimo faktycznego braku recenzji.
Z wyjanieñ E.. wynika nadto, ¿e w sierpniu 2008 r. powód
owiadczy³, ¿e praca owa nie bêdzie stanowiæ pracy habilitacyjnej, a jedynie rozliczenie grantu. St¹d te¿ rola powoda i podejmowanych przez niego dzia³añ nie mog³a, w ocenie S¹du, zostaæ
pominiêta w ocenie zaistnia³ego konfliktu, jak i sytuacji w zak³adzie pracy. S¹d Rejonowy zwróci³ uwagê, i¿ nawet zak³adowa
organizacja zwi¹zkowa, podkrelaj¹c osi¹gniêcia zawodowe i sta¿
pracy powoda w pozwanym zak³adzie pracy, wskazywa³a ¿e
powód ponosi odpowiedzialnoæ za szereg nieprawid³owoci,
które wyst¹pi³y w trakcie przygotowania przewodu habilitacyjnego.
S¹d Rejonowy wskaza³, ¿e w sprawie, w której czyni siê pracownikowi zarzut postêpowania stwarzaj¹cego napiêcia, konflikty
i zagro¿enia spokoju w zak³adzie pracy, istotnym przede wszystkim jest to, czy przypisywane pracownikowi postêpowanie mia³o miejsce i jakie wywo³a³o skutki. Nie maj¹ natomiast wiêkszego znaczenia intencje pracownika (por. posi³kowo wyrok SN z 21
lutego 1997 r. I PKN 15/97, OSNP 1997/20/400). Powód w odniesieniu do pozwanego zak³adu pracy u¿ywa negatywnie nacechowanych okreleñ (np. kamaryla), zarzuca pracodawcy szykany i mobbing, sugeruje wrêcz prowadzenie nagonki na niego
przez kierownictwo Instytutu. Jednoczenie powód zataja swoje
dzia³ania, prowadz¹ce do powstania i eskalacji konfliktu. Powód,
oskar¿aj¹c pracodawcê o dzia³ania niezgodne z prawem, jak równie¿ szykanowanie i mobbing, ca³kowicie nie dostrzega swojej
roli w powstaniu sytuacji konfliktowej. Nie usz³y uwadze S¹du
Rejonowego tak¿e ustalenia poczynione przez nieistniej¹c¹, zdaniem powoda, komisjê, która równie¿ ustali³a szereg nieprawid³owoci w postêpowaniu powoda. Równie¿ i stanowisko zak³adowej organizacji zwi¹zkowej wskazuje na dostrzegane uchybienia w zachowaniu powoda. Istotny jest te¿ zasiêg osobowy kon-
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fliktu i jego nasilenie. Dlatego te¿ w ocenie S¹du Rejonowego,
wszystkie te okolicznoci, w szczególnoci za rola powoda w konflikcie (zarówno jego powstaniu, jak i eskalacji), uzasadniaj¹ przyjêcie, ¿e ¿¹danie przez powoda przywrócenia do pracy jest
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 8 k.p.).
Oceniaj¹c zasadnoæ roszczenia powoda S¹d Rejonowy mia³
na wzglêdzie fakt, i¿ powód naby³ ju¿ uprawnienia emerytalne
na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a wyk³adnia celowociowa art. 39
prowadzi do wniosku o objêciu ochron¹ takich pracowników,
którzy  bêd¹c w zaawansowanym wieku  nie maj¹ jeszcze
prawa do emerytury z ubezpieczenia spo³ecznego, a w przypadku wypowiedzenia umowy o pracê mogliby mieæ trudnoci
w uzyskaniu rodków utrzymania z innej pracy, a tak¿e w nabyciu uprawnieñ emerytalnych z uwagi na brak ustawowo wymaganego sta¿u ubezpieczenia (por. posi³kowo wyrok SN z 27 lipca 2011 r., II PK 20/11, LEX nr 1026630). Z tego wzglêdu S¹d I
instancji uzna³, ¿e nie ma przeszkód do zastosowania w sprawie
niniejszej art. 4771 k.p.c., poza tym S¹d ten zwróci³ uwagê, i¿
stanowisko pracy powoda zosta³o zlikwidowane, co w powi¹zaniu z istniej¹cym konfliktem równie¿ przyczyni³o siê do oceny,
¿e roszczenie powoda o przywrócenie do pracy mo¿e zasadnie
zostaæ ocenione jako sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.
Z tych te¿ wzglêdów S¹d Rejonowy, powo³uj¹c siê na treæ
art. 4771 k.p.c. w zw. z art. 39 k.p. w zw. z art. 471 k.p., zas¹dzi³
na rzecz powoda odszkodowanie, oddalaj¹c powództwo w zakresie przywrócenia do pracy na podstawie art. 4771 k.p.c. w zw.
z art. 8 k.p. Koszty procesu miêdzy stronami zosta³y zniesione
na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. Z powy¿szym wyrokiem nie zgodzi³y siê obie strony.
Powód wyrokowi zarzuci³ pominiêcie przez S¹d zg³oszonych
przez niego wniosków dowodowych oraz b³êdn¹ interpretacjê
wielu wniosków zg³oszonych przez pozwanego, co skutkowa³o
b³êdnym ustaleniem stanu faktycznego w zakresie jego winy za
powsta³y w zak³adzie pracy konflikt, poza tym powód stwier-
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dzi³, ¿e S¹d nie do³o¿y³ wystarczaj¹cej starannoci przy badaniu
kwestii odpowiedzialnoci za konflikt, a przypisanie mu winy za
jego powstanie mia³o zasadniczy wp³yw na orzeczenie S¹du.
Skar¿¹cy wniós³ o zmianê podstawy prawnej trybu zwolnienia go z pracy oraz o odpowiedni¹ zmianê uzasadnienia orzeczenia poprzez zdjêcie z niego odpowiedzialnoci za powsta³y
konflikt.
Apeluj¹cy wniós³ o przywrócenie do pracy, a w przypadku,
gdyby S¹d odwo³awczy uzna³, ¿e przywrócenie do pracy jest
niemo¿liwe lub niecelowe, to wówczas domaga³ siê uznania, ¿e
konflikt w zak³adzie pracy nie jest przez niego zawiniony, wobec czego nie mo¿e byæ uznany za jedn¹ z dwóch przyczyn
zwolnienia go z pracy.
W przypadku uznania, ¿e likwidacja stanowiska pracy by³a
rzeczywista, powód domaga³ siê ustalenia, i¿ likwidacja stanowiska jest jedyn¹ przyczyn¹ wypowiedzenia umowy, co skutkowa³oby zasadnoci¹ zas¹dzenia odprawy pieniê¿nej w wysokoci
trzymiesiêcznego wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 13
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników.
( )
Pozwany natomiast zaskar¿y³ wyrok S¹du I instancji w czêci
zas¹dzaj¹cej na rzecz powoda odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracê.
Pozwany zaskar¿onemu wyrokowi zarzuci³ naruszenie prawa
materialnego tj. art. 39 k.p. poprzez b³êdn¹ wyk³adniê, a w konsekwencji niew³aciwe zastosowanie, polegaj¹c¹ na przyjêciu,
¿e zakaz wypowiadania umowy o pracê przewidziany tym przepisem ma zastosowanie do powoda, pomimo i¿ uprzednio skorzysta³ on z mo¿liwoci przejcia na emeryturê.
Wobec powy¿szego pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego
wyroku w zaskar¿onej czêci tj. oddalenie powództwa, tak¿e
w zakresie odszkodowania zas¹dzonego w miejsce ¿¹dania przywrócenia do pracy a nadto o zas¹dzenie na rzecz pozwanego
zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa prawnego
poniesionych w postêpowaniu apelacyjnym.
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( )
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda nie zas³uguje na uwzglêdnienie, natomiast
S¹d podzieli³ zarzuty podniesione w apelacji wywiedzionej przez
pozwanego, co skutkuje zmian¹ zaskar¿onego wyroku.
( ) S¹d Okrêgowy podzieli³ zarzut, ¿e S¹d Rejonowy dopuci³ siê naruszenia art. 39 k.p. poprzez uznanie, i¿ przewidziany
tym przepisem zakaz wypowiadania umowy o pracê ma zastosowanie do powoda, który mia³ przyznane prawo do emerytury.
Nie budzi w¹tpliwoci, i¿ powód nie osi¹gn¹³ powszechnego
wieku emerytalnego dla mê¿czyzn, wynosz¹cego 65 lat. Jednak¿e, zgodnie z art. 29 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.), ubezpieczony mê¿czyzna, urodzony
przed dniem 1 stycznia 1949 r., który nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego okrelonego w art. 27 pkt 1 (65 lat), mo¿e przejæ na
emeryturê po osi¹gniêciu wieku 60 lat, je¿eli ma co najmniej 35letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy albo je¿eli ma co najmniej
25-letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy oraz zosta³ uznany za
ca³kowicie niezdolnego do pracy.
W tym wzglêdzie S¹d Okrêgowy mia³ na uwadze, i¿ powód,
jak sam przyzna³ przed wypowiedzeniem mu umowy o pracê
skorzysta³ z prawa przejcia na emeryturê uzyskan¹ na podstawie art. 29. Co prawda Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznym z dniem
1 padziernika 2011 r. wstrzyma³ jej wyp³atê, jednak¿e mia³o to
zwi¹zek z wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 257, poz. 1726), która wymaga dla mo¿liwoci dalszej
wyp³aty emerytury, rozwi¹zania stosunku pracy. Powód bezspornie
stosunku pracy nie rozwi¹za³ i dlatego organ rentowy na podstawie art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, (Dz.U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.) w zw. z art. 28 ustawy o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych ustaw, z urzêdu wstrzyma³ wyp³atê emerytury ze wzglêdu na kontynuowanie zatrudnienia. Jak podaje powód, w styczniu 2012 r., po ustaniu stosun-
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ku pracy, wyp³ata wiadczenia zosta³a podjêta. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, i¿ powód w okresie od 1 padziernika 2011 r.
do stycznia 2012 r. nie utraci³ prawa do emerytury, gdy¿ jest to
prawo nabyte, a jedynie nast¹pi³o wstrzymanie wyp³aty wiadczenia.
Z tego wynika, i¿ powód przed z³o¿eniem mu wypowiedzenia umowy o pracê nie tylko mia³ ustalone prawo do emerytury,
ale te¿ z tego prawa skorzysta³.
Tymczasem, jak wynika z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego oraz
literatury, wyk³adnia celowociowa art. 39 k.p. prowadzi do wniosku o objêciu ochron¹ takich pracowników, którzy  bêd¹c w zaawansowanym wieku  nie maj¹ jeszcze prawa do emerytury
z ubezpieczenia spo³ecznego, a w przypadku wypowiedzenia
umowy o pracê mogliby mieæ trudnoci w uzyskaniu rodków
utrzymania z innej pracy, a tak¿e w nabyciu uprawnieñ emerytalnych z uwagi na brak ustawowo wymaganego sta¿u ubezpieczenia. Równoczenie z przepisu tego wynika, ¿e pracownik
osi¹ga przewidziany w nim wiek emerytalny tylko jeden raz, co
oznacza, ¿e ochrona w wieku przedemerytalnym nie mo¿e byæ
kategori¹ ruchom¹ i relatywn¹, która mog³aby wprowadzaæ stan
niepewnoci co do okresu obowi¹zywania zakazu wypowiadania umowy o pracê w zale¿noci od tego, czy chroniony tym
zakazem pracownik skorzysta, czy te¿ nie skorzysta z uprawnieñ emerytalnych (vide wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 lipca
2011 r., II PK 20/11, LEX nr 1026630, patrz te¿ uchwa³a S¹du
Najwy¿szego z 11 czerwca 1991 r.). Takie stanowisko znalaz³o
wyraz równie¿ w nadal aktualnej uchwale S¹du Najwy¿szego
z 11 czerwca 1991 r., i¿ zakaz wypowiedzenia umowy o pracê
wynikaj¹cy z art. 39 k.p. nie dotyczy pracownika zatrudnionego
w niepe³nym wymiarze czasu pracy i pobieraj¹cego jednoczenie emeryturê (I PZP 19/91, OSNC 1992/1/14).
Zatem w przypadku osób korzystaj¹cych ju¿ ze wiadczeñ
emerytalnych nie ma mowy o uzyskaniu prawa do emerytury
z osi¹gniêciem odpowiedniego wieku, bo prawo to ju¿ zosta³o
uzyskane i jest wykorzystywane. Wobec powy¿szego wystêpuje
zasadnicza ró¿nica pomiêdzy ustaleniem prawa do emerytury
a jej pobieraniem. W tym drugim przypadku emeryt traci spo-
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³eczny status pracownika, a zyskuje sta³e ród³o utrzymania. Jego
ewentualne zatrudnienie ma charakter dodatkowy, co czyni bezprzedmiotowym udzielanie ochrony takiemu stosunkowi pracy.
Natomiast samo ustalenie prawa do emerytury niczego nie zmienia w sytuacji pracownika, który chce nadal pracowaæ, choæby
dla uzyskania wy¿szej emerytury, nale¿nej z osi¹gniêciem wieku emerytalnego. Dlatego te¿ z powy¿szej uchwa³y S¹du Najwy¿szego nale¿y wyprowadziæ wniosek, i¿ ochrona ustaje dopiero w momencie rozpoczêcia pobierania emerytury. Potwierdza to stanowisko S¹du Najwy¿szego, wed³ug którego z³o¿enie
przez pracownika do ZUS za porednictwem pracodawcy  w czasie trwania zatrudnienia, wniosku o emeryturê, nie oznacza przedstawienia konkludentnie oferty rozwi¹zania umowy o pracê za
porozumieniem stron pod warunkiem uzyskania wiadczenia
ubezpieczeniowego (por. wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1991 r., I
PRN 17/91, S³. Prac. 1992, nr 2, s. 25, patrz L. Florek, Komentarz
do art. 39 k.p., Lex 2011).
Wobec powy¿szego nale¿y uznaæ, i¿ skoro powód naby³ prawo i pobiera³ emeryturê na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jeszcze przed wypowiedzeniem mu umowy
o pracê, to tym samym nie podlega ochronie w rozumieniu art.
39 k.p.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d Okrêgowy, na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c., w pkt. 1, zmieni³ zaskar¿ony wyrok w ten
sposób, ¿e oddali³ powództwo.

145

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

5
POSTANOWIENIE
z dnia 12 wrzenia 2012 r.
III S 6/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maciej Piankowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Aleksandra Urban
SSA Magdalena Budzyñska  Górecka

Teza
Katalog postêpowañ, w których stronom przys³uguje uprawnienie do wniesienia skargi na przewlek³oæ postêpowania ma
charakter zamkniêty i nie obejmuje postêpowania prowadzonego przed organem rentowym poprzedzaj¹cym wydanie decyzji.

Uzasadnienie
I.K. z³o¿y³ skargê na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w rozs¹dnym terminie bez nieuzasadnionej zw³oki.
Skar¿¹cy wskaza³ m.in., ¿e w dniu 11 kwietnia 2011 r. do
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wp³yn¹³ jego wniosek o wznowienie postêpowania w sprawie przyznania mu zaleg³ej i bie¿¹cej renty w zwi¹zku z bezprawnym okreleniem niepe³nosprawnoci, co by³o i jest niemo¿liwe  niepe³nosprawnoæ powsta³a
na prze³omie 2003-2004 r., od tamtej pory ZUS nieprzerwanie
do dnia stwierdzenia niszczenia akt ZUS nr J-( ) wp³ywa na
opónianie w rozpoznaniu sprawy; celowe dzia³anie ZUS polega na tym, i¿ ani razu nie odpowiedzia³ na jego zarzuty, co
w myl postêpowania administracyjnego winno nast¹piæ w formie decyzji lub postanowienia; o skutkach zapadaj¹cych decyzji
dowiaduje siê jedynie z pism s¹du. Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w sposób bezprawny przetrzymuje jego pisma, nawet
do trzech miesiêcy, których adresatem jest S¹d Okrêgowy, a które to zgodnie z procedur¹ by³y adresowane za porednictwem
ZUS. Jego wnioski o wy³¹czenie nadzoru nad biegiem sprawy,
które kierowa³ do S¹du Okrêgowego by³y przekierowywane do
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ZUS, który z kolei wprowadzaj¹c zupe³nie inny obrót prawny
stwarza³ z³udzenie dzia³ania w interesie ubezpieczonego gdy
w sposób bezprawny decydowa³ o tym, jaki materia³ mo¿e przes³aæ do akt VII U ( ), a jaki pozostawiæ w aktach nr J-( ) oraz
jaki materia³ usun¹æ ca³kowicie; na skutek nieetycznych dzia³añ
ZUS w dniu 11 czerwca 2012 r. skierowa³ na rêce Przewodnicz¹cego VII Wydzia³u trzy pisma gdzie zawiadomi³ o licznych nieprawid³owociach, których dopucili siê pracownicy ZUS. Przed³u¿anie w sposób niekontrolowany postêpowania, które w przekonaniu skar¿¹cego mieci siê w katalogu przepisu art. 3 ust. 6
i 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki.
Skar¿¹cy wniós³ o stwierdzenie, ¿e w sprawie wznowienia
postêpowania o przyznanie renty na skutek bezprawnych dzia³añ dosz³o do naruszenia prawa i zwi¹zanej z tym przewlek³oci
postêpowania bez nieuzasadnionej zw³oki oraz o przyznanie mu
kwoty 10.000 z³, która jest adekwatna do jego ¿¹dañ i cyt. niewspó³miernie niska do nieetycznych postêpowañ pracowników
ZUS, których zorganizowane dzia³ania skutkowa³y zawiadomieniem o pope³nieniu przestêpstwa.
Skar¿¹cy wskaza³, ¿e zaistnia³y ci¹g zdarzeñ, jakich dopuci³
siê ZUS przez wp³ywanie na wartoæ dowodow¹ akt nr J-( )
a tak¿e o sygn. VII U ( ), móg³ w znacznym stopniu wp³yn¹æ
na wczeniejsze decyzje S¹du Okrêgowego.
S¹d Apelacyjny, zwa¿y³ co nastêpuje:
Skarga I.K. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki podlega odrzuceniu.
Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniêcia ma treæ art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz.U. Nr 179,
poz. 1843 ze zm.), który stanowi, ¿e ustawa reguluje zasady
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i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo
do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³o naruszone na skutek dzia³ania lub bezczynnoci s¹du.
Ustawa powy¿sza nie przewiduje mo¿liwoci wniesienia skargi
na przewlek³oæ postêpowania prowadzonego w przeds¹dowym
postêpowaniu administracyjnym.
Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy, naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki ma mieæ zwi¹zek z dzia³aniem lub bezczynnoci¹ s¹du.
Z treci uzasadnienia skargi wynika natomiast, ¿e w istocie
dotyczy ona postêpowania przed organem rentowym.
Sprawnoæ czynnoci w postêpowaniu administracyjnym nale¿y przede wszystkim do nadzoru administracyjnego prezesa
ZUS nad czynnociami podleg³ych mu pracowników. Skarga z³o¿ona przez I.K. nie nadaje siê do rozpoznawania na podstawie
przepisów wskazanej wy¿ej ustawy w trybie szczególnym, ten
bowiem jest przeznaczony jedynie do orzekania w zakresie oznaczonym t¹ ustaw¹.
S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 6 grudnia 2011 r., KSP
11/11, wyjani³, ¿e katalog postêpowañ, w których stronom przys³uguje uprawnienie do wniesienia skargi na przewlek³oæ postêpowania (art. 3 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym, prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki) ma charakter zamkniêty.
Zakres przedmiotowy spraw rozpatrywanych w trybie tej ustawy nie przewiduje mo¿liwoci stwierdzenia przez s¹d opiesza³oci w postêpowaniu administracyjnym, a taki jest w istocie zakres ¿¹dania skar¿¹cego.
Z powy¿szego wynika wiêc, ¿e niedopuszczalna jest skarga
na opiesza³oæ postêpowania przed organem rentowym. Skarga
I.K. na opiesza³oæ dzia³añ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
podlega zatem odrzuceniu.
Z tych wzglêdów S¹d Apelacyjny na podstawie art. 9 ust. 2
cyt. ustawy postanowi³, jak w sentencji.
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6
POSTANOWIENIE
z dnia 11 grudnia 2012 r.
III AUz 260/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Iwona Krzeczowska-Lasoñ
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Daria Stanek
SSA Micha³ Bober

Teza
Rozstrzygaj¹c w sprawie wszczêtej na skutek bezczynnoci
organu, s¹d nie jest zwi¹zany ¿¹daniem odwo³uj¹cego siê co do
rodzaju orzeczenia, które ma wydaæ, a wybieraj¹c jeden z mo¿liwych sposobów rozstrzygniêcia, powinien kierowaæ siê ca³okszta³tem okolicznoci sprawy, ze szczególnym uwzglêdnieniem
s³usznego interesu ubezpieczonego (art. 47714 § 3 k.p.c.)

Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 r. S¹d Okrêgowy umorzy³ postêpowanie w sprawie z odwo³ania K.M. przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu na bezczynnoæ organu
rentowego. W uzasadnieniu S¹d wskaza³, ¿e K.M. w odwo³aniu
z dnia 29 maja 2012 r. podniós³, ¿e organ rentowy nie wykonuje
wyroku S¹du Apelacyjnego, którym to organ rentowy zosta³ zobowi¹zany do merytorycznego rozpatrzenia kwestii przeliczenia emerytury. Wojskowy organ rentowy odebra³ wyrok 18 kwietnia 2012
r. i wed³ug informacji s¹du mia³ 30 dni na wykonanie wyroku.
W dniu 18 maja 2012 r., po up³ywie 30 dni, ubezpieczony stawi³
siê w organie rentowym i prosi³ o odbiór przeliczenia zawarty
w wyroku. Ubezpieczonemu dorêczono zaleg³¹ korespondencjê,
jednak¿e nie wykonano przeliczenia emerytury zgodnie z wnioskiem zawartym w apelacji. W odwo³aniu ubezpieczony wniós³
o zobowi¹zanie organu rentowego do wydania decyzji w okrelonym terminie, z jednoczesnym zawiadomieniem o tym organu
nadrzêdnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
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W odpowiedzi na odwo³anie Wojskowe Biuro Emerytalne
podnios³o, ¿e w dniu 29 czerwca 2012 r. Dyrektor Wojskowego
Biura Emerytalnego w za³atwieniu wniosku ubezpieczonego zawartego w apelacji do S¹du Apelacyjnego wyda³ decyzjê o odmowie ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e skoro wniosek ubezpieczonego o zobowi¹zanie organu rentowego do wydania decyzji zosta³ zrealizowany i organ rentowy wyda³ wnioskowan¹ decyzjê, nale¿y
uznaæ, ¿e wniosek o zobowi¹zanie organu rentowego do wydania decyzji w tym przedmiocie zosta³ zaspokojony i wydanie
wyroku sta³o siê zbêdne. W zwi¹zku z powy¿szym S¹d orzek³
na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.
Za¿alenie na to rozstrzygniêcie z³o¿y³ K.M., domagaj¹c siê
uchylenia zaskar¿onego postanowienia. Skar¿¹cy zarzuci³, ¿e
w rozpoznawanej sprawie S¹d ani nie zobowi¹za³ pozwanego
do wydania decyzji, ani nie orzek³ co do istoty sprawy, b³êdnie
przyjmuj¹c, ¿e zachodzi koniecznoæ umorzenia postêpowania
wobec wydania przez organ rentowy decyzji po wniesieniu odwo³ania na bezczynnoæ organu rentowego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie wnioskodawcy zas³uguje na uwzglêdnienie.
W pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ, ¿e w niezakoñczonych postêpowaniach przeds¹dowych w sprawach z zakresu
ubezpieczeñ spo³ecznych przewidziano rodek zaskar¿enia w postaci odwo³ania na bezczynnoæ (milczenie) organu rentowego
(zob. art. 4779 § 4 k.p.c., art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585 ze zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2008
r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.), art. 32 ust. 5
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-
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¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 67 ze zm.), art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)).
Instytucja ta odznacza siê znacznym odformalizowaniem procedury wniesienia odwo³ania i mo¿liwoci¹ przyjêcia odwo³ania
do merytorycznego rozpoznania przez s¹d ubezpieczeñ spo³ecznych (art. 47714 § 3 in fine k.p.c.), tzn. uwzglêdniaj¹c odwo³anie,
s¹d posiada kompetencje do orzekania co do istoty sprawy, zamiast tylko zobowi¹zania organu rentowego do wydania decyzji
w okrelonym terminie, zawiadamiaj¹c o tym organ nadrzêdny.
Zg³oszenie odwo³ania na bezczynnoæ organu rentowego uzale¿nia siê od niewydania decyzji w terminie 2 miesiêcy, licz¹c
od dnia zg³oszenia roszczenia w sposób przepisany.
W dziedzinie spraw z ubezpieczenia spo³ecznego za datê zg³oszenia wniosku przyjmuje sie datê z³o¿enia (wp³ywu) wniosku
na pimie w organie rentowym lub datê ustnego zg³oszenia wniosku do protoko³u w siedzibie tego organu (zob. np. § 3 ust. 1
rozporz¹dzenia z dnia 11 padziernika 2011 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz.
1412), § 6 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postêpowania i w³aciwoci
organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego ¿o³nierzy zawodowych oraz uprawnionych cz³onków ich rodzin (Dz.U.
poz. 194)) albo wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego organu rentowego (zob. § 7 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 padziernika
2004 r. w sprawie trybu postêpowania i w³aciwoci organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony
Rz¹du i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr
239, poz. 2404 ze zm.)), to jednak wystêpuj¹ te¿ liczne odstêpstwa od tej regu³y.
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Dotycz¹ one wniosków przes³anych za porednictwem przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie dorêczania przesy³ek (tj. przede wszystkim Poczty Polskiej S.A., czyli operatora
publicznego obowi¹zanego do wiadczenia powszechnych us³ug
pocztowych). W tym przypadku, choæ unormowanie to wystêpuje tylko w prawie powszechnych ubezpieczeñ spo³ecznych,
dat¹ zg³oszenia wniosku jest data jego nadania w placówce operatora. W omawianym przedmiocie uzasadnione jest równie¿ kierowanie siê zasad¹, ¿e za datê zg³oszenia wniosku o wiadczenie uznaje siê datê jego z³o¿enia u niew³aciwego wykonawcy
zabezpieczenia spo³ecznego, je¿eli rozpatruje on sprawy wiadczeñ emerytalno-rentowych (zob. np. § 6 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.). Chodzi tu
o niew³aciwoæ w szerokim znaczeniu, tzn. nie tylko odnosz¹c¹
siê do niew³aciwoci miejscowej w ramach tej samej kategorii
spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych (np. wniosek z³o¿ony w innej ni¿ ze wzglêdu na miejsce zamieszkania zainteresowanego jednostce organizacyjnej ZUS), lecz tak¿e niew³aciwoci rzeczowej ró¿nych rodzajów tych spraw.
Ze wzglêdu na interes wnioskodawcy (strony postêpowania)
decyduj¹ca dla wszczêcia postêpowania jest data dorêczenia ¿¹dania organowi niew³aciwemu. Zgodnie z tym rozumowaniem dat¹
zg³oszenia wniosku o wiadczenie jest wed³ug § 6 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r.
równie¿ dzieñ jego z³o¿enia w s¹dzie w³aciwym do rozpoznania spraw o wiadczenia emerytalno-rentowe (zob. wyrok SA
w Bia³ymstoku z dnia 27 stycznia 1998 r., III AUa 16/98, OSAB
1998/1/30.).
Je¿eli odwo³anie wniesiono w zwi¹zku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy we w³aciwym terminie, s¹d  w razie
uznania odwo³ania za uzasadnione  zobowi¹zuje organ rentowy
do wydania decyzji w wyznaczonym terminie, zawiadamiaj¹c o tym
organ nadrzêdny, albo orzeka co do istoty sprawy (art. 47714 § 3
k.p.c.). W obydwu wypadkach orzeczenie s¹du ma formê wyroku.
Nale¿y przyj¹æ jako regu³ê, ¿e rozstrzygaj¹c w sprawie wszczêtej na skutek bezczynnoci organu, s¹d nie jest zwi¹zany ¿¹da-
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niem odwo³uj¹cego siê co do rodzaju orzeczenia, a wybieraj¹c
jeden z tych sposobów, powinien kierowaæ siê ca³okszta³tem
okolicznoci sprawy, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³usznego interesu ubezpieczonego.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt rozpoznawanej
sprawy, na dzieñ wniesienia odwo³ania na bezczynnoæ organu
rentowego (tj. 29 maja 2012 r.) bezspornie pozwany nie wyda³
decyzji w za³atwieniu wniosku ubezpieczonego przekazanego
przez S¹d Apelacyjny wyrokiem z dnia 16 marca 2012 r. Wydanie przez pozwanego w dniu 29 czerwca 2012 r. decyzji, w rozpoznaniu przekazanego wniosku ubezpieczonego o ponowne
ustalenie podstawy wymiaru emerytury, jednak¿e nie w sytuacji
przewidzianej w zdaniu pierwszym art. 47713 k.p.c., nie dawa³o
podstaw do umorzenia postêpowania w ca³oci na podstawie
art. 355 k.p.c., przy przyjêciu, ¿e wydanie wyroku sta³o siê zbêdne. Odwo³anie na bezczynnoæ by³o bowiem zasadne, natomiast
wobec wydania decyzji z dnia 29 czerwca 2012 r., straci³o aktualnoæ wy³¹cznie zobowi¹zanie organu rentowego do wydania
decyzji w wyznaczonym terminie i zawiadomienie o tym organu
nadrzêdnego. Nie ma natomiast takiej zbêdnoci orzeczenie co
do istoty sprawy w sytuacji, gdy jak ju¿ wy¿ej wskazano s¹d nie
jest zwi¹zany ¿¹daniem odwo³uj¹cego siê co do rodzaju orzeczenia. Nadto pomimo, ¿e wnioskodawca nie odwo³a³ siê od decyzji
z dnia 29 czerwca 2012 r. zarówno w odwo³aniu na bezczynnoæ organu rentowego, jak i w za¿aleniu domaga siê nakazania
pozwanemu przeliczenia pobieranego wiadczenia.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d pierwszej instancji
ocenê zasadnoci ¿¹dania przeliczenia emerytury winien poprzedziæ ustaleniem, czy decyzja z dnia 29 czerwca 2012 r. jest ostateczna. Zgodnie bowiem z zasad¹ domniemania prawid³owoci
aktów administracyjnych oraz zasad¹ uwzglêdniania przez s¹dy
powszechne skutków prawnych orzeczeñ organów administracyjnych, która ma swoje ród³o w prawnym rozgraniczeniu drogi
s¹dowej i drogi administracyjnej, s¹d ubezpieczeñ spo³ecznych
jest zwi¹zany ostateczn¹ decyzj¹, od której strona nie wnios³a
odwo³ania w trybie art. 4779 k.p.c., ani nie podwa¿y³a jej skutecznoci w inny prawem przewidziany sposób (zob. wyroki S¹du
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Najwy¿szego z 29 stycznia 2008 r., I UK 173/07, OSNP 2009/56/78, 10 czerwca 2008 r., I UK 376/07, OSNP 2009/21-22/295,
7 kwietnia 2011 r., I UK 357/10 i orzecznictwo powo³ane w ich
uzasadnieniach).
Rozpoznanie istoty sprawy przez S¹d Okrêgowy nie oznacza,
¿e musi zapaæ rozstrzygniêcie zgodne z oczekiwaniem strony,
albowiem S¹d Apelacyjny wyrokiem z dnia 16 marca 2012 r.
przekaza³ organowi rentowemu wniosek ubezpieczonego o przeliczenie wiadczenia zawarty w apelacji do merytorycznego rozpoznania, a nie zobowi¹za³ organ rentowy do przeliczenia emerytury.
W tym stanie rzeczy, na zasadzie art. 386 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 397 § 2 k.p.c., S¹d Apelacyjny orzek³ jak w sentencji.
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Prawo Karne
1
WYROK
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
II AKa 61/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Krzysztof Noskowicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dariusz Kala
SSA Dorota Rostankowska

Teza
Wprawdzie nie forma graficzna decyduje o merytorycznej treci
sporz¹dzonego uzasadnienia wyroku, jednak¿e przepisy art. 424
k.p.k. nie mog¹ byæ postrzegane w oderwaniu od zapisów ustawy z dnia 7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 224), skoro w jej wietle jêzyk polski jest jêzykiem
urzêdowym, m.in. konstytucyjnych organów pañstwa (art. 4 pkt
1 cyt. ustawy).

Uzasadnienie
(...)
Przed przyst¹pieniem do wyjanienia zasadniczych przyczyn
uchylenia zaskar¿onego wyroku uczyniæ nale¿y kilka uwag natury ogólnej, dotycz¹cych kwestii sporz¹dzonego uzasadnienia zaskar¿onego wyroku, na wstêpie w jego warstwie jêzykowej.
Wprawdzie tylko obroñca oskar¿onego G.K. formu³uje wprost
zarzut obrazy art. 424 § 1 k.p.k., to jednak ka¿dy z pozosta³ych
obroñców w uzasadnieniach apelacji równie¿ zwraca uwagê na
niedostatki sporz¹dzonego uzasadnienia zaskar¿onego wyroku.
Poruszana kwestia wi¹¿e siê z realizacj¹ obowi¹zku ochrony
jêzyka polskiego, wynikaj¹cego z treci art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
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7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 224), polegaj¹cego w szczególnoci na dbaniu o poprawne
u¿ywanie tego jêzyka (art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy). S¹d Apelacyjny nie jest zwolniony z tego obowi¹zku, gdy¿ do ochrony
jêzyka polskiego s¹ obowi¹zane wszystkie organy w³adzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestnicz¹ce w ¿yciu publicznym (art. 3 ust. 2 wymienionej ustawy).
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jêzyk polski jest jêzykiem urzêdowym konstytucyjnych organów pañstwa (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy). Lektura uzasadnienia zaskar¿onego wyroku ujawni³a wielokrotne, wystêpuj¹ce w tym przypadku z niespotykanym nasileniem, pozostawianie w szyku zdañ rzeczowników i czasowników w formach nieodmiennych, jak i te¿ liczne opuszczenia koñcówek wyrazów, czy te¿ pomijanie spójników. Z ca³¹ pewnoci¹
nie jest to wynik li tylko niewprawnego pos³ugiwania siê edytorem tekstu. Chocia¿ ¿aden ze skar¿¹cych wprost nie wskaza³ na
trudnoci zwi¹zane z odczytaniem treci uzasadnienia, to jednak
taki sposób redagowania uzasadnienia wymaga krytyki. Tekst
urzêdowy nie mo¿e byæ testem dla jego odbiorcy na znajomoæ
form deklinacji i koniugacji oraz zasad ³¹czenia wyrazów. Pozostawienie tak znacznej iloci form nieodmienionych i dokonanie
tylu opuszczeñ nasuwa jednoznaczne skojarzenie, ¿e podpisanie
uzasadnienia nast¹pi³o, najdelikatniej rzecz ujmuj¹c, bez jego
uwa¿nego przeczytania.
Nie sposób tolerowaæ takiego niechlujstwa i niepoprawnoci
jêzykowej, bo tego rodzaju b³êdy jêzykowe godz¹ w autorytet
wymiaru sprawiedliwoci. Wszak uzasadnienie odzwierciedlaæ
winno wyniki sêdziowskiej narady nad wyrokiem, a przekaz
w tym zakresie, wskazuj¹cy na logiczny proces, który doprowadzi³ s¹d orzekaj¹cy do wniosków w przedmiocie winy oraz wymierzonej kary nie mo¿e byæ u³omny.
Wyraziæ trzeba wiêc zdecydowan¹ dezaprobatê dla takiego
sposobu redagowania dokumentów procesowych. Jednoczenie
zwrócenia uwagi wymaga to, ¿e nie mo¿na takiej liczby b³êdów
traktowaæ w kategorii oczywistych omy³ek pisarskich, uzasadniaj¹cych ich sprostowanie w trybie art. 105 § 1 k.p.k., bo z pewnoci¹ nie taki by³ mechanizm ich powstania.
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Reasumuj¹c, wprawdzie nie forma graficzna decyduje o merytorycznej treci sporz¹dzonego uzasadnienia wyroku, jednak¿e
przepisy art. 424 k.p.k. nie mog¹ byæ postrzegane w oderwaniu
od zapisów ustawy z dnia 7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224), skoro w jej wietle jêzyk
polski jest jêzykiem urzêdowym, m.in. konstytucyjnych organów
pañstwa (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).
(...)

2
WYROK
z dnia 15 maja 2013 r.
II AKa 127/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala (przewodnicz¹cy)
SSA Jacek Pietrzak
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)

Teza
W procesie z³o¿onym, je¿eli wiadek korzysta odnonie jednego z czynów z prawa odmowy sk³adania zeznañ na podstawie
art. 182 § 3 k.p.k., to tylko z zaistnienia tego wypadku wynika
uprawnienie do odczytania poprzednio z³o¿onych przez niego
wyjanieñ odnonie tego czynu w charakterze oskar¿onego (podejrzanego)  art. 391 § 2 k.p.k., a nie z powodów okrelonych
w art. 391 § 1 k.p.k. w zw. z art. 391 § 2 k.p.k., bêd¹cych konsekwencj¹ sk³adania przez niego zeznañ odnonie czynu (czynów),
co do których nie móg³ skorzystaæ z prawa odmowy sk³adania
zeznañ.

Uzasadnienie
(...)
Wyjaniaj¹c przyczyny uchylenia wyroku wskazaæ nale¿y
w pierwszej kolejnoci na to, ¿e wi¹¿¹ siê one przede wszystkim z uchybieniami dotycz¹cymi wykorzystania w procesie ustalania stanu faktycznego wypowiedzi procesowych wiadka P.S.,
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który skorzysta³ z prawa odmowy sk³adania zeznañ na podstawie art. 182 § 3 k.p.k. Mia³o to oczywisty wp³yw na treæ wydanego wyroku, bowiem prze³o¿y³o siê w sposób niekwestionowany na prawid³owoæ dokonanych ustaleñ faktycznych.
Jednoczenie zwrócenia uwagi wymaga to, ¿e rozpatrzenie
tylko tych zarzutów by³o ju¿ wystarczaj¹ce do wydania orzeczenia kasatoryjnego. Stosownie bowiem do treci art. 436 k.p.k.
ograniczenie rozpoznania wniesionej apelacji tylko do poszczególnych uchybieñ, podniesionych przez stronê, mo¿e nast¹piæ,
je¿eli rozpoznanie w tym zakresie jest wystarczaj¹ce do wydania
orzeczenia, a rozpoznanie pozosta³ych uchybieñ by³oby przedwczesne lub bezprzedmiotowe dla dalszego toku postêpowania.
W sprawie nie jest kwestionowane to, ¿e zeznania i wyjanienia wiadka P.S. s¹ podstawowym dowodem, w oparciu o który
dosz³o do przypisania oskar¿onemu J.P. pope³nienia przestêpstwa z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii, dokonanego w padzierniku 2010 r. oraz
przestêpstwa z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k., dokonanego w okresie od 15 listopada 2010 r. do 16 listopada 2010 r.
Ranga tego dowodu jest wiêc taka, ¿e jego wiarygodnoæ nie
mo¿e budziæ jakichkolwiek w¹tpliwoci.
Skar¿¹cy ma racjê, formu³uj¹c zarzuty dotycz¹ce naruszenia
przepisów art. 186 § 1 k.p.k. oraz art. 391 § 1 k.p.k. S¹d a quo
nie poradzi³ sobie bowiem z zawi³ociami procesu z³o¿onego
i uprawnieniami, z jakich w tym procesie korzysta³ wiadek P.S.
Chodzi o to, ¿e wiadek P.S., zeznaj¹c w zakresie czynu z padziernika 2010 r. znajdowa³ siê w sytuacji procesowej, która zezwala³a mu na skorzystanie z prawa odmowy sk³adania zeznañ.
W innej tocz¹cej siê odrêbnie sprawie by³ on bowiem oskar¿ony
o wspó³udzia³ w przestêpstwie objêtym postêpowaniem. Na rozprawie w dniu 29 listopada 2012 r. wiadek ten, po udzieleniu
mu stosownego pouczenia, odmówi³ sk³adania zeznañ w czêci
dotycz¹cej czynu opisanego w pkt. I aktu oskar¿enia. (...). Skorzysta³ zatem z uprawnienia przys³uguj¹cego mu z mocy regulacji zawartej w art. 182 § 3 k.p.k. Sytuacja taka, stosownie do
treci art. 186 § 1 k.p.k. powoduje, ¿e poprzednio z³o¿one ze-
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znanie tej osoby nie mo¿e wówczas s³u¿yæ za dowód w sprawie
ani byæ odtworzone. wiadkowi, który korzysta z prawa odmowy zeznañ w trybie art. 182 § 3 k.p.k. wolno odczytaæ, z mocy
art. 391 § 2 k.p.k., tylko uprzednio z³o¿one przez niego wyjanienia w charakterze podejrzanego lub oskar¿onego. S¹d Okrêgowy najwyraniej jednak nie ró¿nicowa³ zaistnia³ej sytuacji, bo
nic w tej kwestii nie uczyni³. Natomiast po fazie spontanicznych
zeznañ wiadka, dotycz¹cych czynu opisanego w pkt. II, odczyta³ na podstawie art. 391 § 1 i § 2 k.p.k. zarówno poprzednio
z³o¿one zeznania jak i wyjanienia P.S., podaj¹c jednak jako przyczynê odczytania to, ¿e wiadek czêciowo zeznaje odmiennie,
a czêciowo owiadcza, i¿ nie pamiêta szczegó³ów. Nie nawi¹za³ zatem do treci art. 391 § 2 k.p.k., zezwalaj¹cej na odczytanie
w wypadku okrelonym w art. 182 § 3 k.p.k. protoko³ów z³o¿onych uprzednio przez wiadka wyjanieñ w charakterze oskar¿onego. wiadek za do odczytanych mu zeznañ oraz wyjanieñ
nastêpnie ustosunkowa³ siê, zasadniczo je podtrzymuj¹c.
Podkreliæ w tym miejscu trzeba, ¿e skorzystanie z prawa do
odmowy sk³adania zeznañ w oparciu o przepis art. 182 § 3 k.p.k.
oznacza, i¿ osoba, której takie prawo s³u¿y, nie chce w ogóle
zeznawaæ w sprawie, a odczytanie wiadkowi, który w oparciu
o przepis art. 182 § 3 k.p.k. odmówi³ sk³adania zeznañ, uprzednio z³o¿onych przez niego wyjanieñ do protoko³u przes³uchania
w charakterze oskar¿onego lub podejrzanego jest konsekwencj¹
wskazanego w art. 391 § 2 k.p.k. toku postêpowania w sytuacji
odmowy z³o¿enia zeznañ (zob. postanowienie SN z dnia 10 wrzenia 2008 r., V KK 145/08, LEX nr 467480). Nie jest za tak¹
konsekwencj¹ odczytywanie mu jego poprzednio z³o¿onych zeznañ, jak równie¿ poprzednio z³o¿onych wyjanieñ, z powodów
wymienionych w art. 391 § 1 k.p.k.
W procesie z³o¿onym, je¿eli wiadek korzysta odnonie jednego z czynów z prawa odmowy sk³adania zeznañ na podstawie
art. 182 § 3 k.p.k., to tylko z zaistnienia tego wypadku wynika
uprawnienie do odczytania poprzednio z³o¿onych przez niego
wyjanieñ odnonie tego czynu w charakterze oskar¿onego (podejrzanego)  art. 391 § 2 k.p.k., a nie z powodów okrelonych
w art. 391 § 1 k.p.k. w zw. z art. 391 § 2 k.p.k., bêd¹cych konse-
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kwencj¹ sk³adania przez niego zeznañ odnonie czynu (czynów),
co do których nie móg³ skorzystaæ z prawa odmowy sk³adania
zeznañ.
Odczytanie w przytoczonej sytuacji zeznañ wiadka P.S.,
a przede wszystkim na nieprawid³owej podstawie jego wyjanieñ,
dotycz¹cych tak¿e czynu opisanego w pkt. I aktu oskar¿enia spowodowa³o, ¿e dosz³o w rzeczywistoci do obejcia przepisu art.
186 § 1 k.p.k., z którego wynika zakaz wprowadzania do materia³u dowodowego, stanowi¹cego podstawê ustaleñ faktycznych
s¹du, zeznañ wiadka, który skorzysta³ z prawa odmowy zeznañ
(wprost jako dowodu b¹d poprzez jego odtworzenie). S³usznie
wskazuje zatem skar¿¹cy, ¿e w ten sposób s¹d a quo bezpodstawnie uwzglêdni³ odczytane depozycje, czyni¹c na ich podstawie ustalenia faktyczne, a taka sytuacja nie powinna by³a mieæ
miejsca. Uchybienie takie w sposób niezaprzeczalny mia³o wp³ywaæ na treæ wydanego wyroku, a przy tym rozci¹ga siê ono
tylko na czyn z padziernika 2010 r.
Trzeba podkreliæ, i¿ s¹d a quo w uzasadnieniu zaskar¿onego
wyroku rzeczywicie wskazuje na to, ¿e zasadnicze ustalenia
faktyczne poczyni³ m.in. w oparciu o relacje wiadka P.S. Konstruuj¹c ustalenia faktyczne uwzglêdni³ czêciowo zeznania i wyjanienia sk³adane w charakterze podejrzanego przez wiadka
P.S.. W ten sposób potwierdzi³, ¿e wykorzysta³ ten nieprawid³owy materia³ dowodowy do konstruowania ustaleñ faktycznych
w sprawie, a w konsekwencji stwierdzi³, ¿e m.in. ten dowód
nakazuje nie daæ wiary nieprzyznaniu siê przez oskar¿onego J.P.
do stawianych mu zarzutów. Dosz³o zatem w sposób oczywisty
do nieuprawnionego poszerzania podstawy dowodowej wyroku
(art. 410 k.p.k.).
Zasadnoæ zarzutu skar¿¹cego przenika zatem g³êbiej ni¿ on
sam to dostrzega. Chodzi mianowicie o to, ¿e s¹d a quo w ¿aden
sposób nie dokona³ rozró¿nienia ustaleñ, które powzi¹³ co do
poszczególnych czynów na podstawie zeznañ, a jakie na podstawie wyjanieñ P.S. Rozró¿nienia takiego nie dokona³ w trakcie
odczytywania protoko³ów przes³uchania P.S., mimo ¿e stara³ siê
odczytywaæ je w zakresie dotycz¹cym czynu II. Z pewnoci¹
materia ta nie by³a jednak tak ³atwa do rozgraniczenia, ale tym
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bardziej nale¿a³o w tym zakresie wykazaæ siê wnikliwoci¹ i skrupulatnoci¹. Analiza zapisów zeznañ P.S. oraz jego wyjanieñ
prowadzi do wniosku, ¿e znajduj¹ siê tam kwestie czêstokroæ
dotycz¹ce tych samych okolicznoci, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce, maj¹ce mimo wszystko elementy wspólne dla obu czynów,
zwi¹zane choæby z t³em dzia³alnoci przestêpczej P.S. W konsekwencji nie ma mo¿liwoci okrelenia, który rodzaj depozycji
P.S. spowodowa³ zaistnienie u S¹du I instancji przekonania o winie oskar¿onego J.P. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e by³y to
tak¿e te depozycje, które dowodu w sprawie stanowiæ nie mog³y, co oczywicie nie jest mo¿liwe do zaakceptowania. Dotyczy
to obu przypisanych oskar¿onemu J.P. czynów.
W ten oto sposób, obracaj¹c siê w ramach procesu z³o¿onego,
s¹d a quo dopuci³ siê uchybieñ maj¹cych istotny wp³yw na treæ
wydanego wyroku. Ich stwierdzenie spowodowa³o, ¿e zaskar¿ony wyrok nie móg³ siê ostaæ, dlatego te¿ podlega³ uchyleniu,
a sprawa zosta³a przekazana S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania.
(...)

3
WYROK
z dnia 22 maja 2013 r.
II AKa 5/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Jacek Pietrzak
SSA Krzysztof Noskowicz

Teza
Rozk³ad ról procesowych w postêpowaniu karnym jest czytelny: to s¹d pierwszej instancji przeprowadza i ocenia dowody,
za s¹d odwo³awczy co do zasady jedynie weryfikuje w uk³adzie
apelacyjnym poprawnoæ czynnoci dokonanych w tej sferze
przez instancjê meriti. Podjêcie przez s¹d apelacyjny aktywnoci
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dowodowej, o jakiej stanowi art. 452 § 2 k.p.k. musi byæ traktowane jako wyj¹tek od wskazanej wy¿ej regu³y. Wyj¹tki za nie
podlegaj¹ wyk³adni rozszerzaj¹cej (exceptiones non sunt extendenda).

Uzasadnienie
(...)
D.F. zosta³a oskar¿ona o to, ¿e poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego P.K. w roku 2006 i 2008 w b³¹d co do celu, w jakim zamierza ona wykorzystaæ podpisane przez pokrzywdzonego w 2006 i 2008 roku karty papieru in blanco tj. poprzez zapewnienie pokrzywdzonego, ¿e karty te zostan¹ wykorzystane
wy³¹cznie w postêpowaniach przed organami administracji publicznej, w celach zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji budowlanej
realizowanej przez pokrzywdzonego zlokalizowanej w miejscowoci £., maj¹c na celu uzyskanie korzyci maj¹tkowej nak³oni³a
pokrzywdzonego co najmniej dwukrotnie tj. w roku 2006 i 2008
do wydania jej tak sporz¹dzonych kilku kart papieru w iloci
prawdopodobnie trzech sztuk i w ten sposób dzia³aj¹c umylnie
doprowadzi³a pokrzywdzonego do niekorzystnego dla niego rozporz¹dzenia mieniem, albowiem wbrew przeznaczeniu tych kart
papieru oskar¿ona w okresie pomiêdzy rokiem 2006 a 8 wrzenia 2009 r. nada³a im treæ owiadczeñ, z których wynika, jakoby pokrzywdzony uzna³ d³ug wobec oskar¿onej w kwocie ³¹cznej
654.000 z³ (szeæset piêædziesi¹t cztery tysi¹ce z³otych). Pos³uguj¹c siê tak sporz¹dzonymi dokumentami oskar¿ona w dniu
8 wrzenia 2009 r. wnios³a przeciwko pokrzywdzonemu nakaz
zap³aty w postêpowaniu nakazowym na kwotê 524.280 z³ oraz
na kwotê 13.771 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania. Czyn
ten oskar¿ona pope³ni³a dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu
z mê¿em J.F. Oskar¿ona bezporednio zmierza³a do dokonania
zarzucanego jej czynu, tj. doprowadzenia pokrzywdzonego do
niekorzystnego dla niego rozporz¹dzenia mieniem albowiem
w opisanych powy¿ej okolicznociach sporz¹dzi³a i wykorzysta³a dokumenty opatrzone podpisem pokrzywdzonego, za nienast¹pienie do dnia dzisiejszego skutku tego przestêpstwa w postaci pogorszenia sytuacji maj¹tkowej pokrzywdzonego jest wy-
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³¹cznie nastêpstwem wniesienia przez pokrzywdzonego zarzutów wzglêdem wydanego ju¿ przeciwko niemu nakazu zap³aty,
co nie przes¹dza, i¿ skutek ten nie nast¹pi w przysz³oci wraz
z wydaniem przez s¹d cywilny wyroku, utrzymuj¹cego ów nakaz zap³aty w mocy tj. o przestêpstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw.
z art. 286 § 1 k.k
Wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 3 padziernika 2012 r. oskar¿on¹ D.F. uniewinniono od pope³nienia zarzucanego jej czynu.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego subsydiarnego, zaskar¿aj¹c ten wyrok w ca³oci. Wskazanemu orzeczeniu zarzuci³:
 obrazê przepisów prawa procesowego w postaci art. 201 k.p.k.
maj¹c¹ wp³yw na treæ zapad³ego orzeczenia poprzez jego
niezastosowanie i niedopuszczenie dowodu z dodatkowej
opinii bieg³ego s¹dowego, wzglêdnie dopuszczenie dowodu
z ustnej opinii uzupe³niaj¹cej;
 b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia poprzez b³êdne przyjêcie, jakoby po³o¿enie podpisów
w innym miejscu karty ni¿ na samym jej dole przes¹dzaæ mia³o o fakcie z³o¿enia podpisów na zadrukowan¹ ju¿ kartkê papieru;
 b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia poprzez ustalenie, ¿e podpisy z³o¿one na dokumentach owiadczeñ z³o¿one zosta³y przez P.K. ju¿ po naniesieniu
tekstu.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty pe³nomocnik wniós³ o uchylenie wyroku S¹du Okrêgowego i przekazanie sprawy temu¿
S¹dowi do ponownego rozpoznania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Wniesiona apelacja z przyczyn wskazanych poni¿ej musia³a
prowadziæ do uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania s¹dowi pierwszej instancji.
Na wstêpie wypada nadmieniæ, ¿e kluczowym dowodem, który
w tej sprawie mia³ udzieliæ odpowiedzi na pytanie, czy podpisy
P.K. na owiadczeniach z dnia 2 listopada 2008 r. zosta³y z³o¿one
pod wczeniej naniesionymi tekstami drukowanymi, czy te¿ z³o-
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¿ono je na kartkach papieru in blanco (teksty drukowane powsta³y póniej), by³a opinia bieg³ego M.M. Z kolei zajêcie przez
s¹d jednoznacznego stanowiska co do chronologii naniesienia na
owiadczeniach tekstów drukowanych i podpisów mia³o kapitalne znaczenie z punktu widzenia prawid³owego rozstrzygniêcia
o przedmiocie procesu.
Bieg³y M.M. sporz¹dzi³ opiniê pisemn¹ i ju¿ pobie¿na lektura
tego dokumentu pozwala na postawienie tezy, ¿e nie jest to
opinia pe³na. W jej treci nie wskazano bowiem, jakiego narzêdzia pisz¹cego u¿y³ P.K. sk³adaj¹c wspomniane podpisy, w szczególnoci czy by³ to d³ugopis czy te¿ pióro. Zagadnienie to ma
istotne znaczenie uwzglêdniwszy fakt, ¿e inaczej z pod³o¿em
wi¹¿e siê i wch³ania siê w papier atrament (roztwór wodny barwników) a inaczej pasta d³ugopisowa zawieraj¹ca w sobie m.in.
mieszaninê ¿ywicy syntetycznej. Co prawda w kwestii rodzaju
u¿ytego narzêdzia pisz¹cego (rodka kryj¹cego) wypowiada³ siê
wczeniej inny bieg³y, jednak uczyni³ to w ramach sporz¹dzonej
przez siebie opinii, w której nie zawarto stanowiska co do chronologii naniesienia na wskazanych wy¿ej owiadczeniach pisma
rêcznego i drukowanego. Tak wiêc stanowisko poprzedniego
bieg³ego co do rodzaju rêcznego rodka pisz¹cego uznaæ nale¿y
za autonomiczne w stosunku do opinii bieg³ego M.M., który jak
wczeniej wskazano nie wypowiedzia³ siê w sposób jednoznaczny
w tej materii, a powinien to uczyniæ.
Bieg³y M.M. ograniczy³ siê w swych badaniach na u¿ytek
wydanej opinii do wykorzystania jednej metody badawczej (metoda badañ technicznych), choæ powinien i móg³ skorzystaæ tak¿e z dodatkowej metody jak¹ s¹ badania chemiczne. Tego jednak
z powodów trudnych do zweryfikowania nie zrobi³.
Bieg³y M.M., pos³uguj¹c siê metod¹ badañ technicznych chronologii zapisów (wykorzystuj¹c mikroskopy stereoskopowe, videospektrokomparator, mikroskop badawczy) stwierdzi³, ¿e wydruki na obu dokumentach s¹ wydrukami pierwotnymi a podpisy s¹ zapisami wtórnymi. S¹d Okrêgowy oddali³ na rozprawie
wniosek dowodowy pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego
subsydiarnego o dopuszczenie dowodu z opinii uzupe³niaj¹cej
niezale¿nego zespo³u bieg³ych wskazuj¹c, ¿e nie zachodzi w od-
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niesieniu do opinii M.M. ¿adna z sytuacji opisanych w art. 201
k.p.k. Konsekwencj¹ b³êdnego uznania przez S¹d Okrêgowy, ¿e
opinia bieg³ego jest pe³na by³o zaniechanie wezwania go na
rozprawê w celu z³o¿enia dodatkowych, uzupe³niaj¹cych owiadczeñ procesowych.
W zwi¹zku z wniesion¹ apelacj¹ pe³nomocnika oskar¿yciela
posi³kowego subsydiarnego, przy uwzglêdnieniu zawartych w niej
zarzutów i treci dodatkowych dokumentów z³o¿onych w s¹dzie
odwo³awczym oraz bior¹c pod uwagê wskazan¹ wy¿ej niekompletnoæ opinii bieg³ego M.M. z dnia 31 sierpnia 2012 r., S¹d
Apelacyjny zdecydowa³ siê na wezwanie tego bieg³ego na rozprawê odwo³awcz¹ w celu z³o¿enia uzupe³niaj¹cej, ustnej opinii
w kwestii chronologii naniesienia tekstów rêcznych i drukowanych na kwestionowanych owiadczeniach (art. 452 § 2 k.p.k.).
Bieg³y w toku rozprawy apelacyjnej w dniu 15 maja 2013 r.
stwierdzi³, ¿e znalaz³ mo¿liwoæ ustalenia chronologii naniesienia tekstów rêcznych i drukowanych niezale¿nie od tego, jakim
rodkiem pisz¹cym siê pos³u¿ono, czy by³o to pióro, d³ugopis,
¿elopis, flamaster ( ); identyfikacja rodka pisz¹cego nie jest
tutaj konieczna; ( ) konkluzji opinii nie zmieni³oby to, ¿e u¿yto
do z³o¿enia podpisu pióra atramentowego. Bieg³y ponadto wskaza³, ¿e nie identyfikowa³ konkretnego urz¹dzenia, którym naniesiono tekst drukowany, mog³a to byæ drukarka laserowa jak te¿
kserokopiarka. Doda³, ¿e nie bada³ tego, czy rêczny rodek kryj¹cy widniej¹cy na kwestionowanych owiadczeniach zosta³ poddany wysokiej temperaturze. Bieg³y M.M. wskaza³, ¿e istnieje
jeszcze metoda chemiczna badania dokumentów pozwalaj¹ca na
ustalenie chronologii zapisów i obecnie ten standard opiniowania by³by rozbudowany. Ponadto wskaza³, ¿e bez przeprowadzenia badania nie jest w stanie powiedzieæ, czy mia³oby znaczenie dla wniosków opinii, czy rodek ten, rêczny zapis, zosta³
poddany wysokiej temperaturze.
Zdaniem bieg³ego generalnie rzecz bior¹c przeprowadzenie
dodatkowych badañ nie powinno jednak podwa¿yæ wniosków,
które zawar³ w opinii ( ); dzi tak¹ procedurê (badanie oddzia³ywania termicznego  przyp. SA w Gdañsku) by przeprowadzi³.
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Mimo wskazanych wy¿ej uzupe³niaj¹cych uwag i zastrze¿eñ
zaprezentowanych w toku rozprawy odwo³awczej, bieg³y M.M.
stwierdzi³, ¿e konkluzja dotycz¹ca chronologii zapisów (rêcznego i drukowanego) zawarta w jego opinii pisemnej z 31 sierpnia 2012 r. jest aktualna.
W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿szy ustny wywód bieg³ego M.M. nie pozwala na przyjêcie, ¿e opinia pisemna tego bieg³ego uzupe³niona o owiadczenia ustne zaprezentowane na rozprawie odwo³awczej, jest pe³na i spójna, a wiêc nie zachodz¹ co
do niej stany opisane w art. 201 k.p.k. Wrêcz przeciwnie, opiniê
bieg³ego M.M. okreliæ nale¿y mianem niepe³nej i niespójnej.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, konieczne by³o zajêcie w tej sprawie stanowiska, jakim rodkiem kryj¹cym pos³u¿ono siê w trakcie sk³adania podpisów na owiadczeniach z 2 listopada 2008 r.
(w szczególnoci czy by³a to pasta d³ugopisowa czy te¿ atrament). Cechy ka¿dej z tych substancji s¹ bowiem inne, co ma
znaczenie z punktu widzenia ich wi¹zania siê z pod³o¿em oraz
stopnia wch³anialnoci w papier. Ponadto, skoro mo¿liwe by³o
przeprowadzenie tak¿e badañ chemicznych odnosz¹cych siê do
kwestii chronologii nadruku i pisma rêcznego, to takie badania
nale¿a³o przeprowadziæ. Bez nich opinia bieg³ego M.M. jest niepe³na. Natomiast niespójnoæ opinii M.M. wynika z tego, ¿e z jednej strony bieg³y wskazuje, i¿ generalnie przeprowadzenie dodatkowych badañ nie powinno podwa¿yæ jego dotychczasowych
wniosków, a jednoczenie stwierdza, i¿ obecnie rozbudowa³by
standard opiniowania. Ponadto podkreliæ trzeba, ¿e bieg³y nie
powinien odnosiæ siê w tej sprawie do generaliów, tylko do konkretów zwi¹zanych z przedmiotem opiniowania. Niespójnoæ
opinii wynika tak¿e z tego, ¿e bieg³y broni tezy zawartej w konkluzji opinii pisemnej co do chronologii naniesionych treci, ale
jednoczenie owiadcza, ¿e bez badañ nie jest w stanie powiedzieæ, czy ustalenie, ¿e rêczny rodek kryj¹cy zosta³ poddany
wysokiej temperaturze mia³oby znaczenie dla wniosków opinii.
Z tego ostatniego stwierdzenia nale¿y wywieæ, ¿e bieg³y znaczenia wskazanej okolicznoci dla wniosków opinii w istocie nie
wykluczy³.
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W powy¿szym kontekcie nasuwa siê jeszcze jedna wa¿ka
uwaga. Gdyby przyj¹æ, ¿e podpisy naniesione na kwestionowanych owiadczeniach zosta³y poddane wysokiej temperaturze, to
mog³oby to wiadczyæ o tym, ¿e kolejnoæ naniesienia podpisów
i tekstu drukowanego by³a odwrotna od wskazanej przez bieg³ego. Ta wysoka temperatura mog³aby byæ pochodn¹ przepuszczenia pustych kartek papieru z naniesionymi podpisami przez
urz¹dzenie drukuj¹ce. Oczywicie mo¿na sobie wyobraziæ tak¿e
inny scenariusz poddania rêcznych podpisów wysokiej temperaturze, sprowadzaj¹cy siê do sporz¹dzania kserokopii kwestionowanych owiadczeñ ju¿ po ich kompletnym sporz¹dzeniu (nadruki, podpisy).
Maj¹c na uwadze wszystkie wskazane wy¿ej okolicznoci, S¹d
Apelacyjny, po podjêciu próby uzyskania stanu kompletnoci
i spójnoci opinii bieg³ego M.M., uzna³, ¿e standardy te  mimo
odmiennych deklaracji samego bieg³ego  nie zosta³y osi¹gniête.
Nie by³o za normatywnych racji, uwzglêdniaj¹c ograniczenia
wynikaj¹ce z treci art. 452 § 1 i 2 k.p.k., do powo³ania w instancji odwo³awczej kolejnego dowodu z opinii bieg³ego (instytucji
naukowej lub specjalistycznej). Rozk³ad ról procesowych w postêpowaniu karnym jest czytelny: to s¹d pierwszej instancji przeprowadza i ocenia dowody, za s¹d odwo³awczy co do zasady
jedynie weryfikuje w uk³adzie apelacyjnym poprawnoæ czynnoci dokonanych w tej sferze w instancji meriti. Podjêcie przez
s¹d apelacyjny aktywnoci dowodowej, o jakiej stanowi art. 452
§ 2 k.p.k. musi byæ traktowane jako wyj¹tek od wskazanej wy¿ej
regu³y. Wyj¹tki za nie podlegaj¹ wyk³adni rozszerzaj¹cej (exceptiones non sunt extendendae).
(...)
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4
WYROK
z dnia 16 stycznia 2013 r.
II AKa 441/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Paszkiewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop
SSA Wojciech Andruszkiewicz
(sprawozdawca)
Teza
Przyjêcie odmiennej kwalifikacji prawnej czynu nie otwiera
mo¿liwoci ponownego postêpowania. Nowe postêpowanie nie
jest tak¿e dopuszczalne w razie uprzedniego niepe³nego rozpoznania sprawy, albowiem w ka¿dym z tych przypadków mamy
do czynienia z tym samym czynem w znaczeniu ontologicznym,
co stanowi przeszkodê w postaci powagi rzeczy os¹dzonej, która nie pozwala na ponowne prowadzenie postêpowania przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpowiedzialnoci
prawnej, innymi s³owy  o ten sam czyn w znaczeniu prawnym.

Uzasadnienie
(...)
Zadaniem o zasadniczym znaczeniu, by³o porównanie opisu czynu
zarzuconego oskar¿onemu J.O. w rozpatrywanej sprawie i bêd¹cego przedmiotem postêpowania przed S¹dem pierwszej instancji
zakoñczonego zaskar¿onym apelacj¹ wyrokiem, z opisem czynu,
zawartym w prawomocnym wyroku S¹du Rejonowego w G.
S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e choæ z treci wyroku S¹du Rejonowego wynika³o, ¿e czyn oskar¿onego zosta³ pope³niony w 2003 r.,
to w rzeczywistoci mia³ on miejsce w 2002 r. wiadczy o tym
treæ zarzutu opisanego w akcie oskar¿enia i data z³o¿enia zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e S¹d
Okrêgowy wyda³ wyrok co do tego samego czynu, tej samej
osoby  w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., przy czym oczy-
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wistym jest, ¿e powaga rzeczy os¹dzonej wystêpuje nie tylko
wtedy, gdy postêpowanie zakoñczone wczeniej dotyczy takiego samego czynu ale tak¿e wtedy, gdy w pierwszym postêpowaniu os¹dzony zosta³ jedynie fragment czynu.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, jak i w doktrynie prawa karnego trafnie przyjmuje siê, ¿e
badanie kwestii to¿samoci czynu powinno uwzglêdniaæ jako
w³aciwy punkt odniesienia czyn rzeczywisty w znaczeniu ontologicznym, który mia³ miejsce w przesz³oci, co do którego wniesiono akt oskar¿enia lub co do którego zapad³o prawomocne
orzeczenie.
Oczywicie nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e czyn oskar¿onego
polegaj¹cy na dzia³aniu lub zaniechaniu jest pojêciem wê¿szym
od zdarzenia historycznego, które jest pojêciem o szerszym znaczeniu (por. wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., III KK 388110,
OSNKW 2011/6/51). W odniesieniu do rozpatrywanej sprawy,
czyn zarzucany oskar¿onemu w skardze oskar¿yciela, jak to wy¿ej przedstawiono, obejmowa³ zaledwie jego fragment i to zarówno jako czynu w znaczeniu historycznym jak i ontologicznym.
Prezentowana konstatacja ma oczywisty zwi¹zek z gwarantuj¹c¹ pewnoæ stanu prawnego, zasad¹ niepodzielnoci przedmiotu procesu karnego. Jej realizacja neguje mo¿liwoæ fragmentarycznego poci¹gania sprawcy do odpowiedzialnoci karnej za
pope³nione przestêpstwo w kolejnych postêpowaniach. W kwestii tej S¹d Najwy¿szy ju¿ w wyroku z dnia 12 lutego 1975 r., I
KR 226/74 (PiP 1976, z. 1-2, s. 265-267) wyrazi³ pogl¹d, co do
niedopuszczalnoci ponownego postêpowania o ten sam czyn,
jeli s¹d ograniczy³ swój wyrok jedynie do fragmentu bêd¹cego
przedmiotem os¹du czynu. Linia ta jest konsekwentnie podtrzymywana tak¿e w aktualnych judykatach, odnosz¹cych siê w szczególnoci do problematyki czynu ci¹g³ego (por. uchwa³ê z dnia
21 listopada 2001 r., I KZP 29/01, OSNKW 2002/1-2/2) oraz
przestêpstwa o z³o¿onej, ze wzglêdu na tzw. zbieg przepisów
ustawy, kwalifikacji prawnej (por. uchwa³ê z dnia 29 padziernika 2002 r., I KZP 27/02, OSNKW 2002/11-12/51). W ostatnim
z przytoczonych orzeczeñ S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ m.in., ¿e niedopuszczalne jest (...) rozbijanie jednego czynu na tyle zarzutów,
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ile zosta³o naruszonych przepisów (...). Prawomocne zakoñczenie postêpowania co do jednego z zarzutów wydzielonych w taki sztuczny (...) sposób stanowi przeszkodê procesow¹ w prowadzeniu postêpowania wobec drugiego z tak wydzielonych
zarzutów, która to przeszkoda w jêzyku prawniczym zyska³a miano powagi rzeczy os¹dzonej i jednoczenie znajduje uzasadnienie w przepisie art. 11 § 1 k.k., w myl którego ten sam czyn
mo¿e stanowiæ tylko jedno przestêpstwo. Tym samym os¹dzenie
jego czêci nie powoduje, ¿e czyn siê multiplikuje, stanowi¹c
de facto nowe przestêpstwo.
Równie¿ z zakazem ne bis in idem powi¹zana jest, zasada niepodzielnoci przedmiotu procesu. S¹d Najwy¿szy wyrazi³ taki
pogl¹d w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 padziernika 2008 r.
(sygn. IV KK 118/08, LEX nr 469419), stwierdzaj¹c, i¿ zakaz
prowadzenia postêpowania w postaci rei iudicate zachodzi wówczas, gdy uprzednio zakoñczone zosta³o prawomocnie postêpowanie co do tego samego czynu tej samej osoby, nowe za postêpowanie pokrywa siê z przedmiotem postêpowania w sprawie ju¿ zakoñczonej, a tak¿e gdy jego przedmiot jest czêci¹
przedmiotu os¹dzonego w sprawie ju¿ zakoñczonej.
Równie¿ przyjêcie odmiennej kwalifikacji prawnej czynu nie
otwiera mo¿liwoci ponownego postêpowania. Nowe postêpowanie nie jest tak¿e dopuszczalne w razie uprzedniego niepe³nego rozpoznania sprawy, albowiem w ka¿dym z tych przypadków mamy do czynienia z tym samym czynem w znaczeniu ontologicznym, co stanowi przeszkodê w postaci powagi rzeczy
os¹dzonej, która nie pozwala na ponowne prowadzenie postêpowania przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpowiedzialnoci prawnej, innymi s³owy  o ten sam czyn w znaczeniu prawnym.
Podzielaj¹c przytoczone tezy i stanowiska, odnosz¹c je do realiów rozpatrywanej sprawy nale¿y stwierdziæ, ¿e nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e przedmiotem postêpowania zarówno w sprawie rozpoznawanej przez S¹d Okrêgowy jak i przez S¹d Rejonowy by³, w ka¿dym przypadku, inny fragment czynu zwi¹zanego
ze zdarzeniem z marca 2002 r., kiedy to, jak to ustali³ S¹d pierwszej instancji, oskar¿ony doprowadzi³ do niekorzystnego rozpo-
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rz¹dzenia mieniem przez F. sp. z o.o. w wysokoci 1.201.720 z³.
Zatem oba postêpowania dotyczy³y jednego, w szerokim tego
s³owa znaczeniu, wyjanionym wy¿ej, czynu. Ró¿nice dotycz¹ce
przedmiotu zamachu czy zamiaru by³y jedynie konsekwencj¹
przyjêcia innego fragmentu tego samego zachowania, które w postêpowaniu wczeniej zakoñczonym ujêto jako przestêpstwo okrelone w art. 270 § 1 k.k., a w obecnym, jako okrelone w art.
286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
w zw. z art. 11 § 2 k.k.
( )

5
WYROK
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
II Aka 77/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Krzysztof Noskowicz
SSA Dariusz Malak

Teza
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e krzywda, o której stanowi art. 8 ust.
1 ustawy lutowej, winna w sposób bezporedni wynikaæ z internowania lub (i) pozbawienia wolnoci, ale owa bezporednioæ
wcale nie musi, a nawet nie mo¿e oznaczaæ ograniczenia krzywdy do skutków powsta³ych w wyniku fizycznego pozbawienia
wolnoci i internowania i tylko w czasie ich trwania.

Uzasadnienie
( )
S¹d odwo³awczy zgo³a za odmiennie ni¿ S¹d orzekaj¹cy oceni³ okolicznoci zwi¹zane z nieprzyjêciem Z.B. w latach 19861988 r. na aplikacjê s¹dow¹ pozaetatow¹ przyjmuj¹c, ¿e choæ 
z oczywistych wzglêdów  decyzje te nie stanowi³y formy prawnokarnej represji za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañ-
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stwa Polskiego, to by³y konsekwencj¹ jego wielokrotnego, bezprawnego pozbawienia wolnoci i internowania.
W rozwa¿anej czêci S¹d a quo prawid³owo ustali³ stan faktyczny jednak na jego podstawie nie wyprowadzi³ trafnych wniosków.
Nale¿y z tych ustaleñ przypomnieæ, ¿e Z.B. w 1986 r. zda³
egzamin na aplikacjê sêdziowsk¹ w S¹dzie Wojewódzkim w T.
Nie zosta³ nañ przyjêty. Jak mu owiadczono, z braku miejsc.
Ubiega³ siê o aplikacjê pozaetatow¹. Przychodzi³y doñ w odpowiedzi jednoznaczne pisma, ¿e z powodu braku wolnych etatów
nie zosta³ przyjêty na aplikacjê. Pomimo zdanego egzaminu, nie
zosta³ przyjêty na aplikacjê równie¿ w latach 1987 i 1988. Poinformowano go, ¿e z tych samych powodów.
Po wyborach czerwcowych 1989 r. zosta³ przyjêty na aplikacjê s¹dow¹ pozaetatow¹. W jej toku Prezes S¹du Wojewódzkiego
w T. zaproponowa³ mu objêcie w przysz³oci funkcji prezesa
S¹du Rejonowego w I.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ dowiadczenie ¿yciowe i zawodowe sêdziów orzekaj¹cych w niniejszej sprawie w drugiej instancji, pozwala na stwierdzenie, ¿e we wskazanych latach dostanie siê na
aplikacjê s¹dow¹ etatow¹ by³o bardzo trudne. Na aplikacjê pozaetatow¹ przyjmowano za praktycznie ka¿dego, który zda³ egzamin sêdziowski.
W wietle bezb³êdnych ustaleñ S¹du pierwszej instancji, dowiadczenia ¿yciowego i zawodowego oraz logiki wypadków,
zdaniem S¹du Apelacyjnego nieprzyjêcie wnioskodawcy na aplikacjê by³o wynikiem pozbawienia go wolnoci i internowania
z przyczyn politycznych.
Wyczerpywa³o tym samym podstawy do zasadnego ¿¹dania
zadoæuczynienia okrelonego w art. 8 ust. 1 ustawy lutowej.
W ocenie S¹du odwo³awczego wnioskodawca wykaza³ 
wbrew stanowisku S¹du I instancji  zwi¹zek pomiêdzy wykonaniem decyzji o internowaniu i jego pozbawieniem wolnoci
w zwi¹zku z zatrzymaniami oraz przes³uchaniami a nieprzyjêciem
go trzykrotnie na aplikacjê s¹dow¹ pozaetatow¹, mimo zdanego
egzaminu.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e krzywda, o której stanowi art. 8 ust. 1
wskazanej ustawy winna w sposób bezporedni wynikaæ z internowania lub (i) pozbawienia wolnoci, ale owa bezporednioæ
wcale nie musi, a nawet nie mo¿e oznaczaæ ograniczenia krzywdy
wy³¹cznie do skutków powsta³ych w wyniku fizycznego pozbawienia wolnoci i internowania i tylko w czasie ich trwania.
Skutki te mog¹ w czasie wykraczaæ poza czas internowania
i pozbawienia wolnoci, nie trac¹c przymiotu bezporednioci.
Ka¿da krzywda ma bowiem charakter dynamiczny i obok pierwotnych dolegliwoci psychicznych i fizycznych, mog¹ siê pojawiaæ kolejne (np. zwi¹zane z pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia
psychicznego) pozostaj¹ce w normalnym zwi¹zku przyczynowym
ze zdarzeniami uzasadniaj¹cymi odpowiedzialnoæ za szkodê niemaj¹tkow¹.
I taki zwi¹zek przyczynowy o charakterze adekwatnym S¹d
II instancji w rozwa¿anym zakresie przyj¹³.
( )

6
WYROK
z dnia 26 lutego 2013 r.
II Aka 467/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop (przewodnicz¹cy)
SSA Dorota Paszkiewicz
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)

Teza
1. W polskim procesie karnym nie sposób jest doszukaæ siê obowi¹zywania regu³y wartociowania dowodów co do ich pierwszeñstwa w zale¿noci od tego, czy s¹ to dowody bezporednie czy porednie.
2. W procesie opartym o dowody porednie czy te¿ o charakterze stricte poszlakowym, funkcjonuj¹ce realia czasowo-przestrzenne zdarzenia, wynikaj¹ce z przeprowadzonych dowo-
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dów, s¹ istotnym wyznacznikiem koniecznoci rozwa¿ania
mo¿liwych wersji zdarzenia, bowiem kreowanie niedaj¹cych
siê usun¹æ w¹tpliwoci nie mo¿e byæ sprowadzane do granic
absurdalnych.

Uzasadnienie
(...)
Przechodz¹c zatem do apelacji wniesionej przez obroñcê oskar¿onej trzeba na wstêpie stwierdziæ, ¿e przeprowadzona kontrola
odwo³awcza zaskar¿onego wyroku nie wykaza³a, aby zarzuty
stawiane przez autorkê tej apelacji by³y zasadne. Zdaniem S¹du
Apelacyjnego s¹d a quo poczyni³ w sprawie prawid³owe ustalenia faktyczne, które s¹ wynikiem ca³ociowej i wszechstronnej
oceny dowodów, nienosz¹cej cech dowolnoci, która w konsekwencji nie uchybia treci art. 7 k.p.k.
Materia³ dowodowy, na podstawie którego s¹d a quo dokona³
ustaleñ faktycznych jest kompletny i zosta³ prawid³owo ujawniony na rozprawie, stanowi¹c podstawê wydania wyroku (art. 410
k.p.k., art. 92 k.p.k.). Ocena zebranego materia³u dowodowego
uwzglêdnia wszystkie istotne aspekty sprawy, zgodna jest z zasadami wiedzy, dowiadczenia ¿yciowego oraz spe³nia wymogi
prawid³owego rozumowania.
Przystêpuj¹c do rozwa¿añ szczegó³owych, uzasadniaj¹cych
powy¿sze stanowisko, nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e utrzymywanie przez skar¿¹c¹, ¿e w okolicznociach sprawy brak jest
jakichkolwiek bezporednich dowodów wskazuj¹cych na to, ¿e
to oskar¿ona Z.C. dopuci³a siê pope³nienia zarzucanego jej przestêpstwa, nie oznacza, ¿e zaistnienie takiej sytuacji dowodowej
automatycznie powoduje powstanie niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci, które w konsekwencji nale¿a³oby rozstrzygn¹æ na korzyæ
oskar¿onej. Od razu bowiem w tym miejscu trzeba przypomnieæ,
¿e zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. nie jest zasadny w sytuacji, gdy
strona podnosi w³asne w¹tpliwoci co do treci ustaleñ faktycznych. Dla oceny, czy nie zosta³a naruszona zasada in dubio pro reo
istotne jest jedynie to, czy s¹d orzekaj¹cy w sprawie rzeczywicie
powzi¹³ w¹tpliwoci co do treci ustaleñ faktycznych i wobec braku mo¿liwoci ich usuniêcia rozstrzygn¹³ te w¹tpliwoci na korzyæ
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oskar¿onego. Tylko nie daj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci (a nie wszystkie) i to w¹tpliwoci, które zrodz¹ siê u organu procesowego (s¹du
orzekaj¹cego), a nie te, które istniej¹ w ocenie stron postêpowania,
rozstrzyga siê na korzyæ oskar¿onego (por. wyrok SN z dnia 8
wrzenia 2009 r., WA 26/09, OSNwSK 2009/1/1844). Dla bytu niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci nie ma zatem znaczenia tylko subiektywne przekonanie strony, ¿e takie w¹tpliwoci dowodowe
rzeczywicie istniej¹.
W realiach rozpoznawanej sprawy S¹d Okrêgowy nie ujawni³, aby zrodzi³y siê u niego niedaj¹ce siê usun¹æ w¹tpliwoci co
do sprawstwa oskar¿onej Z.C., a swoje przekonanie w tym zakresie logicznie i rzeczowo uzasadni³.
Jednoczenie zwrócenia uwagi wymaga to, ¿e skar¿¹ca nie
dostrzega tego, i¿ regulacje art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. maj¹
charakter roz³¹czny. W konsekwencji problem wiarygodnoci
danego dowodu musi byæ stanowczo rozstrzygniêty na p³aszczynie art. 7 k.p.k., za stosowanie regu³y in dubio pro reo (art.
5 § 2 k.p.k.) powinno odnosiæ siê tylko do niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci w sferze faktów. Tego rodzaju w¹tpliwoci nie
mog¹ siê za wi¹zaæ z kwesti¹ oceny wiarygodnoci okrelonego dowodu (zob. wyrok SA w Gdañsku z dnia 17 grudnia 2010 r.,
POSAG 2011/1/100; por. te¿ postanowienie SN z dnia 8 stycznia
2007 r., II KK 176/06, OSNwSK 2007/1/84).
Wbrew temu, co zdaje siê sugerowaæ skar¿¹ca, w sprawie nie
uczyniono za³o¿enia, ¿e skoro nie uda³o siê wytypowaæ innego
sprawcy, to czynu dopuci³a siê oskar¿ona. Tym samym nie sposób zgodziæ siê z apeluj¹c¹, ¿e naruszona zosta³a w tym przypadku zasada domniemania niewinnoci. Autorka apelacji w ¿adnej mierze nie wykaza³a, aby oskar¿ona w jakiejkolwiek fazie
tocz¹cego siê przeciwko niej postêpowania karnego by³a traktowana inaczej ni¿ wynika to z przepisu art. 5 § 1 k.p.k., konstytucyjnej jego podstawy (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP), jak i te¿
unormowañ miêdzynarodowych (art. 6 ust. 2 E.K.P.C.).
Z uwagi na to, ¿e w sprawie zosta³y przeprowadzone wszystkie dostêpne dowody, a s¹d orzekaj¹cy w pierwszej instancji nie
powzi¹³ w¹tpliwoci co do wyjanienia jakichkolwiek okolicznoci sprawy, tak co do ustaleñ faktycznych jak i oceny prawnej
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zachowania oskar¿onej, nie dosz³o te¿ do naruszenia, wynikaj¹cej z zasady domniemania niewinnoci regu³y in dubio pro reo.
Podkrelenia wymaga wrêcz to, ¿e prawid³owoæ dokonanej przez
s¹d a quo oceny dowodów wyeliminowa³a skutecznie mo¿liwoæ
powstania niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci.
W nawi¹zaniu do argumentacji skar¿¹cej w pe³ni nale¿y podzieliæ pogl¹d orzeczniczy, zgodnie z którym oceny osadzonej
na dowodach, tak¿e porednich (poszlakach), znajduj¹cej oparcie w wiedzy, zasadach prawid³owego rozumowania i dowiadczeniu ¿yciowym, nie da siê zast¹piæ kreowaniem niedaj¹cych
siê usun¹æ w¹tpliwoci i nastêpnie rozstrzyganiem ich na korzyæ oskar¿onego (zob. wyrok SN z dnia 18 listopada 2010 r., V
KK 172/10, OSNwSK 2010/1/2299).
W procesie opartym o dowody porednie czy te¿ o charakterze stricte poszlakowym, funkcjonuj¹ce realia czasowo-przestrzenne zdarzenia, wynikaj¹ce z przeprowadzonych dowodów, s¹ istotnym wyznacznikiem koniecznoci rozwa¿ania mo¿liwych wersji
zdarzenia, bowiem kreowanie niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci nie mo¿e byæ sprowadzane do granic absurdalnych.
S¹d Okrêgowy w swoich rozwa¿aniach nie ograniczy³ siê jedynie do stwierdzenia, ¿e nie da³ wiary znacznej czêci wyjanieñ oskar¿onej, bowiem wykaza³ przekonywuj¹co, ¿e ich treæ
w powi¹zaniu z innymi przeprowadzonymi dowodami nie wskazuje na ¿adn¹ inn¹ mo¿liwoæ ni¿ ta, ¿e do ugodzenia J.W. w okolicê lewej piersi dosz³o, kiedy w mieszkaniu przebywa³ on wy³¹cznie z Z.C., a narzêdziem którym zadany zosta³ mu miertelny
uraz by³ dowodowy nó¿ zabezpieczony w kuchni, którego mog³a u¿yæ wy³¹cznie oskar¿ona. Swoje stanowisko w tym zakresie
wyczerpuj¹co, logicznie i zgodnie z zasadami wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego uzasadni³.
Podkrelenia wymaga wreszcie to, ¿e S¹d Okrêgowy, konstruuj¹c ustalenia faktyczne sta³ na stanowisku prymatu gwarancji
procesowych zapewnianych oskar¿onej poprzez bezwzglêdne
przestrzeganie zasady niedostarczania dowodów przeciwko sobie (nemo se ipsum accusare tenetur) i nie by³a to, jak wynika
z treci uzasadnienia wyroku, jedynie go³os³owna deklaracja.
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Przeprowadzona kontrola odwo³awcza nie doprowadzi³a te¿
do stwierdzenia wadliwoci w dokonanych ustaleniach, dotycz¹cych przyjêcia, ¿e oskar¿ona Z.C. dzia³a³a umylnie z zamiarem
ewentualnym pozbawienia ¿ycia pokrzywdzonego. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e skoro oskar¿ona nie przyznawa³a siê do pope³nienia zarzucanego jej czynu, to ustalenie umylnoci musia³o
byæ poparte zewnêtrznymi objawami jej zachowania, które w toku prowadzonego postêpowania zosta³y udowodnione. Temu
zadaniu za s¹d pierwszej instancji uczyni³ zadoæ i zas³uguje to
na aprobatê.
S³usznie wskaza³ s¹d a quo na to, ¿e przemawia³y za przyjêciem zamiaru ewentualnego nastêpuj¹ce okolicznoci: u¿yte narzêdzie w postaci du¿ego no¿a kuchennego o d³ugoci ostrza
19,5 cm ze szpiczastym zakoñczeniem, sposób zadania ciosu
przez oskar¿on¹ (zamach z góry no¿em trzymanym w tzw. podchwycie), miejsce, w które oskar¿ona godzi³a (klatka piersiowa
tu¿ powy¿ej lewej piersi), stan nietrzewoci oskar¿onej oraz
motyw dzia³ania, zwi¹zany z mechanizmem psychologicznym tzw.
przeniesienia agresji. Skar¿¹ca ustaleñ tych nie kwestionowa³a.
(...)
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7
WYROK
z dnia 16 stycznia 2013 r.
II AKa 452/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Paszkiewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop (sprawozdawca)
SSA Wojciech Andruszkiewicz
SSA Lech Magnuszewski
SSA Jacek Pietrzak

Teza
Nie da siê stanowczo uzasadniæ pogl¹du, ¿e na gruncie okrelonego typu przestêpstwa, dzia³anie z zamiarem bezporednim
lub wynikowym bêdzie wiadczyæ zawsze o mniejszym lub wiêkszym stopniu winy czy karygodnoci przestêpstwa.
Bezspornie za postaæ zamiaru bêdzie mia³a istotne znaczenie
dla zdecydowania o wymierzeniu kary szczególnego rodzaju.

Uzasadnienie
(...)
S³usznie zwraca siê uwagê w literaturze, ¿e orzeczenia kary
do¿ywotniego pozbawienia wolnoci nie legitymuje dostatecznie samo tylko ustalenie, ¿e rozpatrywane przestêpstwo jest zbrodni¹ wyj¹tkowo oburzaj¹c¹. Konieczne jest ponadto skrupulatne
rozwa¿enie ca³okszta³tu okolicznoci maj¹cych znaczenie dla
wymiaru kary (por. art. 53 § 2), w tym zbadanie, czy w sprawie
zachodz¹ jedynie okolicznoci obci¹¿aj¹ce czy równie¿ ³agodz¹ce, a tak¿e dokonanie wszechstronnej oceny osobowoci sprawcy. Kierowanie siê bowiem wy³¹cznie obrazem strony przedmiotowej zbrodni prowadzi³oby do tego, ¿e wszelka kara  a kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci w szczególnoci  by³aby jedynie prymitywnie pojmowanym odwetem, co w sposób
oczywisty narusza³oby najbardziej elementarne standardy prawa
karnego w pañstwie demokratycznym J. Majewski Kodeks karny,
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Czêæ ogólna, Komentarz, Tom I. Komentarz do art. 1-116, Zamykacze 2004 r., wyrok S¹du Najwy¿szego z 27 lutego 1973 r.,
V KRN 542/72, OSNKW 1973/7-8/89, odnosz¹cego siê do kary
mierci). Ten pogl¹d bêdzie stanowi³ dla s¹du odwo³awczego
podstawê do prowadzenia rozwa¿añ dla wykazania, ¿e in concreto wymierzenie oskar¿onemu tak rodzajowo okrelonej kary
by³o zasadne i celowe.
Wnioski opinii bieg³ych lekarzy psychiatrów (seksuologa) dotycz¹ce oceny osobowoci oskar¿onego nie budz¹ w¹tpliwoci.
Oskar¿ony ma pe³n¹ zdolnoæ rozpoznania znaczenia zachowañ
jak i pokierowania swoim postêpowaniem. Najprostsze dowiadczenie ¿yciowe towarzysz¹ce osobie pozwala na odrzucenie stanowiska dotycz¹cego przypadkowoci zachowania sprawcy, który
doprowadza do mierci cz³owieka na skutek uduszenia w postaci zadzierzgniêcia. Takie zachowanie, co oczywiste, wyklucza
jak¹kolwiek przypadkowoæ zachowania (charakterystyczn¹ nieumylnoci nie za umylnoci z przewidywaniem i godzeniem
siê na zaistnienie skutku) natomiast wskazuje wprost i jasno wyra¿a celowe dzia³anie sprawcy. Pozbawienie cz³owieka ¿ycia
w wyniku uduszenia nie jest skutkiem natychmiastowym zachowania sprawcy, lecz rozci¹gniêtym w czasie, wymagaj¹cej od
sprawcy, jak w rozpoznawanej sprawie konsekwencji i intensywnoci i d³ugotrwa³oci zachowañ, tak w znaczeniu uniemo¿liwienia dop³ywu powietrza do dróg oddechowych ofiary jak i przeciwdzia³aniu jej reakcjom obronnym ukierunkowanym wy³¹cznie
na mo¿liwoæ z³apania oddechu.
Postaæ zamiaru w tej sprawie wiadczy ujemnie o osobie oskar¿onego  jest okolicznoci¹ obci¹¿aj¹c¹. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e nie da siê stanowczo uzasadniæ pogl¹du, ¿e na gruncie
okrelonego typu przestêpstwa, dzia³anie z zamiarem bezporednim b¹d wynikowym bêdzie wiadczyæ zawsze o mniejszym
albo wiêkszym stopniu winy czy karygodnoci przestêpstwa.
Generalnie powiedzieæ nale¿y, ¿e obie postacie zamiaru w ocenie dzia³ania nie tworz¹ a¿ takiego zró¿nicowania na podstawie
którego w sposób wyrany i jednoznaczny da siê tak twierdziæ.
Mo¿na nawet utrzymywaæ, ¿e takie dzia³ania charakteryzuje ceteris paribus. Ma to na uwadze ustawodawca, który konsekwent-

179

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
nie w kodyfikacjach (por. art. 53 § 2 k.k. oraz art. 50 § 2 k.k.
z 1969 r.) zamiaru sprawcy wprost nie wyartyku³owa³ w przepisach dotycz¹cych wymiaru kary, prezentuj¹c w ramach dyrektyw s¹dowego wymiaru kary okolicznoci, które s¹d powinien
mieæ na uwadze wymierzaj¹c karê. Natomiast w przypadku wymierzenia sprawcy przestêpstwa kary szczególnego rodzaju,
w myl wyra¿onego wy¿ej pogl¹du dotycz¹cego warunków w jakich mo¿na wymierzyæ karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci, tak¿e postaæ zamiaru towarzysz¹cego sprawcy jest zdaniem
s¹du odwo³awczego okolicznoci¹ na tyle istotn¹ dla jej wymierzenia, ¿e nale¿y wprost stwierdziæ, i¿ postaæ zamiaru bêdzie
mia³a znaczenie dla zadecydowania czy kara tego rodzaju stanowi w³aciw¹ represjê za pope³nione przestêpstwo.
In concreto postaæ zamiaru oskar¿onego zosta³a oceniona przez
s¹d meriti w sposób w³aciwy.
Nale¿y podzieliæ pogl¹d s¹du meriti odnonie znacznego stopnia winy oskar¿onego. Motywacja towarzysz¹ca oskar¿onemu
w chwili czynu by³a niska. Pierwotnie d¹¿noæ oskar¿onego wyra¿a³a siê w zaspokojeniu popêdu p³ciowego. Osobowoæ oskar¿onego oceniona zosta³a przez bieg³ych lekarzy psychiatrów,
psychologa, seksuologów. Oskar¿ony ma, na co ju¿ wskazano,
niezak³ócon¹ zdolnoæ do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postêpowaniem. Wykazuje organiczne uszkodzenia OUN, zaburzenia osobowoci w postaci osobowoci niedojrza³ej, schizoidalnej, unikaj¹cej, paranoidalnej, zale¿nej. Nie stwierdzono u niego zaburzeñ preferencji seksualnej, stwierdzaj¹c, ¿e
motywem zachowania oskar¿onego by³ popêd seksualny, na³o¿ony na jego osobowoæ, prezentuj¹c¹ nieprawid³owe cechy,
znacznie ograniczaj¹c¹ zdolnoæ do panowania nad swoimi zachowaniami seksualnymi, przy jednoczesnej chêci realizacji tego
popêdu. Wnioski tej opinii ujawniaj¹ jak¿e istotn¹ na gruncie
dyrektyw s¹dowego wymiaru kary pierwotn¹ motywacjê towarzysz¹c¹ oskar¿onemu. Jego d¹¿eniem pierwotnym by³o zaspokojenie popêdu p³ciowego w sposób, który wyznacza³a jego osobowoæ. T¹ zaprezentowano wy¿ej. Gdy mieæ na uwadze te jego
cechy zrozumia³ym jest, ¿e na tle takiej osobowoci, przy zaistnieniu tak silnej a zarazem tak krótkotrwa³ej emocji  zaspokoje-
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nia popêdu p³ciowego, zapanowanie nad tym przez oskar¿onego by³o znacznie ograniczone. To jednak wynika³o wy³¹cznie
z cech jego osobowoci, które co istotne, przy posiadaniu przez
niego zdolnoci rozpoznania znaczenia czynu jak i pokierowania
swoim postêpowaniem nie wy³¹czy³y jego wiadomoci a co
najwy¿ej w tamtym momencie na tyle zdominowa³y jego postêpowanie, ¿e wówczas zaspokojenie tego popêdu sta³o siê dla
niego celem podstawowym. Ta pierwotna emocja nie mo¿e absolutnie usprawiedliwiaæ zachowania oskar¿onego tak drastycznego, wywo³uj¹cego tak wielkie upokorzenie dla ofiary oraz
sprawiaj¹ce pokrzywdzonej tak olbrzymi ból co w konsekwencji
powoduje, ¿e nie mo¿e stanowiæ jakiejkolwiek okolicznoci odci¹¿aj¹cej. Osobowoæ oskar¿onego znajduje odbicie w dalszym
jego zachowaniu i ukazuje, z jak¹ wiadomoci¹ i konsekwencj¹
potrafi³ postêpowaæ w dalszej kolejnoci. Prowadz¹c ocenê prawnokarn¹ przestêpstwa przypisanego oskar¿onemu s³usznie zauwa¿y³ s¹d meriti istnienie zwi¹zku przyczynowo  skutkowego
pomiêdzy jego zachowaniami, którymi zrealizowa³ znamiona przestêpstw zgwa³cenia oraz zabójstwa. Oczywistoæ tego pozwoli³a
temu s¹dowi na zakwalifikowanie jego zachowania z art. 148 § 2
pkt 2 k.k. Kontynuuj¹c jednak w¹tek wiadomoci oskar¿onego
zwraca uwagê ta ocena s¹du meriti, w której wskazuje, ¿e zabicie pokrzywdzonej by³o celowym dzia³aniem oskar¿onego. Powodem tego, zdaniem tego s¹du, by³a wiadomoæ oskar¿onego
dotycz¹ca potrzeby unikniêcia odpowiedzialnoci karnej za pope³nienie przestêpstwa zgwa³cenia, przy przekonaniu oskar¿onego, ¿e jest to najbardziej skuteczny sposób na unikniêcie tej
odpowiedzialnoci.
(...)
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8
WYROK
z dnia 21 marca 2013 r.
II AKa 71/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop (przewodnicz¹cy)
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)
SSA Witold Kuczorski

Teza
Nie sposób przy ferowaniu kary ³¹cznej w wyroku ³¹cznym
pomijaæ tej prawdy orzeczniczej, przy tym ci¹gle jeszcze doæ
rzadko z nale¿ytym naciskiem podnoszonej, byæ mo¿e z tego
wzglêdu, ¿e jest ona nadzwyczaj oczywista, a mianowicie, ¿e
wymiar kary ³¹cznej nie powinien zasadniczo odbiegaæ od tego
wymiaru, który mia³by miejsce, gdyby orzekano o tym zagadnieniu w jednym postêpowaniu. Oczywist¹ modyfikacj¹ tej regu³y
s¹ obwarowania ustawowe, wynikaj¹ce w szczególnoci z treci
art. 571 k.p.k.

Uzasadnienie
(...)
Podzieliæ nale¿y pogl¹d orzeczniczy, zgodnie z którym objêcie wyrokiem ³¹cznym kary powy¿ej 2 lat pozbawienia wolnoci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, orzeczonej tak, jak
w przypadku skazanego A.L. na podstawie art. 60 § 4 i § 5 k.k.,
nie zmienia regu³ warunkowego zawieszenia wykonania kary
³¹cznej okrelonych w art. 89 k.k., które mo¿e nast¹piæ jedynie
wówczas, je¿eli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 69 k.k.
(por. postanowienie SN z dnia 23 marca 2011 r., I KZP 29/10,
OSNKW 2011/3/24, LEX nr 738257, OSP 2011/11/115, Biul. SN
2011/3/21 -22).
Tym niemniej nie ulega w¹tpliwoci, ¿e argumentacja s¹du
a quo jest sp³ycona i nie uwzglêdnia szeregu istotnych zagadnieñ, które na bazie wyrokowania ³¹cznego w badanej sprawie
nasuwaj¹ siê nieodparcie. Trzeba bowiem zwróciæ uwagê na to,
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w sprawach karnych
¿e s¹d a quo rozwa¿a³ jedynie kwestie niemo¿noci po³¹czenia,
w wietle art. 4 § 1 k.k., kar bezwzglêdnych pozbawienia wolnoci z karami, których wykonanie zosta³o warunkowo zawieszone. Nie dostrzega³ natomiast kwestii, które nie mog³yby byæ
przecie¿ wykluczone, a mianowicie, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby w warunkach art. 4 § 1 k.k. rozwa¿aæ mo¿liwoæ po³¹czenia bezwzglêdnych kar pozbawienia wolnoci i wymierzenia
kary ³¹cznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wszak
jednostkowe kary pozbawienia wolnoci dawa³yby tak¹ mo¿liwoæ. Materia ta jest o tyle istotna, ¿e w tym zakresie nastêpuje
zbie¿noæ z argumentacj¹ obroñcy skazanego, ¿e w³anie ostatni
wyrok skazuj¹cy A.L. wymierza karê pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, co sprawia, ¿e przez
pryzmat tak wymierzonej kary nale¿a³oby oceniaæ aktualnoæ
wzglêdów prewencyjnych i wychowawczych ewentualnej kary
³¹cznej, orzeczonej wobec tego skazanego z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w³anie to ostatnie rozstrzygniêcie
winno wywo³aæ refleksjê co do charakteru jednostkowych kar
pozbawienia wolnoci, które nastêpnie zosta³y objête wêz³em
kary ³¹cznej, której wykonanie zosta³o warunkowo zawieszone.
Chodzi mianowicie o to, czy kary jednostkowe pozbawienia wolnoci nale¿y traktowaæ w takiej sytuacji jako kary bezwzglêdne,
czy te¿ jako kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.
Wymaga to przeprowadzenia daleko szerszych ni¿ na obecnym
etapie postêpowania rozwa¿añ. Godzi siê jednak w tym miejscu
wskazaæ na to, ¿e przyjêta koncepcja nie pozostanie bez wp³ywu na granice wymiaru kary ³¹cznej. Wobec braku jakichkolwiek
rozwa¿añ w tym zakresie nie sposób jest jednak zg³êbiæ stanowiska s¹du a quo, to jest czy aprobuje on koncepcjê, i¿ warunkowe
zawieszenie wykonania kary ³¹cznej implicite dotyczy tak¿e poszczególnych kar jednostkowych, czy te¿ opowiada siê za pogl¹dem, ¿e dotyczy to tylko orzeczonej kary ³¹cznej.
S¹d Apelacyjny wskazuje na to, ¿e o ile pierwszy z pogl¹dów
opiera siê zasadniczo tylko na utrwalonej praktyce orzeczniczej, to nie sposób przy ferowaniu kary ³¹cznej w wyroku
³¹cznym pomijaæ tej prawdy orzeczniczej, przy tym ci¹gle jesz-
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cze doæ rzadko z nale¿ytym naciskiem podnoszonej, byæ mo¿e
z tego wzglêdu, ¿e jest ona nadzwyczaj oczywista, a mianowicie, ¿e wymiar kary ³¹cznej nie powinien zasadniczo odbiegaæ
od tego wymiaru, który mia³by miejsce, gdyby orzekano o tym
zagadnieniu w jednym postêpowaniu. Oczywist¹ modyfikacj¹ tej
regu³y s¹ obwarowania ustawowe, wynikaj¹ce w szczególnoci
z treci art. 571 k.p.k.
Zgodziæ nale¿y siê zatem co do tego, ¿e z istoty wyrokowania
³¹cznego wynika, i¿ wyrok ³¹czny powinien prowadziæ do sytuacji, w której kary za przestêpstwa stwierdzone ró¿nymi wyrokami s¹ ³¹czone tak, jakby by³y rozpoznawane w jednym postêpowaniu, a w zwi¹zku z tym nie powinna pojawiaæ siê zasadniczo istotna ró¿nica w zakresie kary ³¹cznej, wymierzanej wobec
osoby, której sprawa jest rozpoznawana z przyczyn proceduralnych w odrêbnych postêpowaniach. Pamiêtaæ nale¿y jednak jednoczenie o tym, ¿e s¹d orzekaj¹cy w sprawie o wydanie wyroku ³¹cznego nie mo¿e ponownie rozstrzygaæ o kwestiach przes¹dzonych ju¿ w wyrokach ustalaj¹cych kary podlegaj¹ce po³¹czeniu (zob. wyrok SN z dnia 22 marca 2007 r., V KK 188/06,
LEX nr 260697). (...)

9
WYROK
z dnia 4 lutego 2013 r.
II AKa 300/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Sa³ata
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Lech Magnuszewski
SSA Miros³aw Cop

Teza
Z konstrukcji znamion przestêpstwa oszustwa wynika, ¿e z regu³y pokrzywdzon¹ tym czynem jest osoba, któr¹ doprowadzono
do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym mieniem za pomoc¹
zachowañ karalnych opisanych w przepisie art. 286 § 1 k.k.
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w sprawach karnych
Je¿eli natomiast do bezporedniego naruszenia lub zagro¿enia
przestêpstwem dosz³o na mieniu cudzym, nie nale¿¹cym do rozporz¹dzaj¹cego nim, pokrzywdzonym staje siê inny podmiot, faktycznie lub prawnie z nim powi¹zany.

10
POSTANOWIENIE
z dnia 15 maja 2013 r.
II AKz 288/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dorota Wróblewska
SSA Gra¿yna widerska-Wandor

Teza
S¹d orzekaj¹cy nie mo¿e uchylaæ siê od powinnoci podejmowania definitywnych decyzji rozstrzygaj¹cych o przedmiocie procesu poprzez zwrot sprawy do postêpowania przygotowawczego.

Uzasadnienie
(...)
Nie przes¹dzaj¹c o zasadnoci pogl¹du wyra¿onego przez S¹d
Okrêgowy, co do potrzeby powo³ania bieg³ych (zarówno z zakresu ksiêgowoci, jak i badania pisma rêcznego)  wszak uprawnienie do ich powo³ania przys³uguje S¹dowi meriti w toku postêpowania jurysdykcyjnego  stwierdziæ nale¿y, ¿e odmienna
ocena merytorycznej wartoci dotychczas zgromadzonych dowodów, w szczególnoci za zeznañ wiadków, odnonie dokonywania realnych transakcji z³omem, nie daje samoistnej podstawy
do zwrotu sprawy do postêpowania przygotowawczego.
S¹d I instancji decyduj¹c siê na zwrot sprawy w trybie art. 345
§ 1 k.p.k. powinien czuwaæ, czy takie dzia³anie, z natury maj¹ce
charakter wyj¹tkowego, zapobiegnie istotnie przewlek³oci ca³ego postêpowania karnego, a co za tym idzie, je¿eli s¹d ten na-

185

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
wet dostrze¿e istotne braki postêpowania przygotowawczego,
a ich uzupe³nienie g³ównie w zakresie dowodów, które nie wymagaj¹ poszukiwania, mo¿liwe jest w postêpowaniu rozpoznawczym, niezbêdne jest przy podejmowaniu decyzji kierowanie siê
zdrowym rozs¹dkiem, maj¹cym na celu realizowanie zasady, o jakiej mowa w przepisie art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. Wbrew stanowisku
S¹du Okrêgowego, zwrócenie na obecnym etapie postêpowania
sprawy do uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego, nie
tylko nie przyspieszy postêpowania, ale spowoduje jego dalsze
nieuzasadnione przed³u¿enie.
Niezasadne jest równie¿ d¹¿enie S¹du Okrêgowego do wykazania, i¿ zgromadzony przez prokuraturê materia³ dowodowy
nie pozwala dokonaæ jednoznacznych ustaleñ potwierdzaj¹cych
zasadnoæ przedstawionych zarzutów. Okolicznoæ ta w ¿aden
sposób, jak zasadnie twierdzi skar¿¹cy, nie mo¿e byæ traktowana
jako istotny brak postêpowania przygotowawczego. Podkreliæ
bowiem nale¿y, i¿ s¹d orzekaj¹cy bêd¹c zwi¹zany jedynie ramami zdarzenia faktycznego, a nie opisem czynu czy kwalifikacj¹
prawn¹  wszystkie elementy zdarzenia ustala w toku przewodu
s¹dowego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e s¹d orzekaj¹cy nie mo¿e uchylaæ siê od
powinnoci podejmowania definitywnych decyzji rozstrzygaj¹cych o przedmiocie procesu poprzez zwrot sprawy do postêpowania przygotowawczego. Niezale¿nie bowiem od stopnia zawi³oci sprawy, obowi¹zkiem s¹du jest przeprowadzenie dowodów niezbêdnych dla poczynienia prawid³owych ustaleñ faktycznych i ich ocena, oczywicie w razie potrzeby  tak¿e przy
wykorzystaniu, w zakresie wymagaj¹cym wiedzy specjalnej, opinii
bieg³ych. Z kolei stopieñ skomplikowania dowodowego sprawy,
z³o¿onoæ okolicznoci faktycznych, czy te¿ trudnoci w zakresie analizy zgromadzonych dowodów, nie uprawniaj¹ do przerzucenia powinnoci rozstrzygniêcia w¹tpliwoci na oskar¿yciela
publicznego, w trybie art. 345 k.p.k. W szczególnoci za po
uchyleniu wyroku i w jego nastêpstwie, uprzednio dokonanym
zwrocie sprawy do etapu postêpowania przygotowawczego,
ponowne podjêcie to¿samej decyzji procesowej, wymaga nie
tylko wyj¹tkowej rozwagi, ale przede wszystkim zaistnienia oko-
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w sprawach karnych
licznoci o takiej wadze, która uzasadnia³aby tezê o niemo¿noci
przeprowadzenia rozprawy bez znacznych trudnoci. Je¿eli zatem w sprawie prokurator wykona³ czynnoci procesowe, które
w jego ocenie uzasadnia³y zarzuty zawarte w akcie oskar¿enia,
znacz¹co poszerzy³ zgromadzony materia³ dowodowy, a tak¿e
dokona³ jego wnikliwej analizy, to nie sposób nakazywaæ dokonanie kolejnych czynnoci, z których mia³by wywodziæ to¿same
wnioski.
Wymóg zebrania, zabezpieczenia i w niezbêdnym zakresie
utrwalenia dowodów dla s¹du zosta³ spe³niony w nale¿ytym stopniu. Nie zachodz¹ przes³anki uzasadniaj¹ce wniosek o zaistnieniu w niniejszej sprawie braku w postaci istotnego dla sprawy
dowodu, którego s¹d zobowi¹zany by³by dopiero poszukiwaæ
i docieraæ do niego. Zdaniem S¹du Apelacyjnego, w niniejszej
sprawie mo¿liwe jest sprawne i szybkie przeprowadzenie na
rozprawie wszystkich dowodów, co, rzecz jasna, nie implikuje
stwierdzenia, ¿e rozstrzygniêcie sprawy nast¹pi na pierwszej rozprawie g³ównej. Tym bardziej, je¿eli zwa¿yæ, i¿ od wydania poprzedniego postanowienia o zwrocie sprawy do postêpowania
przygotowawczego prokurator zebra³ szereg istotnych dla rozstrzygniêcia dowodów, które powinny zostaæ przeprowadzone
bezporednio na rozprawie.
Zasadne jest zatem twierdzenie odwrotne do sugestii zaskar¿onego postanowienia, a mianowicie, ¿e przeprowadzenie wskazanych przez S¹d Okrêgowy dowodów i czynnoci bez uprzedniego zwrotu sprawy prokuratorowi przyczyni siê do szybszego
ukoñczenia postêpowania, którego rozs¹dny termin rozstrzygniêcia
obejmuje przecie¿ nie tylko postêpowanie s¹dowe, a dotyczy
ca³oci postêpowania. Przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego w ramach planowania i sprawnego organizacyjnie przygotowania
posiedzeñ bêdzie mia³a mo¿liwoæ zwrócenia siê do stosownych
organów i instytucji o informacje, w szczególnoci w zakresie
przeprowadzonych postêpowañ podatkowych, powo³ania bieg³ych czy te¿ przes³uchania we w³asnym zakresie wiadków,
bez potrzeby cofania sprawy do etapu ledztwa.
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POSTANOWIENIE
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
II AKz 512/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop (przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec
SSA Dariusz Kala (sprawozdawca)

Teza
Przygotowanie pisma procesowego w celu jego skierowania
do w³aciwego organu procesowego wymagaj¹ce okrelonej inwencji intelektualno  koncepcyjnej musi byæ uznane za wiadczenie pomocy prawnej (udzielania tej pomocy).

Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem S¹d Okrêgowy nie uwzglêdni³
wniosku by³ego obroñcy podejrzanego M.W.  o przyznanie na
jego rzecz kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej
podejrzanemu z urzêdu w postêpowaniu przygotowawczym.
W uzasadnieniu orzeczenia S¹d pierwszej instancji stwierdzi³, i¿
wys³anie przez adwokata jedynie pisma procesowego do Prokuratury Okrêgowej nie mieci siê w granicach udzielonej pomocy prawnej. Z pisma tego nie wynika bowiem, by adwokat
wykona³ czynnoci zwi¹zane bezporednio z udzieleniem pomocy stronie, dla której zosta³ wyznaczony jako obroñca.
Z postanowieniem S¹du Okrêgowego nie zgodzi³ siê by³y
obroñca M.W. zarzucaj¹c s¹dowi obrazê przepisów postêpowania, która mia³a wp³yw na treæ orzeczenia, a mianowicie art. 29
ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze poprzez b³êdne przyjêcie, i¿ wys³anie przez obroñcê jedynie pisma do Prokuratury z wnioskami procesowymi nie
mieci siê w pojêciu pomocy prawnej.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie okaza³o siê oczywicie zasadne.
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w sprawach karnych
W przedmiotowej sprawie nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e
obroñca podejrzanego w dniu 21 czerwca 2010 r. przygotowa³
i w tym samym dniu wys³a³ do Prokuratury Okrêgowej pismo
zawieraj¹ce 8 wniosków procesowych (czêæ z nich dotyczy³a
bezporednio sfery dowodowej). Tego rodzaj aktywnoæ w sposób jednoznaczny musi byæ traktowana jako wiadczenie pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188),
jak te¿ udzielenie pomocy prawnej w rozumieniu art. 618 § 1
pkt 11 k.p.k. W ¿adnym razie powy¿sze czynnoci ówczesnego
obroñcy podejmowane w imieniu i na rzecz podejrzanego nie
mog¹ byæ uznane jako maj¹ce charakter techniczny, jak to sugeruje S¹d Okrêgowy. Przygotowanie pisma procesowego w celu
jego skierowania do w³aciwego organu procesowego wymaga
przecie¿ okrelonej inwencji intelektualno  koncepcyjnej. A
wobec tego musi byæ uznane za wiadczenie pomocy prawnej
(udzielenie tej pomocy). Tym samym, adw. M.M. by³ uprawniony do z³o¿enia wniosku o przyznanie kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu w postêpowaniu przygotowawczym.
Wobec powy¿szego S¹d Apelacyjny uchyli³ zaskar¿one postanowienie i przekaza³ sprawê S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania.
( )
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Art.
poz.
22 .................................................. 6
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

483 § 1 .......................................... 3
744 ................................................ 3
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 2 ............................................ 6
98 .............................................. 1, 2
98 § 1 ........................................ 2, 4
Art.
poz.
98 § 3 ............................................ 2
5 .................................................... 3
99 .................................................. 2
6 .................................................... 4
100 ................................................ 1
58 § 1 ........................................ 3, 6
108 ................................................ 2
58 § 2 ........................................ 3, 6
108 § 1 ...................................... 2, 4
58 § 3 ............................................ 3
130 § 1 .......................................... 5
64 .................................................. 4
199 § 1 pkt 1 ................................ 6
681 ................................................. 3
233 ................................................ 3
682 ................................................. 3
233 § 1 ...................................... 1, 2
3531 ............................................... 3
350 § 1 .......................................... 2
355 § 2 .......................................... 3
350 § 3 .......................................... 2
362 ................................................ 1
385 ............................................ 3, 6
427 ................................................ 1
386 § 1 .......................................... 5
445 ................................................ 1
397 § 2 .......................................... 5
445 § 1 .......................................... 1
50531 .............................................. 5
446 § 1 .......................................... 1
50532 .............................................. 5
446 § 2 .......................................... 1
50533 .............................................. 5
446 § 3 .......................................... 1
50533 § 1 ........................................ 5
446 § 4 .......................................... 1
50537 § 1 ........................................ 5
481 § 1 .......................................... 1
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skorowidz artyku³owy
Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Ustawa
z dnia 26 czerwca 2003 r.
o ochronie prawnej odmian rolin
(Dz.U. Nr 137, poz. 1300)

Art.
poz.
2
101 ............................................... 3

Art.
poz.
23 .................................................. 4
23 ust. 2 pkt 1 .............................. 4
23 ust. 3 ........................................ 4
23 ust. 4 pkt 3 .............................. 4
23 ust. 4 pkt 4 .............................. 4
23a ................................................ 4
23a ust. 1 ....................................... 4
23a ust. 2 ....................................... 4
23a ust. 4 ....................................... 4
23b ................................................ 4
23c ................................................ 4

Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855
ze zm.)

Art.
poz.
4 ust. 2 .......................................... 6
4 ust. 4 .......................................... 6
8 ust. 1 .......................................... 6
12-17 ............................................. 6
21 .................................................. 6
34 .................................................. 6
Ustawa
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze S¹dowym
(Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186
ze zm.)

Art.
poz.
7 .................................................... 6
49 .................................................. 6
50 .................................................. 6

Ustawa
z dnia 11 marca 2004 r.
Podatek od towarów u us³ug
(Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
ze zm.)

Art.
poz.
2 pkt 27e ...................................... 2
6 pkt 1 .......................................... 2
86 .................................................. 2

Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.)

Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
ze zm.)

Art.
poz.
128 ................................................ 2
134 ................................................ 2

Art.
poz.
6 .................................................... 6
14 ust. 1 ........................................ 6
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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.
1 .................................................... 5
3 .................................................... 5
3 ust. 1 .......................................... 5
10 .................................................. 5
19 ust. 2 pkt 2 .............................. 5
19. ust. 4 ....................................... 5
102 ust. 1 ...................................... 5
Ustawa
z dnia 26 czerwca 2006 r.
o nasiennictwie
(Dz.U. Nr 137, poz. 1299)

Art.
poz.
47b ust. 1 ...................................... 4
Ustawa
z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie
(Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)

Art.
4 ust. 2
4 ust. 4
7 ust. 6
4 ust. 7
4 ust. 8

poz.
.......................................... 6
.......................................... 6
.......................................... 6
.......................................... 6
.......................................... 6

Rozporz¹dzenie
Rady (WE) Nr 2100/94
z dnia 27 lipca 1994 r.
w sprawie wspólnotowego
systemu ochrony rolin
(Dz.U. UE.L.1994.227.1)

Art.
poz.
3 .................................................... 4
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13 ust. 1 ........................................ 4
13 ust. 2 ........................................ 4
13 ust. 3 ........................................ 4
14 ust. 1 ........................................ 4
14 ust. 2 ........................................ 4
14 ust. 3 ........................................ 4
92 ust. 1 ........................................ 4
114 ................................................ 4
Rozporz¹dzenie
Komisji (WE) Nr 1768/95
z dnia 24 lipca 1995 r.
ustanawiaj¹cego przepisy
wykonawcze w zakresie
odstêpstwa rolnego
przewidzianego w art. 14 ust. 3
rozporz¹dzenia (WE) Nr 2100/94
(Dz.U. UE.L.1995.173.14)

Art.
poz.
3 .................................................... 4
8 .................................................... 4
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 5 .......................................... 2
12 ust. 1 pkt 2 .............................. 2

skorowidz artyku³owy

orzecznictwo w sprawach pracy
3 § 2 .............................................. 2
13 § 2 ............................................ 2
98 § 1 ............................................ 3
98 § 3 ............................................ 3
Art.
poz.
100 ................................................ 4
2 ................................................ 1, 3 108 § 1 ...................................... 3, 4
64 ust. 2 ........................................ 3 177 § 1 pkt 3 ................................ 3
67 ust. 1 ........................................ 3 203 § 4 .......................................... 2
193 ................................................ 3 217 § 1 .......................................... 1
230 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r.
232 ............................................ 1, 2
Kodeks postêpowania
233 ................................................ 2
administracyjnego
233 § 1 .......................................... 3
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
328 § 2 .......................................... 1
Art.
poz.
355 ................................................ 6
8 .................................................... 1
355 § 1 ...................................... 2, 6
16 .................................................. 3
385 ................................................ 2
16 § 1 ............................................ 3
386 § 1 .............................. 2, 3, 4, 6
180 ................................................ 3
386 § 4 .......................................... 1
Ustawa
386 § 5 .......................................... 1
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
386 § 6 .......................................... 1
Kodeks cywilny
397 § 2 .......................................... 6
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
469 ................................................ 2
Art.
poz.
1
5 .................................................... 1 477 ............................................... 4
4779 ............................................... 6
6 ................................................ 1, 2
4779 § 4 ......................................... 6
734 ................................................ 1
477 13 .......................................... 2, 6
Ustawa
47714 § 1 ................................ 1, 2, 3
z dnia 17 listopada 1964 r.
47714 § 3 ........................................ 6
Kodeks postêpowania cywilnego
Konsvytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 1
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Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Ustawa
z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y
Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej i ich rodzin
(Dz.U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 2
8 ................................................ 1, 4
22 .................................................. 1
30 § 3 ............................................ 4
30 § 4 ............................................ 4
39 .................................................. 4
poz.
42 § 1 ............................................ 4 Art.
42 § 4 ............................................ 1 32 ust. 5 ........................................ 6
45 § 1 ............................................ 4
Ustawa
471 ................................................. 4
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
o Polskiej Akademii Nauk
303 ................................................ 2
(Dz.U. Nr 75, poz. 469 ze zm.)
303 § 2 .......................................... 3
Art.
poz.
Ustawa
73 ust. 1 ........................................ 4
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291
ze zm.)

Art.
poz.
36 ust. 3 ........................................ 6
Ustawa
z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin
(Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.)

Art.
poz.
5 ust. 1 .......................................... 3
31 ust. 5 ........................................ 6
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Ustawa
z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)

Art.
poz.
3 .................................................... 3
Ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
ze zm.)

Art.
poz.
4 pkt 2 lit. a .................................. 1
4 pkt 2a ......................................... 1
4 pkt 9 .......................................... 1
4 pkt 10 ........................................ 1

skorowidz artyku³owy
6 ust. 1 .......................................... 1
8 ust. 1 ...................................... 1, 2
8 ust. 2 .......................................... 2
8 ust. 2a ..................................... 1, 2
8 ust. 3 .......................................... 2
9 ust. 1 .......................................... 1
11 ust. 1 ........................................ 1
12 ust. 1 ........................................ 1
17 ust. 1 ........................................ 1
17 ust. 2 ........................................ 1
18 .................................................. 1
18 ust. 1a ....................................... 1
32 .................................................. 1
36 ust. 1 ........................................ 1
36 ust. 2 ........................................ 1
68 ust. 1 pkt 1 lit. c ....................... 1
83 ust. 1 pkt 3 .............................. 1
83 ust. 3 ........................................ 6
91 ust. 5 ........................................ 1
Ustawa
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze
zm.)

Art.
poz.
6 ust. 2 pkt 11 .............................. 2
15 .................................................. 2
15 ust. 1 ........................................ 2
15 ust. 2a ....................................... 2
15 ust. 6 ........................................ 2
27 .................................................. 4
29 .................................................. 4
116 ust. 5 ...................................... 2
176 ................................................ 2

Ustawa
z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 4
18a ust. 1 ....................................... 4
18a ust. 5 ....................................... 4
Ustawa
z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej
(Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.)

Art.
poz.
12 ust. 6 ........................................ 6
Ustawa
z dnia 11 wrzenia 2003 r.
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych
(Dz.U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.)

Art.
poz.
8 ust. 1 .......................................... 3
8 ust. 2 .......................................... 3
8 ust. 2 pkt 1 ................................ 3
Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
ze zm.)

Art.
poz.
104 ust.1 pkt 1a ............................ 1

195

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Ustawa
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o wiadczeniach
przedemerytalnych
(Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)

Art.
poz.
8 ust. 2 .......................................... 6
Ustawa
z dnia 17 czerwca 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postêpowaniu s¹dowym bez
nieuzasadnionej zw³oki
(Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. )

Art.
poz.
1 ust. 1 .......................................... 5
3 .................................................... 5
3 ust. 6 .......................................... 5
9 ust. 2 .......................................... 5
Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
ze zm.)

Art.
poz.
10 .................................................. 1
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków
publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.)

Art.
poz.
66 ust. 1 pkt 1 lit. a ....................... 1
81 ust. 1 ........................................ 1
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81 ust. 5 ........................................ 1
81 ust. 6 ........................................ 1
85 ust. 1 ........................................ 1
Ustawa
z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeñ
pracowniczych w razie
niewyp³acalnoci pracodawcy
(Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.)

Art.
poz.
29 ust. 1 ........................................ 1
Ustawa
z dnia 16 grudnia 2010 r.
o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 257, poz. 1726)

Art.
poz.
28 .................................................. 4
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 1975 r.
w sprawie uprawnieñ
pracowniczych osób
wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹
(Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.)

§
poz.
3 ust. 1 .......................................... 2
10 .................................................. 2
28 ust. 2 ........................................ 2
32 ust. 2 ........................................ 2
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 .................................................. 2

skorowidz artyku³owy
Rozporz¹dzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 padziernika 2000 r.
w sprawie dodatków do uposa¿enia
zasadniczego ¿o³nierzy
(Dz.U. Nr 90, poz. 1005 ze zm.)

§
poz.
18 .................................................. 3
20 .................................................. 3
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.
2 ust. 1 .......................................... 3
2 ust. 2 .......................................... 3
12 ust. 2 ........................................ 3
13 ust. 1 pkt 2 .............................. 3
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.)

Rozporz¹dzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie dodatków do uposa¿enia
zasadniczego ¿o³nierzy
zawodowych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1497)

§
poz.
4 pkt 1 lit. a .................................. 3
7 ust. 1 .......................................... 3
8 .................................................... 3
8 ust. 1 .......................................... 3
9 .................................................... 3
10a ................................................ 3
10a ust. 1 pkt 3 ............................. 3
10a ust. 5 ....................................... 3
11 .................................................. 3
13 .................................................. 3
15 .................................................. 3
17 .................................................. 3
18 .................................................. 3
19 .................................................. 3
20 .................................................. 3
24 .................................................. 3
26 ust. 1 ........................................ 3
26 ust. 4 pkt 1 .............................. 3

§
poz.
11 ust. 2 ........................................ 3
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Rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
z dnia 18 padziernika 2004 r.
w sprawie trybu postêpowania
i w³aciwoci organu w zakresie
zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y
Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i ich rodzin
(Dz.U. Nr 239, poz. 2404 ze zm.)

§
poz.
7 ust. 1 .......................................... 6

Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 11 padziernika 2011 r.
w sprawie postêpowania o
wiadczenia emerytalno-rentowe
(Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

§
poz.
3 ust. 1 .......................................... 6
42 .................................................. 2
Rozporz¹dzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie trybu postêpowania
i w³aciwoci organów w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego
¿o³nierzy zawodowych
oraz uprawnionych cz³onków
ich rodzin
(Dz.U. 2012, poz. 194)

Rozporz¹dzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 stycznia 2005 r.
§
poz.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie dodatków do uposa¿enia 6 ust. 1 .......................................... 6
zasadniczego ¿o³nierzy
6 ust. 2 .......................................... 6
zawodowych
(Dz.U. Nr 20, poz. 171)

§
poz.
1 .................................................... 3
3 .................................................... 3
Rozporz¹dzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 lutego 2008 r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie dodatków do uposa¿enia
zasadniczego ¿o³nierzy
zawodowych
(Dz.U. Nr 29, poz. 171)

§
poz.
1 .................................................... 3
3 .................................................... 3
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skorowidz artyku³owy

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. 3 ........................................ 6
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

5 § 2 .............................................. 6
17 § 1 pkt 7 .................................. 4
92 .................................................. 6
105 § 1 .......................................... 1
182 § 3 .......................................... 2
186 § 1 .......................................... 2
201 ................................................ 3
345 .............................................. 10
345 § 1 ........................................ 10
391 § 1 .......................................... 2
391 § 2 .......................................... 2
410 ............................................ 2, 6
424 ................................................ 1
436 ................................................ 2
452 § 1 .......................................... 3
452 § 2 .......................................... 3
571 ................................................ 8
618 § 1 pkt 11 ............................ 11

Art.
poz.
4 § 1 .............................................. 8
11 § 1 ............................................ 4
11 § 2 ............................................ 4
13 § 1 ............................................ 3
50 § 2 ............................................ 7
53 § 2 ............................................ 7
60 § 4 ............................................ 8
60 § 5 ............................................ 8
69 .................................................. 8
Ustawa
z dnia 26 maja 1982 r.
89 .................................................. 8
Prawo o adwokaturze
148 § 2 pkt 2 ................................ 7
(Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188
270 § 1 .......................................... 4
ze zm.)
286 § 1 .................................. 3, 4, 9
Art.
poz.
294 § 1 .......................................... 4
4 ust. 1 ........................................ 11
Ustawa
29 ust. 1 ...................................... 11
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
2 § 1 pkt 4 ................................... 10
7 .................................................... 6
5 § 1 .............................................. 6
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Ustawa
z dnia 23 lutego 1991 r.
o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ
wydanych wobec osób
represjonowanych za dzia³alnoæ
na rzecz niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego
(Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.)

Art.
poz.
8 ust. 1 .......................................... 5
Ustawa
z dnia 7 padziernika 1999 r.
o jêzyku polskim
(Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224
ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 1 pkt 1 ................................ 1
3 ust. 2 .......................................... 1
4 pkt 1 .......................................... 1
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Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm. )

Art.
poz.
55 ust. 3 ........................................ 2
Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
ze zm.)

Art.
poz.
6 ust. 2 .......................................... 6

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Bezskutecznoæ umowy sprzeda¿y
 Zob. Uszczerbek maj¹tkowy .............................................................. 2

Dzia³alnoæ gospodarcza
 Zob. Uczniowski klub sportowy ......................................................... 6

Dzia³alnoæ sportowa
 Zob. Uczniowski klub sportowy ......................................................... 6

Elektroniczne postêpowanie upominawcze
 Zob. Op³ata uzupe³niaj¹ca od pozwu ................................................ 5

Informacja dotycz¹ca wykorzystania materia³u ze zbioru
 Zob. Ochrona prawna odmian rolin .................................................. 4

Kara umowna
 Zastrze¿enie w umowie przewozu kary umownej za podjêcie dzia³añ
konkurencyjnych po ustaniu umowy, bez ekwiwalentu, mo¿e byæ ocenione jako sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 2
k.c.). .................................................................................................... 3

Kara umowna bez ekwiwalentu
 Zob. Kara umowna ............................................................................. 3

Krajowy system ochrony rolin
 Zob. Wspólnotowy system ochrony roli ........................................... 4

Masa upad³oci
 Zob. Uszczerbek maj¹tkowy .............................................................. 2
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Ochrona prawna odmian rolin
 Przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian rolin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300) precyzuje, którzy
posiadacze gruntów rolnych, ze wzglêdu na powierzchnie posiadanych
gruntów mog¹ u¿ywaæ materia³u siennego bez uiszczenia op³aty, a art.
23a ust. 1 ustawy wskazuje na posiadaczy gruntów rolnych przy powo³aniu na powy¿sze wy³¹czenie, co oznacza , ¿e bez u¿ywania s³owa
,ka¿dy w tym przepisie, na wszystkich pozosta³ych posiadaczy gruntów rolnych obowi¹zek udzielenia informacji w trybie art. 23a ust. 2
zosta³ na³o¿ony ................................................................................... 4

Odpowiednia suma
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Odszkodowanie
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Op³ata na rzecz hodowcy
 Zob. Ochrona prawna odmian rolin .................................................. 4

Op³ata uzupe³niaj¹ca od pozwu
 Przewidziany w art. 50537 § 1 k.p.c. wymóg usuniêcia braków formalnych pozwu nie obejmuje obowi¹zku uiszczenia przez powoda op³aty
uzupe³niaj¹cej od pozwu, wczeniej skutecznie wniesionego i nale¿ycie op³aconego w elektronicznym postêpowaniu upominawczym .. 5

Podatek od towarów i us³ug
 Zob. Uszczerbek maj¹tkowy .............................................................. 2

Podjêcie dzia³alnoci konkurencyjnej po ustaniu umowy
 Zob. Kara umowna ............................................................................. 3

Posiadacz gruntów rolnych
 Zob. Ochrona prawna odmian rolin .................................................. 4

Postêpowanie uproszczone
 Zob. Op³ata uzupe³niaj¹ca od pozwu ................................................ 5
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skorowidz przedmiotowy
Prawo o stowarzyszeniach
 Zob. Uczniowski klub sportowy ......................................................... 6

Prawo wspólnotowe
 Wspólnotowy system ochrony roli ................................................... 4

Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód
wywo³anych mierci¹ cz³owieka
 O wysokoci zadoæuczynienia z art. 446 § 4 k.c. rozstrzyga stopieñ
i nasilenie odczuwanej krzywdy oraz potrzeba zrekompensowania jej
skutków. O odczuwanym poczuciu krzywdy decyduj¹ ró¿ne okolicznoci, w tym przede wszystkim stopieñ bliskoci i poziom oraz charakter relacji z osob¹ zmar³¹. Decyduje o nim równie¿ osobista wra¿liwoæ
osoby pokrzywdzonej, która jest w³aciwa ka¿dej z osób pokrzywdzonych i inna u ka¿dej z nich.
Ustawodawca zaniecha³ wskazania w art. 446 § 4 k.c. kryteriów ustalania wysokoci zadoæuczynienia. Pos³uguj¹c siê za zwrotem suma odpowiednia pozostawi³ s¹dom ocenê, które z przes³anek i w jakim zakresie wp³ywaj¹ na ustalenie jego wysokoci. Ta uznaniowoæ w zakresie przyznania i okrelenia wysokoci zadoæuczynienia powoduje, ¿e
s¹d wy¿szej instancji mo¿e ingerowaæ w przyznane zadoæuczynienie
o ile s¹d ni¿szej instancji odst¹pi³ od ustalonej praktyki orzekania opartej na uznanych kryteriach oceny zasadnoci zadoæuczynienia i jego
wysokoci.
Nie jest rol¹ zadoæuczynienia umo¿liwienie pokrzywdzonemu nabycie konkretnego dobra materialnego i dlatego ocena jego wysokoci
nie mo¿e byæ dokonana przez pryzmat wartoci tego dobra.
Ustalenie odszkodowania przewidzianego w art. 446 § 3 k.c. jest obarczone ryzykiem hipotetycznych ocen, gdy¿ odnosi siê do wzajemnych
relacji zmar³ego i osoby mu bliskiej, w szczególnoci zachowania zmar³ego usprawiedliwiaj¹cego oczekiwanie, ¿e by³oby kontynuowane
w przysz³oci. Dlatego orzekaj¹c o stosownym odszkodowaniu s¹d musi
opieraæ siê na przewidywaniu co do charakteru hipotetycznych przysz³ych relacji osoby uprawnionej i zmar³ej uzasadniaj¹cych stwierdzenie, ¿e nast¹pi³o istotne pogorszenie sytuacji ¿yciowej osoby bliskiej
zmar³emu ............................................................................................ 1

Równowartoæ uszczerbku maj¹tkowego
 Zob. Uszczerbek maj¹tkowy .............................................................. 2
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Statusu uczniowskiego klubu sportowego
 Zob. Uczniowski klub sportowy ......................................................... 6

Uczniowski klub sportowy
 Prawid³owa wyk³adnia art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i art. 4 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 ze zm.) uzasadnia stanowisko, ¿e uczniowski klub sportowy jest
szczególnym rodzajem klubu sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie dzia³alnoci sportowej. W przeciwieñstwie do innych klubów
sportowych uczniowski klub sportowy nie mo¿e podejmowaæ dzia³alnoci gospodarczej, co powoduje, ¿e postanowienia statutu na ten temat,
jako sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne (art. 58 § 1 i 3 k.c.) ................. 6

Umowa przewozu
 Zob. Kara umowna ............................................................................. 3

Ustawa o sporcie
 Zob. Uczniowski klub sportowy ......................................................... 6

Uszczerbek maj¹tkowy
 Równowartoæ uszczerbku maj¹tkowego w masie upad³oci, wywo³anego zawarciem bezskutecznej z mocy prawa umowy sprzeda¿y, nie
obejmuje wartoci podatku VAT od zbytych urz¹dzeñ ...................... 2

Uzupe³nienie braków formalnych pozwu
 Zob. Op³ata uzupe³niaj¹ca od pozwu ................................................ 5

Wspólnotowy system ochrony roli
 Art. 3 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.
w sprawie wspólnotowego sytemu ochrony rolin (DZ.U. UE.L.
1994.227.1) oraz rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1768/95 z 24 lipca
1995 r. ustanawiaj¹cego przepisy wykonawcze w zakresie odstêpstwa
rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporz¹dzenia (WE) Nr 2100/
94 (Dz.U. UE.L.1995.173.14) odnosz¹ siê wy³¹cznie do wspólnotowej
ochrony odmian rolin, a nie ochrony krajowej ................................. 4

Wy³¹czne prawo hodowcy do odmiany
 Zob. Ochrona prawna odmian rolin .................................................. 4
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Wysokoæ zadoæuczynienia
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Zadoæuczynienie
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Zadoæuczynienie za krzywdê z powodu mierci osoby
bliskiej
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
 Zob. Kara umowna ............................................................................. 3

Znaczne pogorszenie sytuacji ¿yciowej
 Zob. Roszczenie zmierzaj¹ce do naprawienia szkód wywo³anych mierci¹
cz³owieka ............................................................................................ 1

Orzecznictwo w sprawach pracy
Dodatek do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy
zawodowych
 Przepis § 7 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8
czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych (Dz.U. Nr 141, poz. 1497) uzale¿nienia wysokoæ
dodatku specjalnego o charakterze sta³ym w ostatnim miesi¹cu pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej, od okresu otrzymywania tego dodatku, a nie od okresu s³u¿by uprawniaj¹cego do przyznania dodatku specjalnego (o którym mowa w treci przepisów § 10a ust. 5 w sprawie
dodatków oraz § 3 rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego)3

Dodatek specjalny o charakterze sta³ym
 Zob. Dodatek do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych . 3

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Zob. Praca nak³adcza .......................................................................... 2
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Katalog postêpowañ, w których stronie przys³uguje uprawnienie
do wniesienia skargi
 Zob. Skarga na przewlek³oæ postêpowania ...................................... 5

Okres pozostawania w stosunku pracy
 Zob. Praca nak³adcza .......................................................................... 2

P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u
umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug
 P³atnikiem sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub umowy o wiadczenie us³ug jest pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracê w ramach tej umowy zawartej z osob¹
trzeci¹. Ustalenie, jakie czynnoci pracownik wykonywa³ w ramach
umowy o pracê, a jakie - w ramach umowy zlecenia lub umowy o wiadczenie us³ug zawartej z osob¹ trzeci¹ jest okolicznoci¹ istotn¹ dla rozstrzygniêcia o koniecznoci op³acania przez pracodawcê sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne za osobê, z któr¹ zosta³a zawarta umowa cywilnoprawna, tak jak za pracownika (art. 18 ust. la ustawy z dnia 13
padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, Dz.U.
z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) .................................................. 1

Podstawa wymiaru emerytury i renty
 Zob. Praca nak³adcza .......................................................................... 2

Podstawa wymiaru sk³adek
 Zob. Praca nak³adcza .......................................................................... 2

Postêpowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych
 Zob. Rozstrzygniêcie s¹du odwo³awczego rozpoznaj¹cego w pierwszej
instancji odwo³anie od decyzji organów rentowych w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ........................................................ 6

Praca nak³adcza
 Okres wykonywania pracy na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹ nie
jest okresem pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 15 ust.
2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych .................................................................................................... 2

206

skorowidz przedmiotowy
Pracodawca
 Zob. P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug ............................................................ 1

Rozstrzygniêcie s¹du odwo³awczego rozpoznaj¹cego
w pierwszej instancji odwo³anie od decyzji
organów rentowych w sprawach z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych
 Rozstrzygaj¹c w sprawie wszczêtej na skutek bezczynnoci organu, s¹d
nie jest zwi¹zany ¿¹daniem odwo³uj¹cego siê co do rodzaju orzeczenia,
które ma wydaæ a wybieraj¹c jeden z mo¿liwych sposobów rozstrzygniêcia, powinien kierowaæ siê ca³okszta³tem okolicznoci sprawy, ze
szczególnym uwzglêdnieniem s³usznego interesu ubezpieczonego (art.
47714 § 3 k.p.c.) .................................................................................. 6

Skarga na przewlek³oæ postêpowania
 Katalog postêpowañ, w których stronom przys³uguje uprawnienie do
wniesienia skargi na przewlek³oæ postêpowania ma charakter zamkniêty
i nie obejmuje postêpowania prowadzonego przed organem rentowym
poprzedzaj¹cym wydanie decyzji ...................................................... 5

S³uszny interes ubezpieczonego
 Zob. Rozstrzygniêcie s¹du odwo³awczego rozpoznaj¹cego w pierwszej
instancji odwo³anie od decyzji organów rentowych w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ........................................................ 6

Umowa cywilnoprawna
 Zob. P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug ............................................................ 1

Umowa o pracê
 Zob. P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug ............................................................ 1

Umowa o wiadczenie us³ug
 Zob. P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug ............................................................ 1

207

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Umowa zlecenia
 Zob. P³atnik sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u umowy zlecenia lub o wiadczenie us³ug ............................................................ 1

Ustalone prawo do emerytury
 Zob. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracê ..................................... 4

Wysokoæ dodatku specjalnego
 Zob. Dodatek do uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych . 3

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracê
 Pracownik maj¹cy ustalone prawo do emerytury i j¹ pobieraj¹cy nie
korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 kodeksu pracy .............. 4

Orzecznictwo w sprawach karnych
Cudze mienie
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Dowody bezporednie
 Zob. Wartociowanie dowodów ......................................................... 6

Dowody porednie
 Zob. Wartociowanie dowodów ......................................................... 6

Dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym
 Nie da siê stanowczo uzasadniæ pogl¹du, ¿e na gruncie okrelonego
typu przestêpstwa, dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym bêdzie wiadczyæ zawsze o mniejszym lub wiêkszym stopniu
winy czy karygodnoci przestêpstwa. Bezspornie za postaæ zamiaru
bêdzie mia³a istotne znaczenie dla zdecydowania o wymierzeniu kary
szczególnego rodzaju ......................................................................... 7

Kwalifikacja prawna czynu
 Zob. Powaga rzeczy os¹dzonej .......................................................... 4

Niekorzystne rozporz¹dzenie w³asnym mieniem
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9
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Niepe³ne rozpoznanie sprawy
 Zob. Powaga rzeczy os¹dzonej .......................................................... 4
Oszustwo
 Z konstrukcji znamion przestêpstwa oszustwa wynika, ¿e z regu³y pokrzywdzon¹ tym czynem jest osoba, któr¹ doprowadzono do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym mieniem za pomoc¹ zachowañ karalnych opisanych w przepisie art. 286 § 1 k.k.
Je¿eli natomiast do bezporedniego naruszenia lub zagro¿enia przestêpstwem dosz³o na mieniu cudzym, nie nale¿¹cym do rozporz¹dzaj¹cego nim, pokrzywdzonym staje siê inny podmiot, faktycznie lub prawnie
z nim powi¹zany ................................................................................ 9

Osoba pokrzywdzona
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Pismo procesowe
 Zob. wiadczenie pomocy prawnej ................................................. 11

Podstawa prawna odczytania protoko³ów z³o¿onych przez
wiadka wyjanieñ w charakterze oskar¿onego
 W procesie z³o¿onym, je¿eli wiadek korzysta odnonie jednego z czynów z prawa odmowy sk³adania zeznañ na podstawie art. 182 § 3 k.p.k.,
to tylko z zaistnienia tego wypadku wynika uprawnienie do odczytania
poprzednio z³o¿onych przez niego wyjanieñ odnonie tego czynu
w charakterze oskar¿onego (podejrzanego) - art. 391 § 2 k.p.k., a nie
z powodów okrelonych w art. 391 § 1 k.p.k. w zw. z art. 391 § 2 k.p.k.,
bêd¹cych konsekwencj¹ sk³adania przez niego zeznañ odnonie czynu
(czynów), co do których nie móg³ skorzystaæ z prawa odmowy sk³adania zeznañ .......................................................................................... 2

Ponowne postêpowanie
 Zob. Powaga rzeczy os¹dzonej .......................................................... 4

Powaga rzeczy os¹dzonej
 Przyjêcie odmiennej kwalifikacji prawnej czynu nie otwiera mo¿liwoci
ponownego postêpowania. Nowe postêpowanie nie jest tak¿e dopuszczalne w razie uprzedniego niepe³nego rozpoznania sprawy, albowiem
w ka¿dym z tych przypadków mamy do czynienia z tym samym czynem w znaczeniu ontologicznym, co stanowi przeszkodê w postaci
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powagi rzeczy os¹dzonej, która nie pozwala na ponowne prowadzenie
postêpowania przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpowiedzialnoci prawnej, innymi s³owy - o ten sam czyn w znaczeniu
prawnym ............................................................................................ 4

Prawo odmowy zeznañ wiadka, który w innej tocz¹cej
siê sprawie jest oskar¿ony o wspó³udzia³ w przestêpstwie
objêtym postêpowaniem
 Zob. Podstawa prawna odczytania protoko³ów z³o¿onych przez wiadka wyjanieñ w charakterze oskar¿onego .......................................... 2

Przeprowadzenie postêpowania dowodowego co do istoty
sprawy przez s¹d odwo³awczy
 Rozk³ad ról procesowych w postêpowaniu karnym jest czytelny: to s¹d
pierwszej instancji przeprowadza i ocenia dowody, za s¹d odwo³awczy co do zasady jedynie weryfikuje w uk³adzie apelacyjnym poprawnoæ czynnoci dokonanych w tej sferze przez instancjê meriti. Podjêcie przez s¹d apelacyjny aktywnoci dowodowej, o jakiej stanowi art.
452 § 2 k.p.k. musi byæ traktowane jako wyj¹tek od wskazanej wy¿ej
regu³y. Wyj¹tki za nie podlegaj¹ wyk³adni rozszerzaj¹cej (exceptiones
non sunt extendenda) ....................................................................... 3

Przygotowanie pisma procesowego
 Zob. wiadczenie pomocy prawnej ................................................. 11

Rodzaj kary
 Zob. Dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym .............. 7

Stopieñ winy
 Zob. Dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym .............. 7

wiadczenie pomocy prawnej
 Przygotowanie pisma procesowego w celu jego skierowania do w³aciwego organu procesowego wymagaj¹ce okrelonej inwencji intelektualno - koncepcyjnej musi byæ uznane za wiadczenie pomocy prawnej
(udzielania tej pomocy) ................................................................... 11

Ustawa o jêzyku polskim
 Zob. Uzasadnienie ................................................................................
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Uzasadnienie
 Wprawdzie nie forma graficzna decyduje o merytorycznej treci sporz¹dzonego uzasadnienia wyroku, jednak¿e przepisy art. 424 k.p.k. nie
mog¹ byæ postrzegane w oderwaniu od zapisów ustawy z dnia 7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224),
skoro w jej wietle jêzyk polski jest jêzykiem urzêdowym, m. in. konstytucyjnych organów pañstwa (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy) ................. 1

Uznanie za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób
represjonowanych za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego
bytu Pañstwa Polskiego
 Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e krzywda, o której stanowi art. 8 ust. 1 ustawy
lutowej, winna w sposób bezporedni wynikaæ z internowania lub (i)
pozbawienia wolnoci, ale owa bezporednioæ wcale nie musi, a nawet nie mo¿e oznaczaæ ograniczenia krzywdy do skutków powsta³ych
w wyniku fizycznego pozbawienia wolnoci i internowania i tylko w czasie ich trwania ..................................................................................... 5

Wartociowanie dowodów
 W polskim procesie karnym nie sposób jest doszukaæ siê obowi¹zywania regu³y wartociowania dowodów co do ich pierwszeñstwa
w zale¿noci od tego, czy s¹ to dowody bezporednie czy porednie .............................................................................................. 6
 W procesie opartym o dowody porednie czy te¿ o charakterze stricte
poszlakowym, funkcjonuj¹ce realia czasowo-przestrzenne zdarzenia,
wynikaj¹ce z przeprowadzonych dowodów, s¹ istotnym wyznacznikiem koniecznoci rozwa¿ania mo¿liwych wersji zdarzenia, bowiem
kreowanie niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoci nie mo¿e byæ sprowadzane do granic absurdalnych ............................................................ 6

Wprowadzenie w b³¹d
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Wymiar kary ³¹cznej
 Nie sposób przy ferowaniu kary ³¹cznej w wyroku ³¹cznym pomijaæ tej
prawdy orzeczniczej, przy tym ci¹gle jeszcze doæ rzadko z nale¿ytym
naciskiem podnoszonej, byæ mo¿e z tego wzglêdu, ¿e jest ona nadzwyczaj oczywista, a mianowicie, ¿e wymiar kary ³¹cznej nie powinien
zasadniczo odbiegaæ od tego wymiaru, który mia³by miejsce, gdyby
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orzekano o tym zagadnieniu w jednym postêpowaniu. Oczywist¹ modyfikacj¹ tej regu³y s¹ obwarowania ustawowe, wynikaj¹ce w szczególnoci z treci art. 571 k.p.k. ................................................................ 8

Wymierzenie kary
 Zob. Dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym .............. 7

Wyrok ³¹czny
 Zob. Wymiar kary ³¹cznej ................................................................... 8

Wyzyskanie b³êdu
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Wyzyskanie niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania
przedsiêbranego dzia³ania
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Zadoæuczynienie za krzywdê wynik³¹ z wykonania
orzeczenia lub decyzji o internowaniu
 Zob. Uznanie za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego ....................................................................................................... 5

Zamiar
 Zob. Dzia³anie z zamiarem bezporednim lub wynikowym .............. 7

Znamiona przestêpstwa oszustwa
 Zob. Oszustwo .................................................................................... 9

Zwrot sprawy do postêpowania przygotowawczego
 S¹d orzekaj¹cy nie mo¿e uchylaæ siê od powinnoci podejmowania
definitywnych decyzji rozstrzygaj¹cych o przedmiocie procesu poprzez
zwrot sprawy do postêpowania przygotowawczego ...................... 10
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wykaz orzeczeñ

Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 73/13
I ACa 174/13
I ACz 314/13
I ACa 795/12
V ACa 22/13
VI Gz 44/13

12 kwiecieñ 2013 r.
14 maj 2013 r.
11 kwiecieñ 2013 r.
29 styczeñ 2013 r.
29 kwiecieñ 2013 r.
2 kwiecieñ 2013 r.

poz.

str.

2
3
5
4
1
6

33
41
65
54
3
70

poz.

str.

3
1
2
6
5
4

116
77
96
149
146
128

poz.

str.

3
1
8

161
155
182

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 139/12
III AUa 760/12
III AUa 865/12
III AUz 260/12
III S 6/12
VII Pa 42/12

23 sierpieñ 2012 r.
8 listopad 2012 r.
23 listopad 2012 r.
11 grudzieñ 2012 r.
12 wrzesieñ 2012 r.
11 maj 2012 r.

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 5/13
II AKa 61/13
II AKa 71/13

22 maj 2013 r.
26 kwiecieñ 2013 r.
21 marzec 2013 r.
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II Aka 77/13
II AKa 127/13
II AKa 300/12
II AKa 441/12
II AKa 452/12
II Aka 467/12
II AKz 288/13
II AKz 512/13
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3 kwiecieñ 2013 r.
15 maj 2013 r.
4 luty 2013 r.
16 styczeñ 2013 r.
16 styczeñ 2013 r.
26 luty 2013 r.
15 maj 2013 r.
13 sierpieñ 2013 r.

5
2
9
4
7
6
10
11

171
157
184
168
178
173
185
188
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