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Prawo Cywilne
1
WYROK
z dnia 28 wrzenia 2012 r.
I ACa 494/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Dorota Gierczak
SSO del. Ewa Górniak

Teza:
Je¿eli obrotu rodkami klienta banku dokonano na ustne zlecenie i za zgod¹ klienta, ewentualne skutki decyzji doradcy tak pozytywne jak i negatywne obarczaj¹ klienta. Bank nie ponosi bowiem
odpowiedzialnoci za trafnoæ decyzji finansowych klienta lecz za
prawid³owe ich wykonanie.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2012 r. S¹d Okrêgowy zas¹dzi³ od
pozwanych M.G. i A.G. (1) solidarnie na rzecz Banku (...) S.A.
w W. kwotê 146.008,97 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 15
sierpnia 2008 r. do dnia zap³aty oddalaj¹c powództwo w pozosta³ym zakresie (pkt. I i II wyroku).
S¹d zas¹dzi³ te¿ od powoda (pozwanego wzajemnie)  Banku
(...) S.A. w W. na rzecz pozwanych (powodów wzajemnych) kwotê
28.667,- z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 2 wrzenia 2008 r. do
dnia zap³aty oddalaj¹c powództwo wzajemne w pozosta³ym zakresie (pkt. III i IV wyroku). S¹d Okrêgowy zniós³ koszty postêpowania pomiêdzy stronami (pkt V) i nakaza³ zwrot ze Skarbu Pañstwa
stronom po 198,95 z³ tytu³em nadp³aconych zaliczek na bieg³ego.
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Przedmiotem pozwu g³ównego by³o ¿¹danie zap³aty kwoty
146.008,97 z³ z tytu³u nienale¿nego wiadczenia uczynionego przez
Bank na rzecz rachunku inwestycyjnego pozwanych.
Co do tej kwoty pozwani podnieli zarzut potr¹cenia oraz wnieli pozew wzajemny w zakresie kwoty 64.800,- z³ z tytu³u szkody,
jak¹ ponieli poprzez nieautoryzowany obrót ich rodkami przez
pracownika Banku.
S¹d Okrêgowy ustali³, co nastêpuje:
W dniu 3 stycznia 2006 r. pomiêdzy powodowym Bankiem i pozwanymi zawarta zosta³a umowa o wiadczenie kompleksowej zindywidualizowanej obs³ugi w Pionie Bankowoci Prywatnej a zakres
obs³ugi wiadczonej przez Bank zosta³ okrelony w trzech pe³nomocnictwach udzielonych Bankowi przez pozwanych.
Zlecenia oraz dyspozycje klient sk³ada³ osobicie lub za porednictwem telefonu i faksu. Zlecenia telefoniczne mia³y byæ przyjmowane wy³¹cznie pod numerem telefonu wskazanym w umowie,
okrelono has³o, nale¿a³o przedstawiæ siê, podaæ rodzaj transakcji
(iloæ, cenê minimaln¹ lub inne wskazania, rodzaj papierów wartociowych). Pozwani wyrazili te¿ zgodê na nagrywanie wszystkich
zleceñ telefonicznych. W tym samym dniu pozwani udzielili Bankowi pe³nomocnictw do wykonywania w ich imieniu i na ich rzecz
okrelonych czynnoci dotycz¹cych posiadanych rachunków.
Obs³ug¹ pozwanych zajmowa³a siê M.B. (1) pracownik Pionu
Bankowoci Prywatnej Oddzia³u Banku w S.
W okresie od 6 stycznia 2006 r. do 1 padziernika 2007 r. pozwani wp³acili na rachunek inwestycyjny ³¹cznie 431.000,- z³:
 101.000,- z³  16.01.2006 r.
 100.000,- z³  17.05.2006 r.
 130.000,- z³  22.05.2006 r.
 100.000,- z³  23.02.2007 r.
 586,20 z³  dywidenda 17.06.2006 r. (...)
Z rachunku tego na (...) pozwanych zosta³y przelane kwoty o ³¹cznej wartoci 260.000,- z³:
 100.000,- z³  26.02.2007 r.
 10.000,- z³  30.05.2007 r.
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 150.000,- z³  1.10.2007 r. z tym, ¿e kwota 150.000,- z³ pochodzi³a z obcego rachunku, z którego kwotê wp³acono tego samego dnia.
Na rachunku dokonywane by³y transakcje z tytu³u zakupu i sprzeda¿y akcji, przy czym na zakup akcji przeznaczono ³¹cznie
2.425.722,16 z³, a ze sprzeda¿y akcji uzyskano 2.104.946,78 z³.
Pozwani do (...) powodowego Banku z³o¿yli osobicie tylko dwie
dyspozycje zakupu akcji oraz skorzystali z prawa poboru. Transakcje papierami wartociowymi wykonywane na podstawie autoryzowanych zleceñ pozwanych przynios³y zysk w kwotach 6.089,69
z³ i 9.860,92 z³. Transakcje wykonane bez autoryzacji pozwanych
wykonane przez M.B. (1) przynios³y stratê w kwocie 44.437,61 z³.
Ostateczna strata pozwanych wynios³a kwotê 28.667,- z³ (44.437,61
z³ - 6.089,69 z³ - 9.860,92 z³).
Dokonane przez powodowy Bank nagrania M.B. (1) z pozwanym z dnia 18 kwietnia 2007 r., 20 kwietnia 2007 r. i 26 kwietnia
2007 r. nie zawieraj¹ treci, które mo¿na powi¹zaæ z konkretn¹ transakcj¹ a pozwany nie poda³ has³a.
Pracownik Banku (...) nie przestrzega³a procedur wymaganych
przy realizacji zleceñ maklerskich okrelonych w umowie.
We wrzeniu 2007 r. pozwany uprzedzi³ M.B. (1), ¿e bêdzie
potrzebowa³ 150.000,- z³ na budowê domu.
W dniu 1 padziernika 2007 r. M.B. (1) przela³a z rachunku W.L.
na rachunek inwestycyjny pozwanych w (...) powodowym Banku
kwotê 150.000,- z³, przy czym operacja ta nie by³a zlecana i autoryzowana przez W.L. Bank w dniu 23 lutego 2009 r. zwróci³ W.L.
kwotê 150.000,- z³ przelan¹ na rachunek pozwanych.
Powód 14 lipca 2008 r. i 21 padziernika 2008 r. wezwa³ pozwanych do zwrotu tej kwoty, ¿¹daj¹c jednak kwoty 146.008,97 z³.
Pismem z dnia 19 sierpnia 2008 r. pozwani odmówili zwrotu i wezwali powoda do zap³aty kwoty 64.800,- z³.
Wyrokiem z dnia 30 padziernika 2009 r. S¹d Okrêgowy uzna³
M.B. (1) za winn¹ pope³nienia licznych przestêpstw na szkodê
klientów Banku i wymierzy³ jej karê ³¹czn¹ 4 lat pozbawienia wolnoci.
(...)
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Oceniaj¹c powództwo g³ówne wywodzone z bezpodstawnego
wzbogacenia S¹d meriti uzna³, ¿e kwota 150.000,- z³ przelana w dniu
1 padziernika 2007 r. bez zlecenia z rachunku innego klienta 
W.L. na rachunek pozwanych stanowi³a nienale¿ne wiadczenie
Banku na rzecz pozwanych, jako ¿e Bank zwróci³ tê kwotê W.L.,
którego z pozwanymi nie ³¹czy³ ¿aden stosunek prawny bêd¹cy
ród³em takiego wiadczenia. Kwotê bezprawnie pobran¹ z konta
W.L. i przelan¹ na konto pozwanych, Bank zwróci³ W.L. po ustaleniu, ¿e ten nie zleca³ i nie autoryzowa³ tego rodzaju przelewu, za
transakcji tej dokona³a M.B. (1) chc¹c zapewniæ pozwanym mo¿noæ wycofania gotówki, której oczekiwali.
S¹d wskaza³ na normê art. 725 i 726 k.c. i stwierdzi³, ¿e Bank
zobowi¹zany jest do zwrotu klientowi wolnych rodków, o ile posiadaczowi rachunku one przys³uguj¹ w danym momencie. Skoro
pozwani w dniu 1 padziernika 2007 r. nie posiadali na swoim
rachunku rodków w kwocie 150.000,- z³ a znalaz³y siê one na ich
koncie na skutek wadliwego przelewu z konta innego klienta, to
uznanie ich konta t¹ kwot¹ nie stanowi³o wykonania umowy rachunku bankowego przez Bank.
Zdarzenie to stanowi³o wiadczenie nienale¿ne w myl art. 410
§ 1 i 2 k.c., a zatem zgodnie z art. 405 k.c. bezpodstawnie wzbogacony obowi¹zany jest do zwrotu wartoci korzyci maj¹tkowej uzyskanej kosztem innej osoby.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e o bezpodstawnoci prawnej mowa
wówczas, gdy wzbogacenie nie stanowi prawid³owego nastêpstwa
okolicznoci zachodz¹cych w ramach istniej¹cego stosunku prawnego.
Jedn¹ z postaci bezpodstawnego wzbogacenia jest nienale¿ne
wiadczenie, dokonane przez osobê, która w ogóle nie by³a zobowi¹zana, a wiêc wtedy gdy wyst¹pi³o wiadczenie nie by³o czynnoci prawnej prowadz¹cej do powstania zobowi¹zania ani te¿ to
zobowi¹zanie nie odpowiada³o treci lub zakresowi wiadczenia.
Pozwani podnieli przeciw temu ¿¹daniu zarzut z art. 411 pkt 1
k.c. jednak¿e S¹d meriti uzna³, ¿e przepis ten nie mo¿e mieæ w sprawie zastosowania dla obrony pozwanych przed ¿¹daniem zwrotu
wiadczenia, bowiem M.B. (1) nie by³a uprawniona do reprezentowania powodowego Banku i do spe³nienia w jego imieniu wiad-
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czeñ innych ni¿ wynikaj¹ce z umowy rachunku bankowego, a tak¿e do sk³adania owiadczeñ woli.
M.B. (1) wiedzia³a, ¿e Bank nie by³ zobowi¹zany do spe³nienia
wiadczenia lecz uczyni³a to dla ukrycia swej przestêpczej dzia³alnoci, a nie w imieniu i interesie Banku. Bank zatem nie mia³ wiadomoci nieistnienia zobowi¹zania i nie podj¹³ decyzji o spe³nieniu
wiadczenia mimo braku takiego obowi¹zku, a zatem przepis art.
411 pkt 1 k.c. nie mia³ w sprawie zastosowania.
Poniewa¿ powód uzna³ pozwanych kwot¹ straty 3.991,03 z³ i wobec tego ¿¹da³ zwrotu nie kwoty 150.000,- z³ a 146.008,97 z³ tak¹
kwotê z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia S¹d meriti zas¹dzi³
na rzecz powoda.
(...)
Rozpoznaj¹c z kolei ¿¹danie pozwu wzajemnego S¹d meriti podnosi³, ¿e pozwani roszczenie o zap³atê kwoty 64.800,- z³ wraz z odsetkami od 2 wrzenia 2008 r. ustalili jako ró¿nicê kwot przez nich
wp³aconych  331.000,- z³ a wyp³aconych  10.000,- z³, 150.000,z³, 106.200,- z³ ze sprzeda¿y akcji ( ) (331.000,- z³ - 266.300,- z³ =
64.800,- z³).
Oceniaj¹c to roszczenie S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e strony zawar³y umowê rachunku bankowego o szczególnym przeznaczeniu,
gdy¿ mia³ on s³u¿yæ inwestowaniu rodków pieniê¿nych pozwanych, które na rachunek by³y w tym celu wp³acane.
Zgodnie z art. 355 § 1 i 2 k.c. d³u¿nik obowi¹zany jest dochowaæ
nale¿ytej starannoci przy uwzglêdnieniu zawodowego charakteru
swej dzia³alnoci.
Art. 50 ust. 2 pr. bankowego stanowi za, ¿e bank dok³ada szczególnej starannoci w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa przechowywanych rodków pieniê¿nych.
W ocenie s¹du Bank mia³ wiêc obowi¹zek wykonywaæ umowê
z wy¿sz¹ starannoci¹ ni¿ pozwani, bowiem Bank jako profesjonalny podmiot zawodowo trudni siê specyficzn¹ dzia³alnoci¹ polegaj¹c¹ na przechowywaniu i dysponowaniu rodkami pieniê¿nymi
kontrahenta i ustawowo obowi¹zany jest do szczególnej starannoci
w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa tych rodków.
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Wyp³ata na rzecz osoby nieuprawnionej, jak i dokonanie przelewu bez zlecenia wiadcz¹ nie tylko o nienale¿ytym wykonaniu
zobowi¹zania przez Bank lecz tak¿e o naruszeniu obowi¹zku nale¿ytej starannoci zawodowej.
S¹d meriti oceniaj¹c materia³ dowodowy uzna³, ¿e porównuj¹c
opis prawid³owego sposobu udzielenia zleceñ zakupu papierów
wartociowych z zapisem rozmów pozwanego z M.B., nale¿y uznaæ,
¿e nie ma w nich elementów koniecznych dla uznania, i¿ by³y to
prawid³owe polecenia dokonania transakcji. Od odpowiedzialnoci
nie zwalnia Banku, w ocenie S¹du meriti, fakt ¿e pozwany (powód
wzajemny) wiedzia³ o niezgodnym z umow¹ i procedurami postêpowaniu pracownika Banku M.B.
Zgodnie z art. 471, 472 i 474 k.c. d³u¿nik (Bank) zobowi¹zany
jest do naprawienia szkody wynik³ej z nienale¿ytego wykonania
zobowi¹zania, chyba ¿e jest ono nastêpstwem okolicznoci, za które d³u¿nik nie ponosi odpowiedzialnoci.
W okolicznociach tej sprawy bezsporne by³o, ¿e tylko trzy transakcje by³y autoryzowane przez pozwanych, a zdecydowan¹ wiêkszoæ nie. Zgodnie za z art. 474 k.c. Bank ponosi odpowiedzialnoæ za dzia³ania i zaniechania M.B. wykonuj¹cej w imieniu Banku
umowê z pozwanymi sprzecznie ze standardami bezpieczeñstwa
rodków powierzonych (wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2003 r.).
S¹d meriti zwa¿y³, ¿e niezgodne z umow¹ i procedurami postêpowanie pracownika Banku trwa³o kilka lat a kontrole wewnêtrzne
okaza³y siê nieefektywne, jak i same procedury okaza³y siê nieskuteczne, skoro nie wszystkie rozmowy by³y nagrywane a nieautoryzowane zlecenia by³y realizowane. Bank odpowiada wiêc za nieprawid³owoci i zaniedbania organizacyjne skutkuj¹ce zagro¿eniem
bezpieczeñstwa rodków, za nie zosta³o wykazane, ¿e szkoda pozwanych jest wynikiem okolicznoci, za które Bank nie ponosi
odpowiedzialnoci.
Wskazuj¹c na te ustalenia i rozwa¿ania s¹d posi³kuj¹c siê opini¹
bieg³ego uzna³, ¿e bilans transakcji M.B. sprowadza³ siê do szkody
pozwanych wynosz¹cej 28.667,- z³, przy czym od ³¹cznej straty
44.437,61 z³ odliczono zysk wynosz¹cy 6.089,69 z³ i 9.860,92 z³
z transakcji autoryzowanych, gdy¿ rodki te nadal by³y inwestowane za wiedz¹ i zgod¹ pozwanego, który nieautoryzowane transak-
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cje akceptowa³ tak d³ugo, jak d³ugo by³ przekonany, ¿e obroty na
jego rachunku przynosz¹ zysk.
Z tych przyczyn S¹d meriti uwzglêdni³ powództwo wzajemne
do kwoty 28.667,- z³ a w pozosta³ym zakresie je oddali³ (co do
36.133,- z³).
(...)
Powód zaskar¿y³ wyrok w zakresie punktu III i V zarzucaj¹c:
1. obrazê art. 756 k.c. poprzez nieuznanie rozmów telefonicznych
pomiêdzy pozwanym a doradc¹ bankowym jako potwierdzenie
przez pozwanego operacji dokonanych w imieniu klienta przez
doradcê a co za tym idzie nienadanie im skutku zlecenia;
2. obrazê art. 103 k.c. poprzez nieuznanie dzia³añ doradcy jako
przekroczenia zakresu pe³nomocnictwa, które to dzia³ania zosta³y potwierdzone przez pozwanego w trakcie rozmów telefonicznych;
3. obrazê art. 278 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie
b³êdnej oceny opinii bieg³ego poprzez nieuwzglêdnienie, ¿e
operacje na których pozwani ponieli stratê by³y przez pozwanego potwierdzone i zaakceptowane, a ca³e ryzyko ewentualnej straty obci¹¿a pozwanych;
4. b³êdy w ustaleniach faktycznych poprzez nieuznanie potwierdzenia i akceptacji przez pozwanego operacji wykonywanych
przez doradcê bankowego M.B., a co za tym idzie akceptacji
ryzyka wi¹¿¹cego siê z inwestowaniem na niepewnych rynkach
finansowych.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty powód wnosi³ o zmianê wyroku w punkcie III i oddalenie powództwa wzajemnego oraz o zmianê punktu V wyroku i zas¹dzenie zwrotu kosztów w ca³oci na
rzecz powoda.
Apelacja pozwanych odnosi³a siê do punktu I, IV i V wyroku
i zarzuca³a:
1. naruszenie przepisów postêpowania w postaci art. 233 § 1 k.p.c.
maj¹ce wp³yw na treæ orzeczenia, polegaj¹ce na wyci¹gniêciu
wniosków sprzecznych z dowodami uznanymi przez s¹d za wiarygodne i poczynionymi na ich podstawie ustaleniami faktycz-
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nymi, a tym samym dokonanie dowolnej oceny dowodów, poprzez:
a) uznanie, i¿ pozwani-powodowie wzajemni nie udowodnili
poniesionej straty na skutek nienale¿nego (nie autoryzowanego) wykonywania transakcji na ich rachunku przez powoda-pozwanego wzajemnego, w szczególnoci nie udowodnili
straty poniesionej na akcjach ( ):
 w sytuacji gdy s¹d jednoczenie uzna³ fakt, ¿e transakcja
zakupu akcji ( ) nie by³a autoryzowana, wobec czego
nale¿a³o uznaæ, i¿ pozwany w ogóle nie mia³ prawa do
wydatkowania kwoty 274.857,00 z³ na ich zakup, przy
jednoczesnym uznaniu, i¿ sam fakt wydania takiej kwoty
na ich zakup bez autoryzacji nie mo¿e stanowiæ podstawy
do ustalenia wysokoci szkody,
 w sytuacji, gdy do akt sprawy z³o¿ono wyci¹gi z rachunku
pozwanych-powodów wzajemnych, z których wynika, ¿e
akcje ( ) zosta³y zakupione za kwotê 274.857,- z³, co
znajduje te¿ swe potwierdzenie w opinii bieg³ego, za pozwany (wyjania³ za ile i dlaczego sprzeda³ owe akcje osi¹gaj¹c kwotê 106.200 z³), a zatem ustalenie straty wymaga
prostego dzia³ania matematycznego, nie wymagaj¹cego
wiadomoci specjalnych, a kwota ta wynosi³a 168.657,- z³
i wynika wprost z materia³u dowodowego sprawy (z³o¿onych wyci¹gów jak i obliczeñ bieg³ego), szczególnie, w sytuacji gdy s¹d jak wynika z uzasadnienia w czêci faktycznej ustali³, ¿e pozwany sprzeda³ we akcje za kwotê
106.000,- z³ a zeznaniom pozwanegopowoda wzajemnego w ca³oci da³ wiarê czyni¹c je tym samym w ca³oci
podstaw¹ ustaleñ faktycznych,
b) uznanie, i¿ M.B. nie by³a osob¹ umocowan¹ do dokonania
w imieniu Banku uznania rachunku bankowego pozwanych
kwot¹ 150.000,- z³, w sytuacji gdy uzna³, i¿ M.B. dokonuj¹c
przelewu tej kwoty z rachunku W.L. dzia³a³a na rachunek
Banku, a nadto w sytuacji gdy by³a ona pracownikiem Banku
upowa¿nionym do dokonywania operacji finansowych na rachunku pozwanych, za powód-pozwany wzajemny nie
przedstawi³ ¿adnego dowodu na potwierdzenie okolicznoci,

10

w sprawach cywilnych
i¿ w ramach tych obowi¹zków nie by³a umocowana do uznawania rachunku pozwanych,
2. naruszenie przepisów postêpowania w postaci art. 229 k.p.c.,
art. 230 k.p.c. oraz art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. maj¹ce wp³yw na
treæ orzeczenia, polegaj¹ce na uznaniu, i¿ pozwani-powodowie wzajemni nie udowodnili poniesionej straty na skutek nienale¿ytego (nie autoryzowanego) wykonywania transakcji na ich
rachunku przez powoda-pozwanego wzajemnego, tj. nie udowodnili straty poniesionej na akcjach ( ), nie udowadniaj¹c kiedy i za ile sprzedali owe akcje, w sytuacji, gdy okolicznoæ ta
pomiêdzy stronami by³a bezsporna, a wrêcz potwierdzana przez
powoda-pozwanego wzajemnego,
3. naruszenie prawa materialnego w postaci przepisów art. 405 k.c.
i art. 410 § 1 i 2 k.c. polegaj¹ce na ich b³êdnej wyk³adni i b³êdnym zastosowaniu w sprawie oraz przepisów art. 725 i 725 k.c.
polegaj¹ce na ich niezastosowaniu oraz w efekcie przyjêciu, i¿
pozwani zostali bezpodstawnie wzbogaceni kosztem powoda
(pozwanego wzajemnego), w sytuacji gdy na rachunku pozwanych w dacie pobrania kwoty 150.000,- z³ w padzierniku 2007 r.
(zgodnie z wyranym ¿¹daniem pozwanego-powoda wzajemnego A.G.) winna znajdowaæ siê kwota 150.000,- z³, która zgodnie z ich ¿¹daniem zosta³a im nastêpnie wyp³acona, wobec czego nie mo¿e ona byæ traktowana jako wiadczenie bez podstawy prawnej,
4. naruszenie prawa materialnego w postaci art. 411 pkt 1 k.c.
polegaj¹cego na jego niezastosowaniu w sprawie niniejszej polegaj¹cym na przyjêciu, i¿ dokonane przez bank (poprzez swego pracownika M.B.) wiadczenie na rzecz pozwanych-powodów wzajemnych, w kwocie 150.000,- z³ nie stanowi³o wiadczenia, co do którego powód-pozwany wzajemny, wiedzia³ ¿e
nie jest pozwanym nienale¿ne, w sytuacji jednoczesnego uznania, ¿e wiadczenie to by³o wiadczeniem nienale¿nym,
5. naruszenie przepisów art. 60 k.c., art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 91 k.p.c.
poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie, oraz
art. 498 i 499 k.c., poprzez ich niezastosowanie i uznanie, i¿
pozwani-powodowie wzajemni nie z³o¿yli skutecznego zarzutu
potr¹cenia prowadz¹cego do umorzenia wierzytelnoci powo-
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da-pozwanego wzajemnego, a udzielone pe³nomocnikowi pe³nomocnictwo nie upowa¿nia³o go do z³o¿enia materialno-prawnego owiadczenia o potr¹ceniu, w sytuacji gdy w wietle zarówno samej treci pe³nomocnictwa oraz przepisów art. 60 k.c.,
art. 65 § 1 i 2 k.c. oraz w kontekcie procesowej postawy pozwanych, ich owiadczeñ oraz zamiaru, niew¹tpliwie nale¿a³o
traktowaæ je, jako upowa¿niaj¹ce pe³nomocnika do z³o¿enia
owiadczenia o potr¹ceniu, a tym samym z³o¿ony zarzut potr¹cenia stanowi³ równoczesne materialno-prawne owiadczenie
o potr¹ceniu, prowadz¹c do umorzenia wierzytelnoci powodapozwanego wzajemnego przy uznaniu, i¿ powodowi-pozwanemu taka wierzytelnoæ przys³uguje,
6. naruszenie przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c., polegaj¹ce na:
a) b³êdnym uznaniu, i¿ pozwani-powodowie wzajemni nie udowodnili wysokoci szkody, jak¹ ponieli na skutek nienale¿ytego wykonywania przez powoda-pozwanego nieautoryzowanych transakcji, w szczególnoci straty na akcjach ( ), w sytuacji gdy z materia³u dowodowego wynika wprost i¿ nawet
tak ujmowana przez s¹d szkoda wynosi kwotê 168.657,- z³,
b) przyjêciu, i¿ szkoda nie mo¿e byæ ujmowana jako ró¿nica
kwoty wydanej za zakup 1200 akcji (...) S.A., które zapisane
by³y na rachunku pozwanych w padzierniku 2007 r. a ich
wartoci¹ w tym czasie, w sytuacji gdy s¹d traktowa³ je w istocie
jako sk³adnik maj¹tkowy maj¹tku pozwanych, a jednoczenie
wskazywa³ w istocie, ¿e pozwani winni byli je zbyæ ju¿
w 2007 r., a zatem s¹d  nawet przyjmuj¹c taki mechanizm
obliczenia szkody  winien przyj¹æ w tym celu ich wartoæ
z padziernika 2007 r., skoro zdaniem s¹du pozwani winni
byli zbyæ w tym czasie, nie za póniej (za kwotê mniejsz¹),
7. naruszenie przepisów postêpowania w postaci przepisu art. 328
§ 2 k.p.c. maj¹ce wp³yw na treæ orzeczenia, polegaj¹ce na nie
wyjanieniu w treci zaskar¿onego orzeczenia, dlaczego s¹d
przyj¹³, i¿ szkoda pozwanych-powodów wzajemnych winna byæ
ujmowana jako wynik finansowy operacji zakupu i sprzeda¿y
akcji, pomimo ich nie autoryzowania przez pozwanych i braku
zleceñ od pozwanych na dokonanie tych transakcji i nie wyja-
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nienie dlaczego s¹d nie uzna³ za szkodê kwoty, jak¹ pozwany
pobra³ z rachunku pozwanych.
Wskazuj¹c na te zarzuty pozwani wnieli o zmianê wyroku
w punkcie I i oddalenie powództwa g³ównego w ca³oci, o zmianê wyroku w punkcie IV i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanych solidarnie dalszej kwoty 36.133,- z³ z odsetkami od dnia 2
wrzenia 2008 r., o zas¹dzenie w punkcie V zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanych (powodów wzajemnych).
Pozwani wnosili te¿ o uzupe³nienie materia³u dowodowego w celu wykazania wysokoci szkody na akcjach ( ) oraz z ostro¿noci
procesowej z³o¿yli owiadczenie o potr¹ceniu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda g³ównego  Banku jako uzasadniona podlega
uwzglêdnieniu, za apelacja pozwanych odnosz¹ca siê do pozwu
g³ównego i wzajemnego podlega oddaleniu jako bezzasadna. Powo³ane dowody w apelacji pozwanych s¹d oddali³ jako spónione
i nieprzydatne dla rozstrzygniêcia.
S¹d Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne S¹du meriti, jako ¿e
znajduj¹ one oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym, choæ
nie wszystkie wyci¹gniête na jego podstawie wnioski nale¿y zaakceptowaæ.
Zarzuty obu apelacji tak materialne jak i procesowe wymagaj¹
zajêcia przez S¹d Apelacyjny stanowiska, którego istota sprowadza
siê do oceny umowy ³¹cz¹cej strony i sposobu jej wykonywania
a w konsekwencji do ustalenia, która ze stron ponosiæ powinna
odpowiedzialnoæ za skutki wynikaj¹ce ze sposobu realizacji tej
umowy.
Bezspornym w sprawie by³ fakt zawarcia przez strony umowy
z dnia (...) o wiadczenie kompleksowej i zindywidualizowanej obs³ugi w Pionie Bankowoci Prywatnej. Umowa ta zak³ada³a, ¿e pozwani mog¹ dokonywaæ zleceñ i dyspozycji dotycz¹cych swego
rachunku, których przedmiotem by³y przeró¿ne operacje finansowe w postaci m.in.:
 wp³at na rachunki oszczêdnociowe prowadzone na rzecz posiadaczy,
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otwieranie lokat z³otówkowych, walutowych,
sk³adanie zleceñ wykonywania sta³ych p³atnoci,
przenoszenie sald, przelewów miêdzy rachunkami,
zapisywania, nabywania, sprzeda¿y papierów wartociowych,
sk³adania dyspozycji przekazania rodków na rachunek (...) na
zakup/sprzeda¿ papierów wartociowych,
 sk³adania zleceñ zakupu, sprzeda¿y papierów wartociowych oferowanych na ró¿nych rynkach, co do obligacji i innych instrumentów finansowych.
Szczegó³owy zakres tych czynnoci zawieraj¹ pe³nomocnictwa
(za³¹czniki do umowy) udzielone przez pozwanych Bankowi wraz
z upowa¿nieniem do udzielenia dalszego pe³nomocnictwa pracownikom Banku  M.B. (1) i R.W.
Bezspornym te¿ by³o, ¿e owe zlecenia i dyspozycje mo¿na by³o
sk³adaæ osobicie, telefonicznie lub za pomoc¹ faksu, przy czym
dla telefonicznych zleceñ wymagana by³a procedura okrelona w §
4 i 5 aneksu i w § 3, 4, 5 umowy.
Wystarczy³o wiêc zatelefonowaæ na konkretny numer telefonu
stacjonarnego, podaæ numer rachunku, dane posiadacza, has³o, rodzaj dyspozycji (kupno/sprzeda¿), rynek notowañ, nazwê, liczbê
i cenê papierów wartociowych, datê wa¿noci dyspozycji, warunki dodatkowe.
Zarówno umowa w § 8 jak i aneks w § 12 i 13 wskazuj¹, ¿e
Bank wykonuje dyspozycje i zlecenia zgodnie z ich treci¹ a za
b³êdy w treci zleceñ, jak równie¿ za inne dzia³ania b¹d zaniechania klienta pozostaj¹ce w sprzecznoci z regulaminem, ogólnymi
warunkami, pe³n¹ odpowiedzialnoæ ponosi klient. Klient ponosi
te¿ odpowiedzialnoæ za szkody wynik³e z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania dyspozycji z³o¿onej telefonicznie, gdy nie
spe³nia ona warunków okrelonych w aneksie i regulaminie.
Materia³ dowodowy w postaci dokumentów (umowy), aneksów,
regulaminów, zapisów rozmów telefonicznych, zeznañ wiadków
w tym M.B. i pozwanego A.G. przekonuje, ¿e procedury przyjête
przez obie strony umowy nie by³y przestrzegane w okresie od
stycznia 2006 r. do 1 padziernika 2007 r., bowiem tylko 3 transakcje by³y autoryzowane przez pozwanego, a wiêc zlecone w zgodzie z procedurami.
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w sprawach cywilnych
Z ustaleñ bieg³ego wynika, ¿e formalne zlecenia przynios³y pozwanym zysk 6.089,69 z³ i 9.860,92 z³, za nieautoryzowane stratê
44.436,61 z³.
Na rachunku inwestycyjnym pozwanych nr (...) wp³ywy wynosi³y razem 2.686.532,98 z³ a wydatki 2.685.842,16 z³, przy czym
kwota 150.000,- z³ wp³ynê³a na konto pozwanych z obcego rachunku.
Na zakup akcji przeznaczono ³¹cznie kwotê 2.425.722,16 z³ a ze
sprzeda¿y akcji uzyskano kwotê 2.104.946,78 z³.
Wynika z powy¿szego, ¿e zlecenia autoryzowane (3) stanowi³y
znikomy udzia³ w ca³oci operacji, które na tym rachunku siê odbywa³y  54 zlecenia telefoniczne. Ustalenia te nie budz¹ w¹tpliwoci.
W ocenie S¹du Apelacyjnego nie sposób uznaæ, ¿e obroty na
tym rachunku odbywa³y siê w zgodzie z postanowieniami umowy,
jednak¿e wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za ten stan rzeczy ponosz¹
pozwani, którzy wbrew umowie zaniechali dokonywania zleceñ
i dyspozycji zgodnie z procedurami umownymi a wrêcz przeciwnie akceptowali swobodne decyzje doradcy bankowego M.B. zdaj¹c siê na jej os¹d i wiedzê oraz wyczucie rynku. Z zapisów kilku
rozmów telefonicznych pozwanego z M.B. oraz z ich zeznañ wynika wprost, ¿e pozwany zdawa³ siê na decyzje rynkowe M.B. oczekuj¹c jedynie zdania przez ni¹ relacji z dokonanych transakcji.
Zapisy tych rozmów s¹ na tyle ogólnikowe, ¿e nie mo¿na ich
przypisaæ do ¿adnych konkretnych transakcji. Chocia¿ nie stanowi³y
one formalnego zlecenia, to jednak z ca³¹ pewnoci¹ wiadcz¹ o wiedzy pozwanego co do podejmowanych przez M.B. decyzji finansowych i stanowi¹ ich akceptacjê oraz zawieraj¹ wyrane owiadczenie o pozostawieniu decyzji (co do zbycia czy daty zbycia) os¹dowi
M.B. Zapisy z tych rozmów pochodz¹ z kwietnia i czerwca 2007 r.,
gdy umowa obowi¹zywa³a ju¿ od stycznia 2006 r., a formu³a oraz
sposób porozumiewania siê pozwanego z M.B. wiadczy o znacznej za¿y³oci, zaufaniu i du¿ej czêstotliwoci kontaktów tych osób
oraz potwierdza, ¿e pozwany mia³ pe³en wgl¹d do czynnoci zdzia³anych przez M.B., które akceptowa³ nawet post factum.
W tej sytuacji trzeba uznaæ, ¿e nieprawid³owe dzia³ania pracownika Banku wynika³y z postawy pozwanych, którzy nieprzestrze-
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gaj¹c warunków umowy w zakresie formu³y i procedury zleceñ
telefonicznych akceptowali a wrêcz zlecali doradcy podejmowanie
samodzielnych decyzji finansowych.
Nie sposób wiêc przyj¹æ, ¿e za wynik tych transakcji podejmowanych przez ponad 1,5 roku odpowiedzialnoæ ponosi Bank, bowiem ryzyko i skutek tych transakcji obci¹¿a klienta (pozwanych)
co wprost wynika z § 8 ust. 2 umowy oraz z § 12 i 13 aneksu.
Gdyby bowiem pozwani stosowali postanowienia umowy pracownica Banku nie dokonywa³aby operacji na ich rachunku wobec
braku skutecznych zleceñ lub tylko wykonywa³a te zgodne z procedurami, a zlecenie ewentualnie wykonane bez autoryzacji skutkowa³yby odpowiedzialnoci¹ odszkodowawcz¹ Banku.
Skoro jednak nieformalny obrót wykonywano na ustne zlecenie,
za zgod¹ i wiedz¹ pozwanych, to i ewentualne skutki decyzji doradcy, tak pozytywne jak i negatywne musz¹ obarczaæ pozwanych.
Uzasadnienie dla takiego stanowiska wynika wprost z wyk³adni
umowy ale i z art. 103 oraz art. 756 k.c., co trafnie wywodzi³
powód w apelacji.
Wobec powy¿szego apelacja powoda jest s³uszna, bowiem powód nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej opartej na
dyspozycji art. 471 i 472 w zw. z art. 474 k.c., jako ¿e szkoda
(ewentualna) by³a nastêpstwem okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosz¹ pozwani.
W zwi¹zku z tym, rozstrzygniêcie S¹du meriti w odniesieniu do
pozwu wzajemnego nie jest prawid³owe i musi ulec zmianie w czêci zaskar¿onej przez powoda poprzez oddalenie tego powództwa
z uwagi na wykazanie braku zawinienia po stronie Banku.
Nie mo¿na za zgodziæ siê z apeluj¹cymi pozwanymi, którzy
kwestionuj¹ zasadnoæ rozstrzygniêcia S¹du meriti w odniesieniu
do pozwu g³ównego jak i reszty roszczenia z pozwu wzajemnego.
Co do odpowiedzialnoci odszkodowawczej za nienale¿yte wykonanie umowy przez Bank, S¹d Apelacyjny wypowiedzia³ siê ju¿
wy¿ej uwzglêdniaj¹c apelacjê powoda i kwestionuj¹c ocenê S¹du
meriti, który winê z tytu³u nienale¿ytego wykonania umowy rachunku bankowego przypisa³ Bankowi.
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Dodatkowo tylko wypada wskazaæ, ¿e choæ Bank w istocie jako
profesjonalista w zwi¹zku z zawodowym charakterem czynnoci
musi byæ obarczony wymaganiem szczególnej starannoci w zapewnieniu bezpieczeñstwa zdeponowanych rodków finansowych,
to jednak w okolicznociach niniejszej sprawy nie mamy do czynienia z umow¹, której istot¹ by³o bezpieczne przechowanie pieniêdzy, lecz chodzi³o o szeroko rozumiane inwestowanie w ró¿ne instrumenty rynkowe, które w swej istocie jest obarczone znacznym
ryzykiem.
Dlatego te¿ w umowie Bank przyj¹³ swoj¹ odpowiedzialnoæ za
szkodê, gdy wyniknie ona z nienale¿ytego wykonania zlecenia czy
dyspozycji z³o¿onej w odpowiednio sformalizowanej formie i o precyzyjnej treci.
Bank nie przyj¹³ odpowiedzialnoci za decyzje finansowe klienta lecz za w³aciwe ich wykonanie, np. kupno czy sprzeda¿ okrelonych akcji za dan¹ cenê w danym momencie. Natomiast ryzyko
wynikaj¹ce z realizacji zleceñ niejasnych, nieprecyzyjnych czy z³o¿onych w sposób niezgodny z umow¹ obci¹¿a³o klienta, na co klient
wyrazi³ zgodê podpisuj¹c umowê i aneksy, regulaminy.
Reasumuj¹c zatem nale¿y wskazaæ, ¿e powód uwolni³ siê co do
zasady od odpowiedzialnoci odszkodowawczej okrelonej w art.
471 w zw. z art. 473 i 474 k.c.
W zwi¹zku z powy¿szym zbêdne okaza³o siê przeprowadzenie
oceny materia³u dowodowego i zarzutów apelacji pozwanych w odniesieniu do samej wysokoci szkody, która jaka by nie by³a obci¹¿a w tej sytuacji samych pozwanych.
Nietrafne s¹ tak¿e zarzuty apelacji pozwanych w odniesieniu do
ustaleñ i rozwa¿añ S¹du meriti uczynionych w zwi¹zku z uwzglêdnieniem powództwa Banku o zwrot kwoty 146.008,97 z³ jako nienale¿nego wiadczenia, które bez podstawy prawnej wzbogaci³o
pozwanych (ich konto) kosztem powodowego Banku.
S¹d Apelacyjny w ca³oci podziela tak ustalenia faktyczne jak
i prawne rozwa¿ania S¹du meriti uczynione w odniesieniu do tego
roszczenia.
S¹d Okrêgowy dokona³ prawid³owej wyk³adni zarówno art. 405
k.c. jak i art. 410 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 725 i 726 k.c. oraz art. 411
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pkt 1 k.c. a ustalenia s¹du poprzedzi³a trafna analiza i ocena dowodów.
Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e w dniu 1 padziernika 2007 r.
na koncie pozwanych nie znajdowa³a siê gotówka w kwocie
150.000,- z³, któr¹ mogliby wyp³aciæ.
Kwotê tê mogliby uzyskaæ poprzez zbycie akcji, które zgromadzone by³y na ich rachunku, jednak¿e doradca bankowy nie dokona³ tego typu transakcji.
Mo¿na przyj¹æ, i¿ zapis rozmów telefonicznych pozwanego z M.B.
wskazuje na wolê uzyskania do wyp³aty takiej kwoty przez pozwanych poprzez zbycie czêci akcji, lecz jak ju¿ wczeniej wskazano,
wobec niezachowania ustalonej w umowie procedury zleceñ, ryzyko niewykonania nieautoryzowanych (nieprecyzyjnych, nieformalnych) zleceñ obci¹¿a klienta  pozwanych.
W toku procesu zosta³o wykazane, ¿e M.B. nie zby³a akcji P. aby
uzyskaæ dla pozwanych kwotê 150.000,- z³ obawiaj¹c siê du¿ej
straty z uwagi na niski kurs tych akcji, natomiast wbrew umowie
i wbrew nieformalnemu nawet zleceniu pozwanych, nie maj¹c do
tej czynnoci ¿adnego umocowania prawnego, pobra³a kwotê
150.000,- z³ z konta innego klienta W.L. i przela³a j¹ na konto inwestycyjne pozwanych a nastêpnie na ich (...).
Dzia³anie to by³o dzia³aniem przestêpczym, a nadto nie pozostawa³o w ¿adnym zwi¹zku z realizacj¹ umowy z (...) ani z zakresem
pe³nomocnictw, które nie obejmowa³y mo¿liwoci przelewania rodków z konta innego klienta na konto pozwanych. Kwota ta zasili³a
wiêc konto pozwanych bezpodstawnie i bezprawnie wzbogacaj¹c
ich stan posiadania kosztem Banku, który ten wadliwy przelew
musia³ zrekompensowaæ W.L. poprzez zwrot na rachunek tego klienta
kwoty 150.000,- z³.
Trafnie zatem uzna³ S¹d meriti, ¿e przelew tej kwoty nie stanowi³ nale¿ytego wykonania umowy wobec pochodzenia tych rodków nie z zasobów (gotówka, akcje, obligacje, inne) zgromadzonych na rachunku pozwanych, lecz by³ wiadczeniem nienale¿nym, podlegaj¹cym zwrotowi na podstawie art. 410 § 1 i 2 k.c.
w zw. z art. 405 k.c.
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Bank nie by³ zobowi¹zany do dofinansowania rachunku pozwanych t¹ kwot¹, brak by³o te¿ causa takiego przelewu w postaci
umowy, zlecenia W.L., czy te¿ ród³a wp³aty w postaci zbycia okrelonego pakietu akcji nale¿¹cych do pozwanych co zreszt¹ musia³oby skutkowaæ odpowiednio zmniejszonym pakietem pozostawionym na rachunku pozwanych.
Bezsprzecznie wiêc po stronie pozwanych dosz³o do wzbogacenia, które podlega zwrotowi na rzecz Banku, jako podmiotu zubo¿onego.
S³usznie te¿ uzna³ S¹d meriti, ¿e w okolicznociach tej sprawy
pozwani nie mog¹ broniæ siê zarzutem z art. 411 pkt 1 k.c., jako ¿e
Bank nie dokona³ dobrowolnego, wiadomego spe³nienia wiadczenia na rzecz pozwanych wiedz¹c o braku swojego w tym zakresie zobowi¹zania. Bank w ogóle tego wiadczenia nie spe³ni³,
bowiem przelewu dokona³a M.B.  pracownik Banku  ale bez
umocowania, przekraczaj¹c zakres swego pe³nomocnictwa wynikaj¹cego z umowy z (...), bowiem przelew pochodzi³ z obcego rachunku a nie z rachunków nale¿¹cych do pozwanych. M.B. (1)
dokonuj¹c tej dyspozycji nie dzia³a³a w imieniu i na rzecz Banku,
nie mog³a wiêc sk³adaæ owiadczeñ woli i wiedzy za Bank w odniesieniu do stanu i wartoci rachunków dwóch ró¿nych klientów
poprzez przelew miêdzy tymi rachunkami, co do których to czynnoci nie dysponowa³a pe³nomocnictwem, a nadto która to czynnoæ stanowi³a przestêpstwo, a zatem w ogóle nie sposób mówiæ
o spe³nieniu wiadczenia w tych okolicznociach faktycznych. Nie
by³o to wiêc wiadczenie w rozumieniu art. 353 k.c. spe³nione
przez Bank, zatem nie sposób w ogóle rozwa¿aæ kwestii wiadomoci braku zobowi¹zania czy woli spe³nienia wiadczenia.
Z tych przyczyn pozwani nie maj¹ podstaw do uchylenia siê od
obowi¹zku zwrotu nienale¿nego wiadczenia z powo³aniem siê na
art. 411 pkt 1 k.c., tym bardziej, ¿e skorzystanie z tej instytucji
by³oby w tym stanie faktycznym sprzeczne z art. 5 k.c. tak co do
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, jak i poczucia sprawiedliwoci
i uczciwoci kontrahentów umowy.
(...)
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2
WYROK
z dnia 6 czerwca 2013 r.
I ACa 225/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw O¿óg (przewodnicz¹cy)
SSA Monika Koba (sprawozdawca)
SSA Marek Machnij

Teza
Nie jest dopuszczalne ca³kowite wy³¹czenie z mocy umowy spó³ki
lub uchwa³y zgromadzenia wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, prawa reprezentowania wspólników na zgromadzeniu przez pe³nomocnika (art. 243 § 1 k.s.h.).

Uzasadnienie
Powód R.W. wniós³ pozew przeciwko (...) spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w S. o stwierdzenie niewa¿noci
uchwa³y podjêtej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spó³ki (...) w dniu (...) r. w przedmiocie zmiany (...) umowy spó³ki,
ewentualnie o uchylenie tej uchwa³y.
Zarzuci³, ¿e zaskar¿ona uchwa³a jest sprzeczna z art. 243 § 1 i § 3
k.s.h. oraz z art. 244 k.s.h. Powód podkreli³, ¿e nie jest dopuszczalne na podstawie umowy spó³ki ca³kowite wy³¹czenie mo¿liwoci dzia³ania przez pe³nomocnika na zgromadzeniu, natomiast w okolicznociach sprawy dosz³o, na skutek podjêcia zaskar¿onej uchwa³y, do faktycznego wy³¹czenia tego uprawnienia w stosunku do
jego osoby, co prowadzi do ograniczenia jego prawa korporacyjnego do uczestniczenia w zgromadzeniach i wykonywania prawa g³osu
przez pe³nomocnika. Na poparcie ¿¹dania ewentualnego poda³, i¿
zaskar¿ona uchwa³a jest sprzeczna z dobrymi obyczajami w stopniu
ra¿¹cym i ma na celu jego pokrzywdzenie albowiem jej celem jest
pozbawienie powoda mo¿liwoci ustanowienia pe³nomocnika w osobie niezwi¹zanej ze spó³k¹, a w konsekwencji z uwagi na istniej¹cy
konflikt miêdzy nim i jego pe³nomocnikiem M.N., a pozosta³ymi
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wspólnikami pozbawienie go mo¿liwoci ustanowienia pe³nomocnika.
Pozwana (...) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w S.
wnios³a o oddalenie powództwa w ca³oci, wskazuj¹c, i¿ zaskar¿ona uchwa³a ograniczaj¹ca jedynie mo¿liwoæ dzia³ania wspólnika
przez pe³nomocnika nie jest sprzeczna z regulacjami kodeksu spó³ek handlowych. Nie zosta³a równie¿ podjêta w celu pokrzywdzenia powoda i nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, skoro powód jest jedynie papierowym wspólnikiem niewykonuj¹cym
w rzeczywistoci swoich praw i obowi¹zków w spó³ce, a wspólnikiem pozwanej zosta³ na podstawie umowy zbycia udzia³ów, jedynie w celu ochrony interesów M.N., obecnego pe³nomocnika powoda, który w istocie nadal jest faktycznym wspólnikiem spó³ki,
a w zwi¹zku z koniecznoci¹ zbycia udzia³ów zwi¹zan¹ z prowadzonym przeciwko niemu postêpowaniem egzekucyjnym, wykonuje uprawnienia wspólnika dzia³aj¹c w charakterze pe³nomocnika
powoda. Dzia³ania M.N. wik³aj¹ spó³kê w zbêdne procesy s¹dowe
i polegaj¹ jedynie na kreowaniu konfliktów. Zaskar¿ona uchwa³a
zosta³a podjêta celem uniemo¿liwienia M.N. dalszego podejmowania dzia³añ sprzecznych z dobrem spó³ki jak i dobrem wszystkich
wspólników.
Zaskar¿onym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y podjêtej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników pozwanej spó³ki,
zmieniaj¹cej (...) umowy spó³ki poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3
w brzmieniu: Pe³nomocnikami wspólników na zgromadzeniu mog¹
byæ tylko inni wspólnicy (pkt I); oddali³ powództwo o uchylenie
uchwa³y podjêtej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
pozwanej spó³ki, zmieniaj¹cej (...) umowy spó³ki poprzez dodanie
po ust. 2 ust. 3 w brzmieniu: Pe³nomocnikami wspólników na zgromadzeniu mog¹ byæ tylko inni wspólnicy (pkt II) i orzek³ o kosztach procesu.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e wspólnikami (...) spó³ki z o.o. z siedzib¹ w S. s¹ M.D., D.K. i R.W. Powód posiada 17 udzia³ów w kapitale zak³adowym spó³ki wynosz¹cym 150.000,- z³, w ³¹cznej wysokoci 17.000,- z³. Naby³ udzia³y w pozwanej spó³ce od M.N. w dniu
27 czerwca 2006 r. na podstawie umowy sprzeda¿y. Powód na co
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dzieñ pracuje w banku, gdzie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy. M.N. reprezentuje
powoda na zgromadzeniach wspólników spó³ki (...), poniewa¿ od
kilku lat interesuje siê funkcjonowaniem tej spó³ki, a wczeniej by³
jej wspólnikiem. Pe³nomocnik powoda M.N. od kilku lat pozostaje
w trwa³ym konflikcie z pozosta³ymi wspólnikami pozwanej. ród³em tego konfliktu s¹ kwestie finansowe, m.in. rozliczenia z M.N.
jako by³ym wspólnikiem pozwanej spó³ki.
Powód, reprezentowany na zgromadzeniach wspólników pozwanej przez M.N., od roku 2009 r. g³osuje przeciwko wiêkszoci
uchwa³ (...) spó³ki (...). Pomiêdzy wspólnikiem mniejszociowym
i wiêkszociowymi pozwanej toczy³o siê kilka postêpowañ przed
S¹dem Okrêgowym w przedmiocie stwierdzenia niewa¿noci b¹d
uchylenia uchwa³ spó³ki.
Wed³ug ustaleñ s¹du pierwszej instancji w dniu (...) r. odby³o siê
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) sp. z o.o. w S. Na
zgromadzeniu wspólników w tym dniu obecni byli wszyscy wspólnicy spó³ki, z tym ¿e powoda reprezentowa³ pe³nomocnik M.N.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pozwanej w dniu (...) r.
podjê³o m.in. uchwa³ê w przedmiocie zmiany (...) umowy spó³ki
poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 w brzmieniu: Pe³nomocnikami
wspólników na zgromadzeniu mog¹ byæ tylko inni wspólnicy. Za
podjêciem uchwa³y oddano 133 g³osy, za g³osów przeciw podjêciu uchwa³y by³o 17. Powód g³osowa³ przeciwko ww. uchwale,
a po podjêciu uchwa³y wiêkszoci¹ g³osów pe³nomocnik powoda
zg³osi³ sprzeciw do powy¿szej uchwa³y i czynnoæ ta zosta³a zaprotoko³owana.
Uchwa³a z dnia (...) r. w przedmiocie zmiany (...) umowy spó³ki
pozwanej zosta³a podjêta w celu wy³¹czenia mo¿liwoci udzielania
przez wspólników pe³nomocnictw reprezentowania ich na zgromadzeniach wspólników innym osobom ni¿ pozostali wspólnicy. Przede
wszystkim jednak uchwa³ê tê podjêto, aby uniemo¿liwiæ powodowi udzielenie pe³nomocnictwa do reprezentowania go na zebraniach wspólników przez M.N. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników pozwanej w dniu 29 czerwca 2012 r., a wiêc po zmianie (...)
umowy co do dodania w nim ustêpu 3, powoda kolejny raz reprezentowa³ M.N., który nie jest wspólnikiem spó³ki. W zwi¹zku z tym
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w pimie z dnia 13 lipca 2012 r. pozwana wezwa³a powoda m.in.
do zaprzestania naruszeñ postanowieñ (...) ust. 3 umowy spó³ki (...)
dotycz¹cych reprezentacji wspólników przez pe³nomocnika podczas obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o.
W tak ustalonym stanie faktycznym S¹d Okrêgowy uzna³ powództwo za bezzasadne.
(...)
Odnonie ¿¹dania ustalenia niewa¿noci zaskar¿onej uchwa³y
S¹d Okrêgowy powo³a³ art. 243 § 3 k.s.h. i art. 244 k.s.h. i zwa¿y³,
¿e pogl¹d powoda, który twierdzi³, i¿ w pozwanej spó³ce sytuacja
osobowa jest taka, ¿e pozostali wspólnicy  D.K. i M.D. s¹ jednoczenie cz³onkami zarz¹du, st¹d zaskar¿ona uchwa³a, dopuszczaj¹ca g³osowanie jedynie przez te osoby jako pe³nomocników, narusza art. 243 § 3 k.s.h., by³ chybiony. S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿
pogl¹dy w literaturze odnonie tego, czy na tle art. 243 § 1 k.s.h.
dopuszczalne jest jedynie ograniczenie czy wy³¹czenie dopuszczalnoci udzia³u w zgromadzeniu przez pe³nomocnika s¹ niezwykle
podzielone, opowiedzia³ siê za dopuszczalnoci¹ wy³¹czenia mo¿liwoci udzia³u w zgromadzeniu przez pe³nomocnika.
Zamieszczenie w art. 243 § 1 k.s.h. s³owa ograniczeñ nie oznacza, ¿e dopuszczalne jest jedynie ograniczenie, ale ju¿ nie wy³¹czenie mo¿liwoci udzia³u w zgromadzeniu przez pe³nomocnika, na
co powo³ywa³ siê powód. Mo¿e to le¿eæ w interesie wszystkich
wspólników (np. gdy spó³ka ma charakter przedsiêbiorstwa rodzinnego) i nie wydaje siê, aby istnia³y dostatecznie wa¿kie przyczyny,
by zabroniæ wspólnikom takiego uregulowania stosunków wewn¹trz
spó³ki. Skoro, wskaza³ S¹d Okrêgowy, w myl przedstawionej wy¿ej interpretacji, dopuszczalne by³oby wy³¹czenie mo¿liwoci udzia³u
w zgromadzeniach przez pe³nomocnika, to tym bardziej dopuszczalne by³o ograniczenie tej mo¿liwoci w sposób uregulowany
w uchwale, w zwi¹zku z czym uchwa³a nie narusza art. 243 § 1
k.s.h.
Naruszenia takiego, zdaniem S¹du Okrêgowego, nie mo¿na upatrywaæ równie¿ w treci art. 243 § 3 k.s.h. Sytuacja faktyczna istniej¹ca w pozwanej spó³ce, a mianowicie fakt, ¿e pozostali wspólnicy
s¹ jednoczenie cz³onkami zarz¹du pozwanej, nie daje podstaw do
uznania uchwa³y za sprzeczn¹ z ustaw¹. Powód nie ma bowiem
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obowi¹zku korzystania z mo¿liwoci udzia³u w zgromadzeniach przez
pe³nomocnika, a dopiero udzielenie pe³nomocnictwa cz³onkowi
zarz¹du i wykonywanie tego pe³nomocnictwa na zgromadzeniu stanowi³oby naruszenie ustawy. Czym innym jest ograniczenie udzia³u
w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa g³osu przez
pe³nomocnika (art. 243 k.s.h.), a czym innym wy³¹czenie mo¿liwoci g³osowania w sprawie dotycz¹cej odpowiedzialnoci samego
wspólnika. Art. 243 k.s.h. odsy³a bowiem w swej treci do umowy
spó³ki, gdzie wspólnicy mog¹ umówiæ siê co do formy uczestnictwa wspólnika w zgromadzeniu. Norma prawna z art. 244 k.s.h. ma
natomiast charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cej, co oznacza, i¿
wspólnicy nie maj¹ mo¿liwoci modyfikacji tego przepisu. Stosownie za do treci art. 244 k.s.h. wspólnik nie mo¿e ani osobicie, ani
przez pe³nomocnika, ani jako pe³nomocnik innej osoby g³osowaæ
przy powziêciu uchwa³ dotycz¹cych jego odpowiedzialnoci wobec spó³ki z jakiegokolwiek tytu³u, w tym udzielenia absolutorium,
zwolnienia z zobowi¹zania wobec spó³ki oraz sporu miêdzy nim
a spó³k¹. Zakaz, o którym mowa w tym artykule dotyczy wiêc tylko g³osowania, a nie udzia³u w obradach zgromadzenia wspólników, zatem wspólnik pozbawiony prawa g³osu przy powziêciu
okrelonych uchwa³, mo¿e braæ udzia³ w dyskusji nad tymi uchwa³ami. Poniewa¿ uchwa³a z dnia (...) nie dotyczy³a ¿adnej z przes³anek, o których mowa w art. 244 k.s.h., to nie sposób by³o przyznaæ
racji powodowi co do tego, i¿ zaskar¿ona uchwa³a jest sprzeczna
z tym artyku³em. Z tych wzglêdów S¹d Okrêgowy orzek³ jak w punkcie I sentencji.
Odnonie ¿¹dania ewentualnego s¹d pierwszej instancji wskaza³, ¿e powód w tym zakresie stara³ siê dowieæ, ¿e zaskar¿ona
uchwa³a godzi w dobre obyczaje i zarazem ma na celu jego pokrzywdzenie. S¹d ten powo³a³ art. 249 § 1 k.s.h. i zwa¿y³, ¿e art.
243 § 1 k.s.h. ze swej istoty ogranicza swobodê ustanowienia jak
i równie¿ wyboru pe³nomocnika. Takie uregulowania umowy spó³ki,
które s¹ dopuszczone ustaw¹, nie mog¹ byæ sprzeczne z dobrymi
obyczajami ani krzywdziæ powoda przez sam fakt ich wprowadzenia, skoro mieszcz¹ siê w granicach prawa. Skoro w umowie spó³ki
wspólnicy mog¹ postanowiæ, ¿e dopuszczalny jest wy³¹cznie osobisty udzia³ w zgromadzeniach i g³osowanie na nich, to na³o¿enie
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na powoda ograniczenia w udzielaniu pe³nomocnictw, zdaniem s¹du
pierwszej instancji, samo przez siebie, nie wype³nia dyspozycji art.
249 § 1 k.s.h. Powód powinien by³ w procesie wykazaæ dodatkowe
okolicznoci (ponad sam fakt wprowadzenia ograniczenia), które
dawa³yby podstawê do przyjêcia, ¿e z konkretnych przyczyn, w sytuacji powoda, nak³adanie na niego ograniczeñ tego rodzaju by³o
krzywdz¹ce, czego nie uczyni³. W ocenie tego s¹du nie mo¿na
przyj¹æ, ¿e zaskar¿ona uchwa³a zosta³a podjêta w interesie wspólników wiêkszociowych  sam fakt ograniczenia mo¿liwoci w zakresie udzielenia pe³nomocnictwa nie zaspokaja ¿adnego interesu
wspólników wiêkszociowych, gdy¿ powód, dzia³aj¹c osobicie na
zgromadzeniach, bêdzie móg³ dokonaæ tych samych czynnoci, których dokona³by jego pe³nomocnik. w realiach sprawy zaskar¿ona
uchwa³a nie jest te¿ w ocenie s¹du sprzeczna z dobrymi obyczajami. Celem, jaki wspólnicy chcieli osi¹gn¹æ, by³o w szczególnoci
wyeliminowanie mo¿liwoci dzia³ania na zgromadzeniach M.N., który
pozostaje z pozwan¹ spó³k¹ w silnym, d³ugotrwa³ym konflikcie. Nie
mo¿na wiêc zarzuciæ, ¿e d¹¿¹c do eliminowania sytuacji konfliktowych naruszono dobre obyczaje.
(...)
Przedmiotowy wyrok apelacj¹ zaskar¿y³ powód, zarzucaj¹c:
1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 243 § 1 k.s.h. poprzez jego
b³êdn¹ wyk³adniê, polegaj¹c¹ na przyjêciu, i¿ dopuszczalne jest
na mocy tego przepisu, wy³¹czenie w drodze umowy spó³ki,
mo¿liwoci udzia³u i wykonywania prawa g³osu w zgromadzeniach wspólników przez pe³nomocników, podczas gdy literalna
jego wyk³adnia prowadzi do wniosku, i¿ przepis ten przewiduje
jedynie mo¿liwoæ ograniczenia w tym zakresie;
2. sprzecznoæ istotnego ustalenia s¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego, wyra¿aj¹c¹ siê w przyjêciu, i¿ zaskar¿ona uchwa³a nie jest sprzeczna z art. 243 § 3 k.s.h. podczas
gdy uk³ad personalny w niniejszej sprawie jest taki, ¿e pozostali
 poza powodem  dwaj wspólnicy s¹ zarazem cz³onkami zarz¹du, co prowadzi do sytuacji, w której udzielenie przez powoda pe³nomocnictwa któremukolwiek z nich, zgodnie z zaskar¿on¹ uchwa³¹, prowadzi³oby nie tylko do wy³¹czenia prawa po-
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woda do ustanawiania pe³nomocnika, ale równie¿ powodowa³oby niewa¿noæ podjêtych w ten sposób uchwa³;
3. ewentualnie, na wypadek nieuwzglêdnienia powy¿szych zarzutów, sprzecznoæ istotnych ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego
w sprawie materia³u dowodowego, wyra¿aj¹cych siê w przyjêciu, i¿ zaskar¿ona uchwa³a nie godzi w dobre obyczaje i nie ma
na celu pokrzywdzenia powoda, podczas gdy z zebranego materia³u dowodowego wynika, i¿ jedynym celem podjêcia uchwa³y
by³o wyeliminowanie mo¿liwoci ustanawiania przez powoda
pe³nomocnikiem osoby, która dotychczas jego reprezentowa³a,
a zatem uzasadnieniem tej¿e uchwa³y nie by³ argument merytoryczny tylko personalny i wrogi stosunek pozosta³ych dwóch
wspólników do dotychczasowego pe³nomocnika ustanawianego
przez powoda.
W oparciu o tak sformu³owane zarzuty powód wniós³ o uwzglêdnienie powództwa i stwierdzenie niewa¿noci zaskar¿onej uchwa³y lub jej uchylenie oraz zas¹dzenie od pozwanej na jego rzecz
kosztów procesu wed³ug norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu z pozostawieniem temu s¹dowi
rozstrzygniêcia o kosztach instancji odwo³awczej.
(...)
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez
S¹d Okrêgowy i czyni je podstaw¹ równie¿ w³asnego rozstrzygniêcia. Skierowany przeciwko podstawie faktycznej zaskar¿onego
wyroku wprost niewyartyku³owany zarzut naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. jest przede wszystkim wadliwie sformu³owany, gdy¿ apeluj¹cy nie wskaza³, które dowody zosta³y b³êdnie ocenione przez s¹d
pierwszej instancji ani nie wyjani³, dlaczego ocenê tê uwa¿a za
sprzeczn¹ z zasadami prawid³owego rozumowania, wiedzy, czy
dowiadczenia ¿yciowego. Mimo literalnej treci zarzutu precyzowanego jako sprzecznoæ istotnych ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego, skar¿¹cy w istocie nie kwestionuje poczynionych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ faktycznych, a jedynie

26

w sprawach cywilnych
wnioski wyci¹gniête na bazie tych ustaleñ, w zakresie oceny, i¿
zaskar¿ona uchwa³a nie jest sprzeczna z prawem, nie godzi w dobre obyczaje oraz nie ma na celu pokrzywdzenia powoda. Z zarzutów apelacji i towarzysz¹cej jej argumentacji wynika, i¿ skar¿¹cy
w istocie zmierza do zakwestionowania dokonanej przez S¹d Okrêgowy wyk³adni prawa na tle niekwestionowanego stanu faktycznego. Istota zarzutów nie dotyczy zatem uchybieñ procesowych, lecz
prawid³owoci zastosowania prawa materialnego.
Zgodnie z art. 243 § 1 k.s.h., je¿eli ustawa lub umowa spó³ki nie
zawieraj¹ ograniczeñ, wspólnicy mog¹ uczestniczyæ w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywaæ prawo g³osu przez pe³nomocników. Na tle tej regulacji (wczeniej art. 234 § 1 k.h.), jak prawid³owo przyj¹³ S¹d Okrêgowy, w doktrynie prezentowane s¹ dwa przeciwstawne stanowiska, natomiast publikowanych wypowiedzi
orzecznictwa brak. Pierwsze stanowisko zak³ada, i¿ umow¹ spó³ki
mo¿na ca³kowicie wy³¹czyæ udzia³ pe³nomocnika w zgromadzeniu
wspólników. Wed³ug drugiego stanowiska, umow¹ spó³ki mo¿na
jedynie ograniczyæ, a nie ca³kowicie wy³¹czyæ udzia³ pe³nomocnika w zgromadzeniu wspólników.
S¹d Okrêgowy opowiedzia³ siê za pierwszym stanowiskiem,
odwo³uj¹c siê do wyk³adni celowociowej, która nie dostarcza zdaniem tego s¹du argumentów za zakazaniem wspólnikom takiego
uregulowania stosunków wewn¹trz spó³ki, skoro mo¿e to le¿eæ
w interesie wszystkich wspólników. Natomiast stosowanie wyk³adni literalnej nie jest w ocenie S¹du Okrêgowego na gruncie tego
przepisu s³uszne, skoro w konkretnym stanie faktycznym wspólnicy mog¹ wprowadziæ do umowy spó³ki takie ograniczenie, które
formalnie wyczerpuje dyspozycjê ustawy, de facto uniemo¿liwiaj¹c
wspólnikowi ustanowienie pe³nomocnika.
S¹d Apelacyjny nie podziela wyk³adni art. 243 § 1 k.s.h. dokonanej przez S¹d Okrêgowy, jako pomijaj¹cej wyk³adniê literaln¹, systemow¹, a koncentruj¹cej siê na wyk³adni funkcjonalnej, w oderwaniu od treci przepisu bêd¹cego przedmiotem analizy. Tak dokonana wyk³adnia nie stanowi spójnego dogmatycznego wywodu
prawnego, skoro ogranicza siê do refleksji i pogl¹dów odnonie
mo¿liwych sposobów interpretacji przepisu, bez zastosowania po-
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szczególnych metod wyk³adni i analizy wniosków do których one
prowadz¹.
Wyk³adnia gramatyczna art. 243 § 1 k.s.h. dokonana w oparciu
o regu³y znaczeniowe i konstrukcyjne jêzyka prowadzi do jednoznacznego wniosku, i¿ umowa spó³ki mo¿e jedynie ograniczyæ,
a nie wy³¹czyæ uczestnictwo wspólnika w zgromadzeniu wspólników przez pe³nomocnika. U¿yte w art. 243 § 1 k.s.h. sformu³owanie ograniczeñ nie jest to¿same z wy³¹czeniem. Za przyjêt¹ wyk³adni¹ przemawia równie¿ zasada, i¿ nie powinno siê sformu³owaniom zastosowanym przez ustawodawcê w jednym akcie prawnym nadawaæ ró¿nych znaczeñ, a w k.s.h. rozró¿niono pojêcie ograniczenia i wy³¹czenia, co nie powinno prowadziæ do ich uto¿samiania. Zak³adaj¹c zatem racjonalnoæ ustawodawcy, gdyby dopuszcza³ mo¿liwoæ wy³¹czenia udzia³u pe³nomocnika w zgromadzeniu
wówczas w sposób wyrany by to stwierdzi³. W oparciu o wyk³adniê gramatyczn¹ nale¿y zatem przyj¹æ, i¿ zasad¹ jest mo¿liwoæ
uczestnictwa wspólnika w zgromadzeniu i wykonywanie prawa
g³osu przez pe³nomocnika, a wyj¹tkiem od zasady umowne ograniczenie (a nie wy³¹czenie) tego uprawnienia.
W takiej sytuacji mo¿na by poprzestaæ na wnioskach wynikaj¹cych z paremii clara non sunt interpretanda, w myl której przepis
jasny nie wymaga wyk³adni, co oznacza, ¿e w przypadku, gdy
zastosowanie regu³ wyk³adni jêzykowej doprowadzi³o do wyjanienia w¹tpliwoci interpretacyjnych, nie ma potrzeby stosowania dyrektyw wyk³adni pozajêzykowej-systemowej lub funkcjonalnej, jednak¿e w nowszym orzecznictwie trafnie zakwestionowano ograniczenie siê wy³¹cznie do klaryfikacyjnej koncepcji wyk³adni prawa.
Do odmiennej oceny w rozwa¿anym zakresie nie prowadzi jednak zastosowanie regu³ wyk³adni systemowej i funkcjonalnej. Na
tle k.s.h. ustawodawca wyranie rozró¿nia pojêcie ograniczenia od
wy³¹czenia, o czym przekonuje chocia¿by treæ art. 183 k.s.h., który stanowi, ¿e umowa spó³ki mo¿e ograniczyæ lub wy³¹czyæ wst¹pienie do spó³ki spadkobierców w miejsce zmar³ego wspólnika.
Natomiast regulacja art. 412 § 1 i 2 k.s.h. stanowi¹ca normatywn¹
podstawê prawa uczestniczenia akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pe³nomocnika, wyklucza mo¿liwoæ ograniczenia prawa
ustanawiania pe³nomocników na walnym zgromadzeniu, co jest od-
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wróceniem zasady obowi¹zuj¹cej w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, gdzie ograniczenie takie (ale nie wy³¹czenie) jest dopuszczalne. W rezultacie wyk³adnia systemowa nie daje podstaw
do nadania art. 243 § 1 k.s.h. szerszego sensu, ni¿by to wynika³o
z wyk³adni jêzykowej.
Wyk³adnia funkcjonalna prowadzi do rozszerzaj¹cego b¹d cieniaj¹cego rozumienia danej normy prawnej przez odwo³anie do
funkcji danej regulacji, wobec jakiego wycinka stosunków spo³ecznych oraz wartoci i ocen sk³adaj¹cych siê na uzasadnienie aksjologiczne przekonuj¹ce o potrzebie szerszego lub wê¿szego ujêcia zakresu zastosowania norm w porównaniu z ujêciem wynikaj¹cym wprost z litery interpretowanych przepisów prawa.
W tym zakresie S¹d Okrêgowy przyj¹³, i¿ nie dostrzega istotnych przyczyn, dla których wspólnicy nie mogliby umownie wy³¹czyæ mo¿liwoci pos³u¿enia siê pe³nomocnikiem w celu realizacji
uprawnieñ korporacyjnych, skoro takie rozwi¹zanie mo¿e sprzyjaæ
interesowi wszystkich wspólników i byæ podyktowane charakterem spó³ki.
Po pierwsze, zgodziæ nale¿y siê ze skar¿¹cym, ¿e przeciwko
przyjêtej przez S¹d Okrêgowy wyk³adni przemawia okolicznoæ, i¿
art. 243 § 1 k.s.h. zawiera w swojej treci ograniczenie praw udzia³owych wspólnika, powinien zatem jako wyj¹tek od zasady dopuszczalnoci uczestniczenia wspólnika w zgromadzeniu przez
pe³nomocnika, podlegaæ cis³ej, a nie rozszerzaj¹cej wyk³adni.
Po drugie, nie powinno ulegaæ w¹tpliwoci, i¿ s¹d w ramach
swoich funkcji orzeczniczych dokonuje wyk³adni prawa, która nie
mo¿e byæ jednak wyk³adni¹ prawotwórcz¹, zastêpuj¹c¹ ustawodawcê w tworzeniu optymalnych i w przekonaniu s¹du celowych
spo³ecznie rozwi¹zañ. Skoro ustawodawca zadecydowa³, i¿ uczestnictwo wspólnika w zgromadzeniu wspólników przez pe³nomocnika mo¿e byæ jedynie ograniczone, a nie wy³¹czone, nie jest rzecz¹
s¹du tworzenie innych rozwi¹zañ prawnych, sprzecznych z literaln¹ treci¹ analizowanej regulacji.
Mimo trafnoci zarzutu skar¿¹cego dotycz¹cego wadliwej wyk³adni art. 243 § 1 k.s.h., zaskar¿ony wyrok odpowiada prawu, nie
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by³o bowiem podstaw do stwierdzenia niewa¿noci lub uchylenia
zaskar¿onej uchwa³y.
Stwierdzenie niewa¿noci mo¿e nast¹piæ jedynie w sytuacji, gdy
uchwa³a wspólników jest sprzeczna z ustaw¹ (art. 252 § 1 k.s.h.).
W rozpatrywanym przypadku wspólnicy postanowili, i¿  pe³nomocnikami wspólników na zgromadzeniu mog¹ byæ tylko inni
wspólnicy, ograniczyli zatem, a nie wy³¹czyli uprawnienie korporacyjne wspólnika do uczestnictwa w zgromadzeniu przez pe³nomocnika. Niewa¿noæ uchwa³y nie mo¿e byæ badana, pod k¹tem
okrelonego uk³adu personalnego, który w dacie jej podjêcia funkcjonowa³ w spó³ce, czy konfliktu miêdzy wspólnikami prowadz¹cego do faktycznego wy³¹czenia mo¿liwoci dzia³ania przez pe³nomocnika.
Po pierwsze, sk³ad personalny wspólników, pozostawanie przez
nich w stosunku pracy ze spó³k¹, czy sprawowanie funkcji cz³onka
zarz¹du, w ka¿dej chwili mo¿e ulec zmianie, otwieraj¹c mo¿liwoæ
dzia³ania wspólnika na zgromadzeniu przez pe³nomocnika.
Po drugie, stan sprzecznoci z ustaw¹ nast¹pi dopiero w sytuacji, gdy wbrew treci art. 243 § 1 k.s.h. powód udzieli pe³nomocnictwa, pozosta³ym wspólnikom, którzy nie mog¹ byæ pe³nomocnikami, z uwagi na pe³nienie funkcji cz³onków zarz¹du, a osoby te
podejm¹ siê reprezentacji nie rezygnuj¹c z funkcji cz³onka zarz¹du.
Stan niezgodnoci z prawem mo¿e siê zatem zrealizowaæ dopiero
w przysz³oci, zale¿ny bêdzie od szeregu nieweryfikowalnych aktualnie okolicznoci, nie mo¿na zatem stwierdzaæ niewa¿noci
uchwa³y antycypuj¹c okolicznoci, które mog¹ w przysz³oci ulec
zmianie.
Po trzecie, kwestia faktycznego wy³¹czenia mo¿liwoci dzia³ania
powoda za porednictwem pe³nomocnika z uwagi na istniej¹cy konflikt z innymi wspólnikami oraz sprawowanie przez nich funkcji cz³onków zarz¹du (art. 243 § 3 k.s.h.) mo¿e podlegaæ badaniu w ramach
powództwa o uchylenie uchwa³y (art. 249 § 1 k.s.h.), a nie stwierdzenie jej niewa¿noci (art. 252 § 1 k.s.h.), niezgodnoæ z prawem
nie powinna byæ bowiem uzale¿niona od zmiennych okolicznoci
faktycznych, w tym konfliktów personalnych w spó³ce.
W konsekwencji nie mo¿na podzieliæ zarzutu jakoby zaskar¿ona
uchwa³a by³a sprzeczna z art. 243 § 3 k.s.h. Kognicj¹ s¹du objêta jest
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kwestia wa¿noci zaskar¿onej uchwa³y, a nie ewentualnych uchwa³
podjêtych z naruszeniem art. 243 § 3 k.s.h. wobec ustanowienia
pe³nomocnika z naruszeniem tej normy. Poza tym cz³onek zarz¹du
po uzyskaniu pe³nomocnictwa dla unikniêcia dzia³ania w warunkach kolizji z regulacj¹ art. 243 § 3 k.s.h. mo¿e zrezygnowaæ ze
sprawowanej funkcji.
Nie sposób zatem zgodziæ siê z ocen¹ jakoby nie stwierdzenie
niewa¿noci i pozostawienie w obrocie prawnym zaskar¿onej
uchwa³y oraz udzielenie przez powoda pe³nomocnictwa któremukolwiek z dwóch wspólników, mia³oby automatycznie skutkowaæ
niewa¿noci¹ podjêtych w ten sposób uchwa³.
Brak jest równie¿ podstaw do podzielenia zarzutów apelacji dotycz¹cych naruszenia przez S¹d Okrêgowy art. 249 § 1 k.s.h. W stanie faktycznym sprawy nie sposób bowiem stwierdziæ, by zaskar¿ona uchwa³a by³a sprzeczna z dobrymi obyczajami lub mia³a na
celu pokrzywdzenie powoda.
Zgodnie z utrwalonymi pogl¹dami orzecznictwa i doktryny pod
pojêciem dobrych obyczajów nale¿y rozumieæ przyzwoite postêpowanie, które uwzglêdnia w odpowiednim stopniu ró¿ne interesy
s³u¿¹ce wszystkim w spó³ce. Jest to taki sposób postêpowania, który da siê pogodziæ z regu³ami uczciwego obrotu, zwykle skonkretyzowanymi w obowi¹zuj¹cych w obrocie zwyczajach, które to regu³y uwzglêdniaj¹ charakter danego rodzaju aktywnoci gospodarczej, a sama ich treæ i rodzaj wyk³adni s¹ nakierowane na zapewnienie spó³ce niezak³óconego funkcjonowania, a co za tym idzie
rozwoju. Natomiast ocena czy interesy wspólnika zosta³y naruszone
lub zagro¿one w zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹, musi byæ dokonywana z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoci wystêpuj¹cych przy
podejmowaniu uchwa³y. Ocena ta nie mo¿e byæ realizowana tylko
z punktu widzenia interesów tego wspólnika, którego treæ uchwa³y ma dotyczyæ, lecz musi uwzglêdniaæ generaln¹ pozycjê wspólnika, w ramach podmiotu korporacyjnego, którego status ekonomiczny jest tylko jednym z wyznaczników.
Uwzglêdniaj¹c te kryteria zgodziæ nale¿y siê z ocen¹ S¹du Okrêgowego, i¿ w okolicznociach faktycznych rozpoznawanej sprawy
podjêcie uchwa³y mia³o na celu wyeliminowanie narastania sytuacji
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konfliktowych w spó³ce zwi¹zanych z brakiem osobistego kontaktu powoda ze spó³k¹, a dzia³aniem za porednictwem pe³nomocnika, bêd¹cego by³ym wspólnikiem spó³ki, skonfliktowanego z pozosta³ymi wspólnikami, dzia³aj¹cego w ich ocenie na szkodê spó³ki. Konfliktow¹ sytuacjê potêgowa³ fakt, i¿ M.N. jako pe³nomocnik
powoda domaga³ siê wgl¹du do dokumentów spó³ki, co mog³o
os³abiaæ pozycjê spó³ki w sporze z pe³nomocnikiem powoda, do
którego spó³ka ma roszczenia finansowe. Dodatkowo powód reprezentowany przez by³ego (...) spó³ki (...) sprzeciwia siê wszystkim uchwa³om podejmowanym przez wspólników, nawet w kwestiach porz¹dkowych, doprowadza do licznych procesów przeciwko spó³ce, co w odczuciu wiêkszoci wspólników i zarz¹du destabilizuje sytuacjê w spó³ce, hamuje jej rozwój i nie pozwala skoncentrowaæ siê na kwestiach merytorycznych czyli dzia³alnoci gospodarczej, do której prowadzenia spó³ka zosta³a powo³ana. Natomiast prawomocne oddalanie przez s¹dy zdecydowanej wiêkszoci
wniesionych powództw wiadczy o tym, ¿e zarzuty powoda dotycz¹ce podejmowanych uchwa³ i sposobu funkcjonowania spó³ki s¹
bezzasadne.
Wybór na pe³nomocnika by³ego wspólnika skonfliktowanego
ze spó³k¹ i pozostaj¹cego z ni¹ w sporze na tle finansowym, nie
s³u¿y spó³ce i nie jest nakierowane na zapewnienie jej niezak³óconego funkcjonowania. Powód nie podejmuje przy tym ¿adnych dzia³añ, które t¹ patologiczn¹, szkodz¹c¹ spó³ce sytuacjê mog³yby z³agodziæ czy wyeliminowaæ, nie kontaktuje siê osobicie ze spó³k¹,
nie bierze te¿ osobistego udzia³u w procesach wytaczanych spó³ce.
Nie mo¿na akceptowaæ sytuacji, w której powód po nabyciu
udzia³ów od swojego kuzyna M.N. ((...)), przedk³ada interes by³ego
wspólnika skonfliktowanego ze spó³k¹, ponad interes spó³ki. Efektem tego stanu rzeczy jest permanentny konflikt, generuj¹cy kolejne procesy, co jest szkodliwe dla spó³ki.
Zarzut braku zainteresowania powoda sprawami spó³ki i ignorowanie sygna³ów dotycz¹cych niemo¿noci pogodzenia interesów
spó³ki z dalszym reprezentowaniem powoda przez by³ego wspólnika M.N. zosta³, jak prawid³owo przyj¹³ S¹d Okrêgowy dostatecznie wykazany. Schemat zachowania powoda wystêpuj¹cy w toku
zgromadzeñ wspólników powtórzy³ siê w toku rozpoznawanej spra-
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wy, w której powód mimo charakteru sprawy i rodzaju rozpatrywanych zarzutów dwukrotnie, prawid³owo wezwany nie stawi³ siê na
przes³uchanie w charakterze strony.
W takich okolicznociach faktycznych sam fakt, i¿ zaskar¿ona
uchwa³a w aktualnym stanie rzeczy, z uwagi na deklarowany brak
zaufania do innych wspólników i treæ art. 243 § 3 k.s.h. faktycznie
uniemo¿liwia branie przez powoda udzia³u w zgromadzeniach i wykonywanie prawa g³osu przez pe³nomocnika, nie jest dostateczn¹
podstaw¹ do jej uchylenia.
Maj¹c bowiem na wzglêdzie z jednej strony koniecznoæ zapewnienia niezak³óconego funkcjonowania spó³ki, a z drugiej strony interes powoda, który preferuje kontakt ze spó³k¹ za porednictwem pe³nomocnika skonfliktowanego z pozosta³ymi wspólnikami
i pozostaj¹cego w sporze finansowym ze spó³k¹, uznaæ nale¿y, i¿
zaskar¿ona uchwa³a bêd¹ca prób¹ przeciwdzia³ania dalszej destabilizacji sytuacji w spó³ce, rozwi¹zania konfliktu i zintensyfikowania
osobistego zainteresowania powoda sprawami spó³ki nie mo¿e byæ
uznana za sprzeczn¹ z dobrymi obyczajami i maj¹c¹ na celu pokrzywdzenie powoda mimo, ¿e w efekcie prowadzi do faktycznego wy³¹czenia mo¿liwoci dzia³ania powoda przez pe³nomocnika.
Przy rozwa¿aniu przes³anek z art. 249 § 1 k.s.h. bardzo istotne
jest przes³uchanie wspólnika. Powód nie stawiaj¹c siê na przes³uchanie uwiarygodni³ stanowisko strony przeciwnej, i¿ nabycie przez
niego udzia³ów wi¹za³o siê z postêpowaniem egzekucyjnym, nie
jest zainteresowany sprawami spó³ki i ustanowi³ pe³nomocnikiem
by³ego wspólnika, mimo jego konfliktu ze spó³k¹, gdy¿ swoje uczestnictwo w spó³ce traktuje instrumentalnie umo¿liwiaj¹c M.N. wykonywanie praw udzia³owych mimo, ¿e prawa takie mu nie przys³uguj¹. Z zeznañ D.K. wynika przy tym, i¿ powód mimo szeregu
spraw wytoczonych spó³ce nie stawi³ siê na ¿adn¹ rozprawê wyznaczon¹ celem ich rozpoznania.
Nie sposób zgodziæ siê z zarzutem jakoby konflikt miêdzy M.N.,
a spó³k¹ mia³ byæ jedynie deklaratywny, skoro okolicznoci te wynikaj¹ z poczynionych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ faktycznych
w oparciu o dokumenty i zeznania cz³onka zarz¹du pozwanej D.K.
Nie mo¿na siê równie¿ zgodziæ jakoby pozwana uniemo¿liwia³a
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powodowi dostêp do dokumentów utrudniaj¹c tym samym kontrolê
spó³ki, odmowa motywowana sprzecznoci¹ interesów dotyczy³a
bowiem wy³¹cznie M.N., a nie powoda.
Kwestia natomiast, i¿ wspólnicy wiêkszociowi w zwi¹zku z rozk³adem si³ w spó³ce wynikaj¹cym z iloci udzia³ów maj¹ wiêkszy
wp³yw na podejmowanie decyzji w spó³ce i kierunek rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê w niej problemów nie mo¿e byæ uto¿samiane
z pokrzywdzeniem wspólnika mniejszociowego.
Z przytoczonych wzglêdów na podstawie art. 385 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.
(...)

3
WYROK
z dnia 26 lipca 2013 r.
I ACa 253/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw O¿óg (przewodnicz¹cy)
SSA Barbara Lewandowska
SSO del. Ma³gorzata Zwierzyñska
(sprawozdawca)

Teza
Wynikaj¹ca z art 6471 § 5 k.c. solidarna odpowiedzialnoæ inwestora za zap³atê wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy obejmuje
tak¿e obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia podwy¿szonego przez s¹d
na podstawie art. 632 § 2 k.c.

Uzasadnienie
Wyrokiem czêciowym z dnia 4 grudnia 2012 r. S¹d Okrêgowy
zas¹dzi³ od pozwanej Gminy M. (...) na rzecz powoda L.L. kwotê
7.083.856,- z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 2009 r.
do dnia zap³aty (punkt I wyroku).
W pozosta³ym zakresie, to jest w zakresie ¿¹dania odsetek za
okres od dnia 14 padziernika 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.
oraz wobec pozwanego Biura (...) spó³ki z ograniczon¹ odpowie-
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dzialnoci¹ w (...) s¹d oddali³ powództwo (punkt II). W punkcie III
wyroku s¹d zas¹dzi³ od pozwanej Gminy M. (...) na rzecz powoda
kwotê 100.000,- z³ tytu³em zwrotu kosztów s¹dowych oraz kwotê
14.400,- z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego. Zas¹dzi³ równie¿ od powoda na rzecz pozwanego Biura (...) spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w (...) kwotê 14.400,- z³ tytu³em
zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e:
Gmina M. (...) by³a inwestorem przy budowie stadionu pi³karskiego (...) (...) przygotowywanego na rozgrywki w pi³ce no¿nej
(...). (...) by³ jednym z miast prowadzonych rozgrywek w tych mistrzostwach.
W tym celu Gmina M. (...) powo³a³a do ¿ycia spó³kê o nazwie
Biuro (...) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w (...).
Zadaniem powo³anej spó³ki celowej by³o zarz¹dzanie projektem
(...). Projekt ten oznacza³ celowy i uporz¹dkowany ci¹g dzia³añ,
których przeprowadzenie doprowadzi do pozyskania przez Gminê
M. (...) obiektu pod nazw¹ (...) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
oraz przygotowanie do eksploatacji i komercjalizacji stadionu. W ramach realizacji tego (...) spó³ka (...) mia³a zaci¹gaæ w imieniu i na
rzecz Gminy M. (...) zobowi¹zania w ramach umów na us³ugi, dostawy i roboty budowlane.
W celu realizacji zlecenia Gminy M. (...) spó³ka (...) w dniu 2 grudnia 2008 r. zawar³a jako pe³nomocnik Gminy w imieniu i na rzecz
swojego mocodawcy umowê z wykonawc¹ (...) spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w L.
Umowa ta zosta³a zawarta w wyniku postêpowania przetargowego zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych. Przedmiotem umowy by³a czêæ prac sk³adaj¹cych siê na budowê stadionu
w (...)  (...).
(...)
Strony umowy przewidzia³y wynagrodzenie rycza³towe za ca³oæ prac zleconych w umowie wraz z podatkiem VAT na kwotê
124.440.000,- z³. Wynagrodzenie to mog³o byæ zmienione w przypadkach wskazanych w subklauzuli 12.3 warunków szczególnych.
Strony w³¹czy³y do umowy tak¿e specyfikacjê istotnych warunków
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zamówienia, warunki szczególne kontraktu, warunki kontraktowe
dla budowy dla robót in¿ynieryjno-budowlanych projektowanych
przez zamawiaj¹cego opracowane przez (...), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacjê projektow¹, rysunki i wykazy, ofertê wykonawcy.
Na miejscu budowy stadionu w (...) znajdowa³ siê sztuczny górotwór z³o¿ony z odpadów uformowany tam w przesz³oci. W sk³ad
zadania wykonawcy wchodzi³a te¿ jego likwidacja polegaj¹ca na
utylizacji odpadów.
Strony dysponowa³y tak¿e opracowaniem Przedsiêbiorstwa (...)
z dnia 8 padziernika 2008 r. okrelaj¹ce warunki postêpowania
z zanieczyszczonymi masami ziemnymi z terenu przysz³ej inwestycji. Opracowanie to opiera³o siê na badaniach górotworu poprzez
dokonywanie odwiertów w nim. Wskazano, ¿e w górotworze wystêpuj¹ odpady niebezpieczne o kodzie 17 05 03.
Wykonawca zleci³ wykonanie czêci prac wchodz¹cych w sk³ad
swojego zadania powodowi L.L. prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Handlowo- (...) .
Zlecenie dotyczy³o prac dotycz¹cych wszelkich czynnoci zwi¹zanych z postêpowaniem z zanieczyszczonymi masami ziemnymi
z terenu dawnego wysypiska odpadów górotworu w iloci szacunkowej ok. 220.000 m3. Poza tym wykonawca i podwykonawca
czêci¹ umowy uczynili te same dokumenty i za³¹czniki jak w umowie miêdzy inwestorem i wykonawc¹. Strony przewidzia³y wynagrodzenie rycza³towe w wysokoci 12.775.000,- z³, pocz¹tek robót
ustalono na 12 stycznia 2009 r., a termin wykonania umowy mia³
up³yn¹æ w dniu 11 kwietnia 2009 r.
Gmina M. (...) mia³a pe³n¹ wiadomoæ, ¿e czêæ robót wykonawca zleci³ podwykonawcy L.L., który by³ regularnym gociem
w siedzibie spó³ki (...). L.L. opracowa³ równie¿ sposób zagospodarowania odpadów o kodzie 17 05 03, który zosta³ zatwierdzony
decyzj¹ Prezydenta Miasta (...) z dnia 13 stycznia 2009 r.
W trakcie wykonywania prac w marcu 2009 r. robotnicy wykonuj¹cy je natknêli siê na budowlê przykryt¹ p³ytami betonowymi
o bokach glinianych, w której zalega³y odpady typu zwierzêcego.
By³y to resztki skór oraz odpady p³ynne w postaci mazi i zagêsz-
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czonych p³ynów. W pobli¿u nie mo¿na by³o przebywaæ bez nara¿enia siê na silne zawroty g³owy spowodowane wyziewami z budowli. Wszystkie te odpady pochodzi³y prawdopodobnie z istniej¹cej w tym miejscu w przesz³oci garbarni.
O znalezisku powód zawiadomi³ niezw³ocznie wykonawcê oraz
in¿yniera kontraktu. Powód wyra¿a³ opiniê, ¿e do kontraktu nie
wchodzi zakres prac polegaj¹cych na usuniêciu tego typu odpadów, albowiem ¿adne dokumenty nie przewidywa³y natrafienia na
nie; w³aciwy by³ dla nich inny sposób ich utylizacji ni¿ dla usuniêcia odpadów przewidzianych w dokumentacji. In¿ynier kontraktu
poleci³ w dniu 9 marca 2009 r. wygrodziæ strefê niebezpieczn¹,
wstrzymaæ wszelkie prace, zleciæ badania odpadów i na podstawie
tych badañ opracowaæ metodykê i harmonogram dalszego postêpowania. Badania próbek pobranych dokona³ Orodek (...) spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w D. oraz Centrum (...) w K.,
a ich wyniki stwierdza³y obecnoæ materia³ów ropopochodnych
wyra¿onych jako olej mineralny.
W dniu 30 kwietnia 2009 r. Prezydent Miasta (...) na podstawie
wyników badañ próbek uzna³ powoda za osobê wytwarzaj¹c¹ odpady niebezpieczne oraz nakaza³ mu usuniêcie ich. Odpady te
zosta³y zakwalifikowane jako odpady wykazuj¹ce w³aciwoci niebezpieczne o kodzie 16 81 01 oraz inne odpady z mechanicznej
obróbki odpadów zawieraj¹ce substancje niebezpieczne o kodzie
19 12 11. W decyzji okrelono, ¿e odpady o kodzie 16 81 01 powsta³y w wyniku awarii, która nast¹pi³a podczas prowadzonych
prac ziemnych. W decyzji tej okrelono tak¿e sposób postêpowania celem ich utylizacji, które ostatecznie mia³y byæ przekazane do
unieszkodliwienia w procesie termicznego spalenia przez (...) spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w (...) oraz (...) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
(...)
W miêdzyczasie toczy³y siê rozmowy przedstawicieli (...) spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ jako pe³nomocnika inwestora
z powodem na temat dodatkowego wynagrodzenia z tytu³u likwidacji odpadów odkrytych w mogilniku.
Powód wychodzi³ bowiem z za³o¿enia, ¿e umowa ³¹cz¹ca go
z wykonawc¹ na likwidacjê górotworu nie przewidywa³a prac po-
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legaj¹cych na likwidacji mogilnika i odpadów tam siê znajduj¹cych.
W rozmowach tych powód otrzymywa³ ustne zapewnienia, ¿e mo¿e
liczyæ na podwy¿szenie wynagrodzenia za te prace.
Nastêpnie in¿ynier kontraktu w dniu 27 maja 2009 r. wyda³ zalecenie usuniêcia odpadów odkrytych w mogilniku przez wykonawcê (...) spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, a spó³ka ta przekaza³a polecenie powodowi. Powód uznaj¹c, ¿e likwidacja mogilnika nie wchodzi w sk³ad umowy z wykonawc¹ nie przyst¹pi³ do
wykonania prac w terminie okrelonym przez in¿yniera kontraktu,
czyli do dnia 1 czerwca 2009 r.
W zwi¹zku z tym in¿ynier kontraktu rozpocz¹³ postêpowanie
zwi¹zane z wykonaniem zastêpczym i spó³ka (...) rozpoczê³a procedurê wy³onienia wykonawcy na usuniêcie mogilnika w drodze
zaproszenia do negocjacji.
Protest do postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
w drodze negocjacji zg³osi³ (...) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ oraz powód. Podnosili oni, ¿e takie postêpowanie jako rodzaj wykonania zastêpczego nie powinno siê toczyæ, gdy¿ zakres
prac polegaj¹cy na likwidacji mogilnika nie wchodzi³ w zakres zadania pierwotnego i tym samym nie powinno siê prowadziæ postêpowania w drodze wykonania zastêpczego, ale ewentualnie o udzielenie nowego zamówienia.
W lipcu 2009 r. powód przyst¹pi³ do likwidacji mogilnika zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia
30 kwietnia 2009 r. W ramach tych prac powód wybetonowa³ plac
do dezynfekcji i dezodoryzacji. Odpady by³y mieszane z chemikaliami, aby zwi¹zaæ metale rozpuszczane w wodzie, a nastêpnie zosta³y za³adowane na samochody i zawiezione do spalarni. Spalarnia
w (...) przyjê³a 3.200 ton odpadów, a ponad 7.000 ton zosta³o przetransportowanych do spalarni w D. Koszty tych prac poniós³ powód  za us³ugi polegaj¹ce na spaleniu odpadów oraz za zakup
chemikaliów zap³aci³ ³¹cznie kwotê 5.806.440,- z³.
Po wykonaniu prac w dniu 29 wrzenia 2009 r. powód wystawi³
fakturê na rzecz (...) spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w L.
opiewaj¹c¹ na ³¹czn¹ kwotê 7.083.856,80 z³ obejmuj¹c¹ kwotê wskazan¹ wy¿ej powiêkszon¹ o podatek VAT. Faktura ta nie zosta³a za-
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p³acona, po czym roszczenie o zap³atê powód skierowa³ do Gminy
M. (...), która te¿ uchyli³a siê od zap³aty.
Obecnie powód nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej i nie
wystêpuje jako przedsiêbiorca.
(...)
wiadek P.K. relacjonowa³ o ustnych zapewnieniach ze strony
spó³ki (...) zap³aty dodatkowego wynagrodzenia.
Okolicznoæ tê s¹d I instancji uzna³ za prawdopodobn¹ w wietle sytuacji, która wytworzy³a siê na budowie stadionu. Obietnice
sk³adane przez przedstawicieli spó³ki (...) wpisywa³y siê bowiem
w atmosferê panuj¹c¹ wówczas na budowie, a odkrycie mogilnika
by³o powa¿n¹ przeszkod¹ w realizacji ca³ej inwestycji, o czym donosi³y media w tonie sensacyjnym i sugeruj¹c wrêcz bombê ekologiczn¹, na której posadowiony jest (...). Tak wiêc obietnice dodatkowego wynagrodzenia i to wobec bezporednio podwykonawcy
mog³y byæ zdaniem S¹du Okrêgowego sk³adane.
Mo¿liwoæ takiego obrotu zdarzeñ by³a zdaniem S¹du Okrêgowego tym bardziej prawdopodobna, ¿e zarówno wykonawca jak
i powód jako podwykonawca od pocz¹tku konsekwentnie stali na
stanowisku, ¿e usuniêcie mogilnika nie wchodzi w zakres prac im
zleconych.
(...)
S¹d Okrêgowy nie opar³ siê na opinii bieg³ego J.P., która mia³a
odpowiedzieæ na pytanie, czy prace dotycz¹ce usuniêcia mogilnika
wchodzi³y w sk³ad zadania wykonawcy, oraz co do kosztów usuniêcia tych odpadów.
Poniewa¿ jednak swojego rozstrzygniêcia s¹d ostatecznie nie
opar³ na zasadzie odpowiedzialnoci kontraktowej, to powy¿sze
pytanie mia³o dla sprawy znaczenie drugorzêdne i nie wymaga³o
wiadomoci specjalnych. Treæ umowy o roboty budowlane s¹d
ustala³ na podstawie zgodnych owiadczeñ stron i ich zamiaru w zawarciu umowy, a nadto strona, która by³a zainteresowana sporz¹dzeniem opinii, nie jest ostatecznie objêta niniejszym wyrokiem.
Poza tym koniecznoæ usuniêcia odpadów z mogilnika wynika³a
wprost z decyzji Prezydenta Miasta (...) z dnia 30 kwietnia 2009 r.
gdzie wskazano tak¿e dok³adnie metodê likwidacji tych odpadów.
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¯adna ze stron nie kwestionowa³a tak¿e kosztów utylizacji odpadów, na które zosta³y wystawione faktury VAT.
(...)
Zagadnienie odpowiedzialnoci pozwanej Gminy M. (...) S¹d
meriti rozpatrywa³ w dwóch aspektach  jako odpowiedzialnoæ
kontraktow¹ z tytu³u niewykonania zobowi¹zañ umownych, oraz
z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia.
Prace zlecone wykonawcy nale¿¹ do kategorii robót budowlanych, za umowa miêdzy wykonawc¹ i podwykonawc¹ jest równie¿ umow¹ o roboty budowlane okrelon¹ w art. 647 kodeksu
cywilnego. Takiego charakteru umowy tej nie pozbawia w omawianym przypadku fakt, ¿e zakres obu zleceñ nie obejmuje wzniesienia obiektu budowlanego w ca³oci. Dzia³ania objête zleceniem
s¹ jednak czêci¹ ca³ego procesu inwestycyjnego polegaj¹cego na
powstaniu ca³ego obiektu  stadionu, przy czym ustawodawca nie
wyklucza, aby finalny obiekt powstawa³ etapami na podstawie ró¿nych umów z wieloma wykonawcami.
Analizuj¹c kwestiê odpowiedzialnoci kontraktowej przy umowie o roboty budowlane, s¹d I instancji w pierwszej kolejnoci ocenia³
kwestiê, czy zakres robót zwi¹zany z likwidacj¹ mogilnika i znajduj¹cych siê w nim odpadów wchodzi³ w zakres przedmiotu umowy
i uzna³, ¿e zadanie to nie wchodzi³o w zakres obowi¹zków umownych, i wskaza³, ¿e prace w postaci likwidacji górotworu i odpadów tam siê znajduj¹cych objête by³y zakresem umowy pomiêdzy
inwestorem a wykonawc¹. Nastêpnie czêæ z tych prac polegaj¹cych na likwidacji jedynie górotworu oraz utylizacji odpadów tam
siê znajduj¹cych zosta³a przeniesiona do kontraktu miêdzy wykonawc¹ a powodem, przy czym umowa ta w³¹czy³a do jej treci
specyfikacjê istotnych warunków zamówienia, projekty wykonawcze, zasady (...), materia³y przetargowe takie jak ekspertyza geologiczna.
Wobec powy¿szego nale¿a³o zdaniem s¹du I instancji przyj¹æ,
¿e obowi¹zki wykonawcy wobec inwestora i podwykonawcy wobec wykonawcy w zakresie likwidacji górotworu przedmiotowo
siê pokrywa³y. W ¿adnym dokumencie nie przewidywano natrafienia na odpady takie jak w mogilniku, to jest resztki zwierzêce,
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chemia i materia³y ropopochodne. Skoro zatem ¿aden z materia³ów
bêd¹cych przedmiotem przetargu tego nie przewidywa³, to nale¿a³o zdaniem s¹du I instancji uznaæ, ¿e usuwanie tego typu odpadów
nie mog³o wchodziæ w zakres obowi¹zków umownych ani wykonawcy, ani podwykonawcy.
S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e o istnieniu mogilnika inwestor
w ogóle nie wiedzia³, a skoro tak, to tym bardziej nie móg³ zlecaæ
jego usuniêcia. Nieprzekonuj¹ce by³y wywody pozwanej Gminy
M. (...), jakoby przedmiotem umowy by³y wszelkie odpady znajduj¹ce siê w górotworze i na jakie wykonawca natrafi³ w trakcie jego
usuniêcia. Przeczy temu bowiem treæ materia³ów udostêpnianych
w przetargu i ekspertyzy, które mia³y na celu wskazanie wykonawcy przewidywanego zakresu robót i pozwoli³y odpowiednio
zaplanowaæ prace, obliczyæ koszty ³¹cznie z robocizn¹ i zaproponowaæ cenê, tym bardziej, ¿e cena jest cen¹ rycza³tow¹.
S¹d I instancji podkreli³, ¿e sposób likwidacji odpadów znajduj¹cych siê w mogilniku by³ o wiele bardziej czasoch³onny i bardziej
kosztowny, wi¹za³ siê z u¿yciem rodków chemicznych celem neutralizacji, a ich utylizacja odbywa³a siê poprzez spalenie. Objêtoæ
odkrytych odpadów powodowa³a koniecznoæ transportu czêci
odpadów do spalenia na drugi koniec Polski, co skutkowa³o zwiêkszeniem kosztów o koszty transportu.
Ponadto S¹d Okrêgowy uwypukli³ okolicznoæ, ¿e odkrycie
mogilnika i jego zawartoci stanowi³o dla wszystkich uczestników
procesu inwestycyjnego zaskoczenie, wrêcz sensacjê. Niemo¿noæ
przewidzenia natrafienia na mogilnik by³a ca³kowicie wykluczona,
nawet przy planowaniu prac przez osobê bardzo dowiadczon¹,
i z tego wzglêdu nie mo¿na by³o zaakceptowaæ argumentacji pozwanej Gminy o przyjêciu przez wykonawcê oraz podwykonawcê
odpowiedzialnoci za usuniêcia wszelkich odpadów, na jakie natrafi siê w górotworze.
Kolejn¹ kwesti¹ analizowan¹ przez s¹d I instancji by³o poddanie
ze strony zamawiaj¹cego  inwestora prac budowlanych re¿imowi
prawa o zamówieniach publicznych, co oznacza, ¿e wszelkie dzia³ania Gminy M. (...) jako podmiotu publicznoprawnego mog³y byæ
prowadzone jedynie w zgodzie z t¹ ustaw¹.

41

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
S¹d meriti odwo³uj¹c siê do definicji robót budowlanych zawartych we wspomnianej ustawie i w kodeksie cywilnym oraz do
definicji obiektu budowlanego wskaza³, ¿e odkryty mogilnik spe³nia³ wszelkie przes³anki zakwalifikowania go jako budowli i tym
samym  jako obiektu budowlanego. Jego rozbiórka zgodnie z oczekiwaniami inwestora wchodzi³a w zakres robót budowlanych, których prowadzenie jest regulowane przez prawo zamówieñ publicznych. Tym samym czynnoæ ta powinna zostaæ zlecona w drodze postêpowania przewidzianego t¹ ustaw¹, co nie pozwala na
uznanie, ¿e w sposób dorozumiany dzia³ania te wchodzi³y w zakres umowy dotycz¹cej likwidacji górotworu. O istnieniu mogilnika inwestor nic nie wiedzia³, wiêc nie móg³ obj¹æ swoj¹ wol¹
tak¿e dorozumianego zlecenia likwidacji tego obiektu.
Dzia³ania inwestycyjne Gminy M. (...) jako podmiotu publicznoprawnego podlega³y regulacji przez prawo zamówieñ publicznych,
co obejmowa³o tak¿e zakaz zlecania pewnych dzia³añ bez przeprowadzania przetargu ponad okrelon¹ kwotê. Ponadto ka¿de zlecenie robót budowlanych musia³o byæ udzielone na pimie pod rygorem niewa¿noci.
Wszystkie wskazane wy¿ej okolicznoci wskazuj¹ zdaniem s¹du
I instancji, ¿e zakres prac polegaj¹cy na likwidacji mogilnika i jego
zawartoci nie tylko nie wchodzi³ w zakres zlecenia miedzy inwestorem i wykonawc¹, ale te¿ nie móg³ do tego zakresu wchodziæ,
gdy¿ wówczas Gmina M. (...) naruszy³aby zasady udzielania zamówieñ publicznych. Skoro zatem ten zakres robót nie wchodzi³ w zakres prac miêdzy inwestorem i wykonawc¹, to tym bardziej nie
móg³ byæ przedmiotem umowy miêdzy (...) spó³k¹ z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ i powodem.
Konsekwencj¹ powy¿szego by³o stwierdzenie s¹du I instancji,
¿e prace, których podj¹³ siê powód, nie wchodzi³y w zakres kontraktu, a tym samym podstaw¹ wzajemnych roszczeñ nie mo¿e byæ
naruszenie postanowieñ umownych. Ponadto s¹d ten uwzglêdni³,
¿e powoda nie wi¹za³ z inwestorem ¿aden stosunek umowny.
Wprawdzie istnieje mo¿liwoæ poniesienia bezporedniej odpowiedzialnoci przez inwestora, solidarnie z wykonawc¹ na podstawie art. 6471 § 5 k.c., jednak¿e taka odpowiedzialnoæ mo¿e

42

w sprawach cywilnych
zaistnieæ tylko i wy³¹cznie, gdy rezultat wiadczenia podwykonawcy sta³ siê sk³adnikiem obiektu stanowi¹cego przedmiot wiadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane i w tym
wzglêdzie s¹d I instancji powo³a³ siê na wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 17 padziernika 2008 r., sygn. akt I CSK 106/08.
Odwo³uj¹c siê do stanowiska S¹du Najwy¿szego S¹d meriti wskaza³, ¿e solidarna odpowiedzialnoæ istnieje, gdy podwykonawca
wykonuje pewien element, który nastêpnie sk³ada siê na ca³oæ
obiektu budowlanego, i gdy nastêpuje to w ramach umowy o roboty budowlane. Natomiast w niniejszej sprawie czynnoci polegaj¹ce
na likwidacji mogilnika nie wchodzi³y do umowy o roboty budowlane, a zatem przepis art. 6471 § 5 k.c. przewiduj¹cy bezporedni¹
odpowiedzialnoæ inwestora wobec podwykonawcy nie mo¿e tutaj
stanowiæ podstawy roszczenia powoda wobec Gminy M. (...).
Podstaw¹ ¿¹dania nie mo¿e tak¿e byæ art. 632 § 2 k.c. przewiduj¹cy mo¿liwoæ podwy¿szenia wynagrodzenia rycza³towego w sytuacji, gdy wykonawcy grozi ra¿¹ca strata. Mo¿liwoæ zg³oszenia
takiego roszczenia istnieje bowiem tylko wobec kontrahenta, w tym
wypadku  wobec (...) spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
Pozytywnie natomiast s¹d I instancji oceni³ mo¿liwoæ dochodzenia roszczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Podtrzyma³ s¹d swój wczeniej wyra¿ony pogl¹d, i¿ nie
by³o mo¿liwoci wykonania tego zadania przez powoda w ramach
zawartej umowy, bez przeprowadzania postêpowania przetargowego na wykonanie tych prac.
Powy¿sze oznacza, ¿e wskutek wykonania tych prac przez powoda z Gminy M. (...) zosta³ zdjêty obowi¹zek przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na roboty budowlane polegaj¹ce na
rozbiórce mogilnika i tym samym likwidacjê jego zawartoci, czyli
utylizacjê odpadów. W ten sposób Gmina M. (...) zaoszczêdzi³a na
wydatkach, a zmniejszenie pasywów w wietle ugruntowanych
pogl¹dów judykatury i doktryny uznawane jest za jeden z przypadków bezpodstawnego wzbogacenia.
Poza tym uznaje siê, ¿e wzbogacenie jednej strony musi mieæ
swoje niejako lustrzane odbicie w zubo¿eniu drugiej strony i taka
sytuacja wyst¹pi³a w przypadku powoda. Wykona³ on bowiem prace
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zwi¹zane z likwidacj¹ mogilnika, poniós³ dodatkowe koszty, które
nie zosta³y mu zwrócone, a poniewa¿ ¿adna ze stron nie zakwestionowa³a zasadnoci wydatków na usuniêcie odpadów, nale¿y
uznaæ, ¿e Gmina  gdyby udzieli³a zamówienia na utylizacjê tych
odpadów  musia³aby ponieæ takie same koszty utylizacji, jakie
poniós³ powód. Koszty te zapewne by³yby wiêksze, gdy¿ powód
nie doliczy³ kosztów robocizny, które inny kontrahent na pewno
uwzglêdni³by w kosztorysie.
S¹d Okrêgowy podkreli³ nadto, ¿e powód znajdowa³ siê w sytuacji, gdy by³ zmuszony do wykonania robót polegaj¹cych na likwidacji mogilnika.
Z jednej strony zamawiaj¹cy poprzez wykonawcê wydawa³
polecenia usuniêcia mogilnika i grozi³ konsekwencjami w postaci
kar umownych i wykonaniem zastêpczym, a z drugiej strony na
powodzie ci¹¿y³ obowi¹zek na³o¿ony decyzj¹ administracyjn¹ usuniêcia odpadów niebezpiecznych. Decyzja ta mia³a rygor natychmiastowej wykonalnoci i umo¿liwia³a w³aciwie temu samemu
podmiotowi b¹d korzystanie z instrumentów cywilnoprawnych
porednio wywieraj¹c nacisk na podwykonawcê, lub bezporednio
rodkami administracyjnymi zmierzaj¹cymi do wykonania decyzji
o usuniêciu odpadów. Zatem powód nie mia³ mo¿liwoci wyboru
wstrzymania siê z pracami i przeniesienia sporu na pole procesu
s¹dowego, a musia³ prace wykonaæ, aby od nacisku, o jakim mowa
wy¿ej siê uwolniæ. Jego ¿¹danie nie stoi wiêc w sprzecznoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego z art. 5 k.c. i nie ma cech nadu¿ywania jego prawa podmiotowego.
S¹d Okrêgowy wskaza³ przy tym, ¿e o mo¿liwoci oparcia roszczeñ pieniê¿nych wynikaj¹cych z robót budowlanych nieobjêtych
umow¹ na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu
pozytywnie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 2
lutego 2011 r., sygn. akt II CSK 414/10, aczkolwiek orzeczenie to
zapad³o w odmiennym stanie faktycznym, niemniej jednak S¹d Najwy¿szy komentuj¹c normê art. 405 k.c. wskaza³ na mo¿liwoæ konstruowania roszczenia o zap³atê za roboty wykonane bez wa¿nej
podstawy kontraktowej oraz na fakt, i¿ obowi¹zek taki istnieje, gdy¿
jedna ze stron w takiej sytuacji jest wzbogacona bez podstawy prawnej, druga za  zubo¿ona.
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S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e podmiotem wzbogaconym nie jest (...)
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, gdy¿ nie poniós³ on ¿adnych kosztów operacji polegaj¹cej na likwidacji mogilnika, skoro
nale¿noæ z faktury wystawionej przez powoda nie zosta³a przez tê
spó³kê uiszczona. Podmiotem, który niew¹tpliwie odniós³ korzyæ
jest Gmina M. (...), uzyskuj¹c obiekt budowlany w postaci stadionu
nie ponosz¹c kosztów usuwania mogilnika.
S¹d meriti uzna³ tak¿e za zasadne ¿¹danie powoda co do ¿¹dania
zwrotu tytu³u podatku VAT. Wprawdzie podstaw¹ wiadczenia nie
by³a umowa, lecz bezpodstawne wzbogacenie, to jednak w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku towarów i us³ug nawet
uzyskanie wiadczenia nie na podstawie wa¿nej umowy w rozumieniu prawa cywilnego oznacza uzyskanie wynagrodzenia za us³ugê,
które podlega opodatkowaniem podatkiem VAT i w tym wzglêdzie
odwo³a³ siê S¹d do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
w Warszawie z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 743/10. Zatem w przypadku uzyskania zap³aty przez powoda bêdzie on zobowi¹zany do odprowadzenia 22 % podatku VAT do odpowiedniego urzêdu skarbowego. Obowi¹zek ten pog³êbia jeszcze stan zubo¿enia powoda oraz stan wzbogacenia siê Gminy M. (...). Pozwana
bowiem, gdyby zleci³a usuniêcie mogilnika zgodnie z procedur¹
przewidzian¹ przez prawo zamówieñ publicznych, by³aby zobowi¹zana do wiadczenia na rzecz wykonawcy ceny us³ugi powiêkszonej o podatek VAT.
(...)
Podstawê rozstrzygniêcia S¹du Okrêgowego stanowi³y przepisy
art. 405 k.c., art. 5 k.c. oraz art. 481 § 1 k.c., a podstawê rozstrzygniêcia o kosztach  art. 98 § 1 i 108 § 1 k.p.c.
(...)
W apelacji Gmina zarzuci³a:
 naruszenie przepisów postêpowania maj¹ce istotny wp³yw na
sposób rozstrzygniêcia sprawy, a w szczególnoci art. 233 § 1
k.p.c. w zwi¹zku z art. 232 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c., art. 227
k.p.c., art. 219 k.p.c. oraz art. 278 § 1 k.p.c. w zwi¹zku z art. 133
§ 3 k.p.c. polegaj¹ce na:
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1) sprzecznoci istotnych ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego poprzez bezpodstawne przyjêcie, i¿:
a) likwidacja mogilnika nie wchodzi³a w zakres obowi¹zków
umownych pomiêdzy pozwan¹ a (...) spó³k¹ z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych dotycz¹cych budowy (...), oraz ¿e umowa pomiêdzy t¹ spó³k¹ a powodem nie obejmowa³a prac
zwi¹zanych z likwidacj¹ mogilnika i utylizacj¹ odpadów
tam zlokalizowanych;
b) wynagrodzenie rycza³towe wynikaj¹ce z umowy ³¹cz¹cej
pozwan¹ Gminê z wykonawc¹ zmienionej aneksami nr
(...), nie obejmowa³o nale¿noci za likwidacjê mogilnika;
c) zubo¿enie powoda obejmuje tak¿e nale¿noci na podstawie
umów zawartych odrêbnie z (...) spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ i (...) D. spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, których powód tym kontrahentom nie zap³aci³;
d) podatek nale¿ny VAT stanowi element bezpodstawnego
wzbogacenia pozwanej pomimo przys³uguj¹cego powodowi prawa pomniejszenia tego podatku o podatek naliczony.
2) przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów poprzez
pominiêcie przez S¹d Okrêgowy ustaleñ wynikaj¹cych z opinii bieg³ego W.P., pomimo wczeniejszego dopuszczenia tego
dowodu przez s¹d I uznania, ¿e jest to konieczne z uwagi na
wymóg rozstrzygniêcia kwestii wymagaj¹cych wiadomoci
specjalnych w sprawach po³¹czonych do wspólnego rozstrzygniêcia oraz selektywne opieranie siê na dowodach uzasadniaj¹cych rozstrzygniêcie z jednoczesnym pominiêciem przez
s¹d ustaleñ faktycznych wynikaj¹cych z innych dowodów zgromadzonych w sprawie;
3) niedorêczeniu pe³nomocnikowi pozwanej opinii bieg³ego W.P.
z czerwca 2012 r. pomimo wskazania s¹dowi I instancji tego
zaniechania i pomimo obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisów
prawa  w pimie procesowym z dnia 25 lipca 2012 r.
 naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 5 k.c., art.
65 §2 k.c., art. 632 §1 k.c., art. 405 k.c., art. 411 pkt 1 k.p.c.

46

w sprawach cywilnych
w zwi¹zku z art. 410 § 2 k.c., art. 471 k.c. i nastêpne, art. 3 pkt 1
ppkt b) ustawy  Prawo budowlane, art. 86, art. 86a i art. 87
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug,
maj¹ce istotny wp³yw na sposób rozstrzygniêcia sprawy przez
b³êdn¹ wyk³adniê, niew³aciwe zastosowanie lub niezastosowanie wskutek przyjêcia, ¿e:
1) roszczenie powoda mo¿e byæ oparte o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a powy¿sze stoi w sprzecznoci
z umow¹ i przepisami dotycz¹cymi wykonania zobowi¹zañ
oraz ¿e nie narusza to spo³eczno  gospodarczego przeznaczenia prawa lub zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) powód bêd¹c przekonany, ¿e nie jest zobowi¹zany wobec
pozwanej Gminy do wiadczenia w zakresie likwidacji mogilnika i utylizacji odpadów w nim siê znajduj¹cych, a przes³anki z art. 411 pkt 1 k.p.c. umo¿liwiaj¹ce dochodzenia zwrotu
nienale¿nego wiadczenia nie zachodz¹, mo¿e ¿¹daæ zwrotu
równowartoci wiadczenia od pozwanej Gminy;
3) mogilnik stanowi obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, którego rozbiórka wymaga zastosowania procedur zwi¹zanych z rozbiórk¹ obiektów budowlanych przewidzian¹ w tej ustawie.
W konsekwencji skar¿¹ca wnios³a o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i jego zmianê poprzez oddalenie powództwa w stosunku
do pozwanej Gminy M. (...).
(...)
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Uznaj¹c rozstrzygniêcie S¹du Okrêgowego za trafne, i nie znajduj¹c podstaw do zmiany zaskar¿onego wyroku, S¹d Apelacyjny
w pierwszym rzêdzie pragnie wskazaæ, i¿ w wiêkszoci akceptuje
ustalenia faktyczne poczynione przez S¹d Okrêgowy i czyni je podstaw¹ w³asnego rozstrzygniêcia, co zwalnia z obowi¹zku ponownego ich przytaczania (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 16
lutego 2005 r., IV CK 526/04, LEX nr 177281).
S¹d Apelacyjny uzupe³ni³ ponadto te ustalenia o okolicznoci
ujawnione w przes³uchaniu powoda w charakterze strony w toku
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postêpowania apelacyjnego, bowiem dowód ten w postêpowaniu
przed s¹dem I instancji nie zosta³ przeprowadzony. Powód bowiem
zosta³ przes³uchany wy³¹cznie jako wiadek jeszcze w okresie wspólnego prowadzenia sprawy niniejszej ze spraw¹ ( ) z powództwa
(...) spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ przeciwko Gminie M.
(...).
Okolicznoci te zostan¹ omówione w dalszej czêci uzasadnienia, a w tym miejscu wystarczaj¹cym jest zasygnalizowanie, i¿ mia³y one znaczenie w zwi¹zku z ostatecznym zanegowaniem przez
s¹d odwo³awczy tezy S¹du Okrêgowego o bezpodstawnym wzbogaceniu jako wy³¹cznej podstawie odpowiedzialnoci pozwanej
Gminy wobec powoda.
Podkreliæ przy tym trzeba, i¿ s¹d II instancji rozpoznaj¹c sprawê
w granicach apelacji ma obowi¹zek zastosowania w³aciwych przepisów prawa materialnego niezale¿nie od stanowiska stron prezentowanego w toku postêpowania oraz zarzutów apelacyjnych (wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 10 lutego 2012 r., II CSK 314/11,
LEX nr 1130158, z dnia 22 lutego 2012 r., IV CSK 290/11, LEX nr
1136006, z dnia 13 marca 2012 r., II PK 173/11, LEX nr 121115).
Zaznaczyæ równie¿ trzeba, i¿ odmienne stanowisko S¹du Apelacyjnego co do pewnych fragmentów stanu faktycznego jest wynikiem odmiennej oceny czêci materia³u dowodowego i dotyczy
kwestii wyra¿enia zgody przez Gminê (...), oraz zakresu obowi¹zków kontraktowych g³ównego wykonawcy w zakresie usuniêcia
gruzowiska, a w konsekwencji  tak¿e obowi¹zków podwykonawcy, czyli powoda. Ocena ta zostanie przedstawiona w dalszej czêci uzasadnienia, jednak¿e ponownie podkreliæ nale¿y, i¿ odmiennoæ tej oceny nie oznacza nietrafnoci rozstrzygniêcia S¹du Okrêgowego.
Rozstrzygniêcie to S¹d Apelacyjny aprobuje, mimo i¿ jak wy¿ej
wskazano, nie podziela pogl¹du, jakoby podstawê uwzglêdnienia
¿¹dania powoda mog³y stanowiæ przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Przeczy temu treæ umowy, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia okrelaj¹ca bardzo szeroko zakres prac wykonawcy (a
w konsekwencji tak¿e podwykonawcy), przytoczony przez S¹d
Okrêgowy w czêci faktograficznej uzasadnienia. Ponadto specyfi-
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kacja istotnych warunków zamówienia wyranie zaznacza³a w pkt.
VIII ppkt 5, i¿ dokumentacja projektowa oraz iloci robót podane
w przedmiarze robót stanowi¹ szacunkowy rozmiar prac. Nadto
ekspertyza sporz¹dzona przez (...) spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w (...) zawiera jednoznaczne stwierdzenie, i¿ sporz¹dzona zosta³a na podstawie ³¹cznie 16 próbek z gruntu starego
wysypiska mieci znajduj¹cego siê w miejscu obecnego górotworu,
oczywistym jest wiêc, i¿ wykonane odwierty mia³y charakter wyrywkowy i mog³y nie ujawniæ ca³ej zawartoci wysypiska. W ekspertyzie tej podkrelono przy tym zró¿nicowany charakter mas ziemnych w wysypisku w zakresie ich struktury i zanieczyszczenia.
Strona powodowa natomiast od pocz¹tku sta³a na stanowisku, i¿
odpowiedzialnoæ pozwanej Gminy jest odpowiedzialnoci¹ kontraktow¹ i ma swoje ród³o w przepisach art. 6471 § 5 k.c. oraz art.
632 § 2 k.c., a jedynie z ostro¿noci procesowej jako ewentualn¹
podstawê wskazywa³a przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, podstawy odpowiedzialnoci pozwanej Gminy jako inwestora nale¿y upatrywaæ w treci art. 6471 §
5 k.c., wprowadzaj¹cego solidarn¹ odpowiedzialnoci inwestora
wobec podwykonawcy, a argument Gminy o braku jej zgody na
zawarcie umowy z uwagi na z³o¿enie pisma z dnia 9 lutego 2009 r.
oponuj¹cego umowie oraz pisma z dnia 21 wrzenia 2009 r. oponuj¹cego zawarciu aneksu nr (...) przed³u¿aj¹cego termin wykonania umowy, nale¿y uznaæ za nietrafny.
Opozycja inwestora wobec zawarcia umowy z podwykonawc¹
wyra¿ona w pimie z dnia 9 lutego 2009 r. dotyczy³a bowiem nieprawid³owego okrelenia inwestora w tej¿e umowie, którego b³êdnie okrelono jako Biuro (...) spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, oraz zastrze¿eñ co do rozliczeñ z tytu³u otrzymanej zaliczki.
Zastrze¿eñ Gminy nie budzi³ natomiast sam zakres prac powierzonych powodowi ani te¿ sam wybór jego osoby, kwalifikacji
i uprawnieñ. Co za najwa¿niejsze, póniejsze zdarzenia wiadcz¹
o jednoznacznej akceptacji inwestora dla powoda jako podwykonawcy. Dowodz¹ tego przede wszystkim protoko³y z rad budowy
i narad koordynacyjnych, w których powód uczestniczy³ i podczas
których inwestor ocenia³ miêdzy innymi sposób wykonywania prac
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przez firmê powoda, fachowoæ i przygotowanie jego pracowników, wyposa¿enie w sprzêt.
Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ protokó³ z rady budowy z dnia
11 marca 2009 r., w której powód uczestniczy³ i zabiera³ g³os na
temat ujawnionego nieznanego odpadu i podjêtych w zwi¹zku z tym
dzia³aniach. Uczestniczy³ równie¿ w radzie budowy z dnia 15 kwietnia 2009 r., w której przedstawiciel inwestora wyra¿a³ zaniepokojenie co do zachowywania zasad BHP przez pracowników powoda,
oraz ich uprawnieñ do obs³ugi maszyn; wskazuje siê w nim tak¿e,
¿e firma powoda bêdzie usuwa³a mogilnik.
Dalszego przyk³adu dostarcza równie¿ protokó³ z narady koordynacyjnej z dnia 22 kwietnia 2009 r., w którym ponownie jest mowa
o uprawnieniach operatorów maszyn firmy (...), oraz o zakoñczonej
w tej firmie kontroli z ramienia Pañstwowej Inspekcji Pracy. Nadto
w protokole z rady budowy z dnia 8 kwietnia 2009 r., w której równie¿ uczestniczy³ powód i zabiera³ g³os w zwi¹zku z ujawnieniem
mogilnika i jego zawartoci i podczas której poruszana by³a kwestia
p³atnoci ze strony wykonawcy wobec podwykonawców, wród
których wymieniono równie¿ firmê (...).
wiadczy to o wyra¿eniu przez Gminê w sposób dorozumiany
zgody na osobê powoda jako podwykonawcy, a liberalne stanowisko S¹du Najwy¿szego wyra¿one w licznych orzeczeniach akceptuje wyra¿enie tej zgody w taki w³anie sposób.
Miêdzy innymi w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. akt II
CSK 152/10, Lex nr 1102865), S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e inwestor
mo¿e wyra¿aæ j¹ w sposób wyrany pisemnie b¹d ustnie, albo
poprzez inne zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia jego
wolê (art. 60 k.c.). Mo¿e zatem nast¹piæ to poprzez czynnoci faktyczne, w sposób dorozumiany, na przyk³ad przez tolerowanie obecnoci podwykonawcy na placu budowy, dokonywanie wpisów
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego
robót, oraz dokonywanie podobnych czynnoci. Stanowisko takie
S¹d Najwy¿szy zajmowa³ równie¿ we wczeniej zapad³ych orzeczeniach, miêdzy innymi w uchwale 7 sêdziów z dnia 29 kwietnia
2008 r. (sygn. akt III CZP 6/08, OSNC 2008/11/121), w której stwierdzi³, ¿e do zgody wymaganej przez art. 647 1 § 2 i 3 k.c. nie stosuje
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siê art. 63 § 2 k.c. Zgoda ta mo¿e byæ wyra¿ona przez ka¿de zachowanie, które ujawnia j¹ w sposób dostateczny (art. 60 k.c.).
Dopuci³ równie¿ S¹d Najwy¿szy wyra¿enie zgody w sposób
dorozumiany tak¿e ju¿ po zawarciu umowy przez wykonawcê
z podwykonawc¹ (wyrok z dnia 2 lipca 2009 r., V CSK 24/09, LEX
nr 527185).
Jednoczenie s¹d ten podkreli³, ¿e dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy (art. 647 1 § 2
zdanie pierwsze k.c.) wyra¿ona w sposób czynny jest skuteczna,
gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decyduj¹ce o zakresie solidarnej odpowiedzialnoci inwestora z wykonawc¹ za
wyp³atê wynagrodzenia podwykonawcy s¹ znane inwestorowi albo
z którymi mia³ mo¿liwoæ zapoznania siê (wyrok z dnia 6 padziernika 2010 r., II CSK 210/10, OSNC 2011/5/59). Jednak¿e nie jest
konieczne przedstawienie inwestorowi przez wykonawcê umowy
z podwykonawc¹ lub jej projektu wraz z czêci¹ dokumentacji 
wystarczy, gdy inwestor uzyska informacje o osobie podwykonawcy oraz treci umowy zawartej pomiêdzy wykonawc¹ a podwykonawc¹. Nieistotne jest ród³o tej wiedzy, natomiast niezbêdne jest,
aby umowa zosta³a zindywidualizowana podmiotowo i przedmiotowo (tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r., II
CSK 80/08, LEX nr 479372).
Niew¹tpliwie warunek ten w odniesieniu do przedmiotowej
umowy zosta³ spe³niony, umowa bowiem  jak dowodzi wspomniane pismo Gminy z dnia 9 lutego 2009 r.  zosta³a inwestorowi
udostêpniona, osoba podwykonawcy by³a mu znana. Znany by³
tak¿e zakres obowi¹zków podwykonawcy oraz jego uprawnienia
do wykonywania tego typu prac.
Zatem stawianie tezy o niewyra¿eniu zgody przez pozwan¹
Gminê na zawarcie umowy przez (...) spó³kê z ograniczona odpowiedzialnoci¹ tylko na podstawie samego pisma z dnia 9 lutego
2009 r. oraz niewyra¿enia zgody na podpisanie aneksu do tej umowy  w wietle opisanych wy¿ej okolicznoci przedstawiaj¹cych
powoda jako pe³noprawnego uczestnika procesu budowlanego 
jest nieuzasadnione.

51

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Podsumowuj¹c ten w¹tek rozwa¿añ nale¿y równie¿ przywo³aæ
pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony miêdzy innymi w wyroku z dnia
17 padziernika 2008 r. (I CSK 106/08, LEX nr 397313), w myl
którego inwestor odpowiada solidarnie wraz z wykonawc¹ wobec
podwykonawcy na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. tylko wtedy, gdy
rezultat wiadczenia podwykonawcy sta³ siê sk³adnikiem obiektu
stanowi¹cego przedmiot wiadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, oraz ¿e ochron¹ wynikaj¹c¹ z art. 647 1 § 5
k.c. s¹ objêci zarówno podwykonawcy spe³niaj¹cy swoje us³ugi na
podstawie umowy o roboty budowlane, jak i podwykonawcy spe³niaj¹cy swoje us³ugi na podstawie umowy o dzie³o.
Dla niniejszej sprawy oznacza to tyle, ¿e niezale¿nie od tego,
w jaki sposób zosta³aby zakwalifikowana umowa pomiêdzy wykonawc¹ a powodem, to jest czy jako umowa o dzie³o, czy te¿ jako
umowa o roboty budowlane, to niew¹tpliwie rezultat pracy powoda wchodzi³ w sk³ad obiektu budowlanego bêd¹cego przedmiotem
umowy ³¹cz¹cej Gminê z (...) spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Mo¿liwe jest zatem przyjêcie konstrukcji z art. 6471 § 5 k.c.
jako podstawy odpowiedzialnoci inwestora za zap³atê wynagrodzenia.
Odnonie za samej wysokoci wynagrodzenia, to nie mo¿e budziæ w¹tpliwoci, i¿ zosta³o ono ustalone w sposób rycza³towy
w umowie pomiêdzy Gmin¹ a wykonawc¹, a nastêpnie w umowie miêdzy wykonawc¹ a powodem jako podwykonawc¹. Umowa
sta³a te¿ na stanowisku generalnej niezmiennoci tego wynagrodzenia, co harmonizuje z regulacj¹ zawart¹ w art. 632 § 1 k.c.
Jak wy¿ej wskazano, wbrew stanowisku S¹du Okrêgowego, usuniêcie mogilnika oraz utylizacja odpadów w nim siê znajduj¹cych
wchodzi³a w zakres prac objêtych umow¹ ³¹cz¹c¹ powoda z (...)
spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Jak bowiem wynika z tej
umowy, obowi¹zkiem powoda by³o podjêcie wszelkich czynnoci
zwi¹zanych z postêpowaniem z zanieczyszczonymi masami ziemnymi z terenu dawnego wysypiska odpadów  górotworu w iloæ
szacowanej na oko³o 220.000 m3.
Zakres tych obowi¹zków doprecyzowywa³y tak¿e za³¹czniki do
umowy, wymienione w § 1 pkt 3 i § 16, a nadto zgodnie z § 1 pkt 3
lit. a) w ramach obowi¹zków umownych powoda obci¹¿a³o wybra-
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nie i wywiezienie z terenu budowy materia³u tworz¹cego górotwór, na g³êbokoæ do sp¹gów organicznych. Zatem skoro mogilnik
wchodzi³ w sk³ad górotworu, a bez usuniêcia mogilnika i jego zawartoci nie by³a mo¿liwa ca³kowita likwidacja górotworu, to prowadzi to do wniosku, ¿e nie mo¿na uwa¿aæ likwidacji mogilnika
wraz z utylizacj¹ zawartych w nim odpadów za wiadczenie ca³kowicie nowe, nieobjête zakresem obowi¹zków umownych.
Jednak¿e niew¹tpliwie wykonanie tej czêci prac wi¹za³o siê
z koniecznoci¹ przygotowania ca³kiem nowej kalkulacji kosztów,
z uwagi na zupe³nie odmienny charakter odpadów znajduj¹cych siê
w mogilniku, wymagaj¹cych nie tylko wywiezienia do odpowiednich punktów, lecz i spalenia przez wyspecjalizowane podmioty.
O ca³kowicie odmiennym charakterze tych odpadów wiadczy tak¿e koniecznoæ uzyskania nowej decyzji administracyjnej przez powoda oraz zezwolenia na ich transport. W wietle dostarczonych
powodowi dokumentów przetargowych oczywistym jest, i¿ sporz¹dzona przezeñ kalkulacja kosztów i zaoferowana cena nie mog³a
odnosiæ siê do tak nadzwyczajnego zjawiska, jakim by³o ujawnienie
przedmiotowego mogilnika wraz z zawartoci¹.
Jednoczenie pamiêtaæ trzeba o wy³¹czeniu  co do zasady 
mo¿liwoci ¿¹dania podwy¿szenia wynagrodzenia rycza³towego,
o czym stanowi art. 632 § 1 k.c.
Otó¿ przepis ten nie pozwala na podwy¿szenie tego wynagrodzenia nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mo¿na by³o
przewidzieæ rozmiaru lub kosztów prac. Jednak¿e przepis art. 632
§ 2 k.c. wprowadza ca³kowicie odmienn¹ przes³ankê podwy¿szenia wynagrodzenia, i to tylko przez s¹d. Z zestawienia tych dwóch
przepisów wynika wiêc, ¿e niezale¿nie od tego, czy zwiêkszone
koszty wykonania prac mo¿na by³o przewidzieæ czy te¿ nie, warunkiem koniecznym ¿¹dania podwy¿szenia wynagrodzenia rycza³towego  obok wymogu wyst¹pienia zmiany stosunków, której nie
mo¿na by³o przewidzieæ  jest wykazanie przez wykonawcê zagro¿enia ra¿¹cej straty.
Jak przy tym wynika z wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 21
lutego 2013 r. (sygn. akt V CSK 354/12, LEX nr 1311808), istotna
zmiana stosunków w rozumieniu art. 632 § 2 k.c. dotyczy wy³¹cz-
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nie zdarzenia zewnêtrznego, niezale¿nego od stron, którego nie
by³y one w stanie obiektywnie przewidzieæ w dacie zawarcia umowy. Na gruncie tego przepisu wykluczone s¹ natomiast okolicznoci zale¿ne od stron, czy te¿ zdarzenia losowe o charakterze indywidualnym zagra¿aj¹ce wykonawcy ra¿¹c¹ strat¹. Art. 632 § 2 k.c.
dotyczy podwy¿szenia rycza³tu, w razie zaistnienia przes³anek materialnoprawnych, w stosunku do uzgodnionego przez strony wynagrodzenia za przedmiot robót objêtych umow¹, nie mo¿e natomiast znaleæ zastosowania, w stosunku do robót budowlanych nie
objêtych zakresem umowy. W tej czêci stron nie ³¹czy³ bowiem
stosunek umowny z uzgodnionym wynagrodzeniem rycza³towym,
który ma byæ zmodyfikowany przez s¹d na podstawie art. 632 § 2
k.c. przez podwy¿szenie rycza³tu.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, w niniejszej sprawie odkrycie mogilnika wraz z zawartoci¹ stanowi³o zdarzenie nadzwyczajne, którego
w oparciu o udostêpnion¹ dokumentacjê przetargow¹ nie mo¿na
by³o przewidzieæ (projekt wykonawczy, ekspertyza sporz¹dzona
przez (...)), i to nawet przy za³o¿eniu, ¿e zosta³a ona sporz¹dzona
na podstawie wyrywkowo pobranych próbek. Zapewne nie mo¿na by³o wykluczyæ, ¿e w górotworze bêd¹ znajdowaæ siê tak¿e
inne substancje ni¿ te ujawnione na podstawie próbek. Nie sposób
jednak przyj¹æ, ¿e dane zawarte w ekspertyzie (...) mog³y rodziæ
uzasadnione przypuszczenie, i¿ podczas prac ujawni¹ siê odpady
o charakterze na tyle odmiennym, ¿e bêd¹ wymaga³y ca³kowicie
innego sposobu utylizacji.
Charakter tego znaleziska wype³nia zatem przes³ankê niemo¿liwej do przewidzenia zmiany stosunków, przy czym zmiana ta 
w przeciwieñstwie do sytuacji uregulowanej w art. 357 1 k.c.  nie
musi nosiæ cech nadzwyczajnoci.
Wyjaniæ przy tym trzeba  równie¿ odwo³uj¹c siê do orzecznictwa S¹du Najwy¿szego  i¿ zastosowanie art. 632 § 2 k.c. mo¿liwe
jest tak¿e w drodze analogii do umowy o roboty budowlane (uchwa³a
z dnia 29 wrzenia 2009 r., sygn. akt III CZP 41/09, LEX nr 1214634).
Nadto jak wynika z uzasadnienia wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
29 marca 2012 r. (sygn. akt I CSK 333/11, LEX nr 1214634) ingerencja s¹du w treæ stosunku prawnego ³¹cz¹cego strony w sposób
prowadz¹cy do modyfikacji wynikaj¹cych z tego stosunku obowi¹z-
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ków stron, mo¿e mieæ miejsce dopóty, dopóki stosunek ten trwa,
czyli obowi¹zki wynikaj¹ce z tego stosunku pozostaj¹ niewykonane. Tym samym równie¿ art. 632 § 2 k.c. mo¿e mieæ zastosowanie
do umów, które nie zosta³y wykonane ( ) Zwróciæ nale¿y uwagê
na potrzebê odró¿nienia spe³nienia wiadczenia od wykonania zobowi¹zania. ( ) Je¿eli wiadczenie ma przy tym charakter pieniê¿ny, wówczas spe³nienie wiadczenia jest czynnoci¹ prawn¹ dwustronn¹ ( ) wiadczenie mo¿e byæ uznane za wykonane w sposób
prawid³owy dopiero wówczas, gdy d³u¿nik zachowa³ siê zgodnie
z treci¹ zobowi¹zania, a rezultatem tego by³o odniesienie przez
wierzyciela korzyci czyni¹cych zadoæ jego interesowi zas³uguj¹cemu na ochronê. Wed³ug art. 354 § 1 k.c. wykonanie zobowi¹zania przez d³u¿nika powinno byæ zgodne zarówno z treci¹ zobowi¹zania, jak i ze spo³eczno-gospodarczym celem zobowi¹zania oraz
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a tak¿e ewentualnie ustalonymi zwyczajami. Zapobiega to sytuacjom, w których spe³nienie przez
d³u¿nika wiadczenia w sposób formalnie zgodny z treci¹ zobowi¹zania nie zaspokaja³oby uzasadnionego interesu wierzyciela.
Zap³ata, w warunkach z art. 632 § 2 k.c., wynagrodzenia w wysokoci wynikaj¹cej z umowy, przy jednoznacznym stanowisku wykonawcy, ¿e zap³atê tê, z podanych przyczyn, uwa¿a za wiadczenie czêciowe, mo¿e byæ traktowana jako spe³nienie wiadczenia
nie powoduj¹ce wyganiêcia zobowi¹zania; zap³ata taka nie prowadzi bowiem do zaspokojenia wykonawcy jako wierzyciela, gdy¿
narusza nie tylko ekwiwalentnoæ wiadczeñ (wykonanie dzie³a za
umówione wynagrodzenie), ale nadto doprowadza wykonawcê do
ra¿¹cej straty.
Zatem przy takim rozumieniu pojêcia wykonania zobowi¹zania,
w realiach niniejszej sprawy niew¹tpliwie nale¿y uznaæ, ¿e do wykonania zobowi¹zania nie dosz³o. wiadczy o tym stanowisko powoda wyra¿one miêdzy innymi w pimie z dnia 31 sierpnia 2009 r.
skierowane do (...) spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, a tak¿e w pismach adresowanych do Prezydenta Miasta (...) z dnia 19
czerwca 2009 r. oraz wezwañ do zap³aty z dnia 12 listopada 2009 r.
Wynika z nich, ¿e nie traktuje on zap³aty wynagrodzenia w wysokoci wynikaj¹cej z umowy ³¹cz¹cej go z (...) spó³k¹ z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ za nale¿yte wykonanie zobowi¹zania. Tym sa-
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mym pozwoli³o mu to na skuteczne wyst¹pienie z powództwem
opartym na art. 632 § 2 k.c.
Zauwa¿yæ przy tym trzeba, i¿ przepis ten stanowi o podwy¿szeniu rycza³tu, tymczasem powód wyst¹pi³ z ¿¹daniem zap³aty.
Nie mo¿e byæ jednak w¹tpliwoci, i¿ wyst¹pienie na drogê s¹dow¹
z ¿¹daniem zap³aty zawiera w sobie ¿¹danie podwy¿szenia rycza³towego wynagrodzenia. Potwierdza to tak¿e praktyka orzecznicza,
bowiem lektura licznych orzeczeñ zapad³ych na tle stosowania art.
632 § 2 k.c. wskazuje, i¿ powództwa oparte na powy¿szym przepisie dotyczy³y ¿¹dania zas¹dzenia okrelonej kwoty.
Nie ma zdaniem S¹du Apelacyjnego przeszkód, aby odpowiedzialnoæ gwarancyjna inwestora wywiedziona z art. 647 1 § 5 k.c.
rozci¹ga³a siê tak¿e na obowi¹zek zap³aty podwykonawcy wynagrodzenia podwy¿szonego z mocy art. 632 § 2 k.c. Jest to bowiem
nadal wiadczenie, którego obowi¹zek spe³nienia wynika z umowy zawartej pomiêdzy wykonawc¹ a podwykonawc¹, a tylko jego
wysokoæ na skutek zaistnienia okrelonych przes³anek  zosta³a
podwy¿szona przez s¹d.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, i¿ takie wynagrodzenie jest nadal
wiadczeniem, którego spe³nienie ci¹¿y na zamawiaj¹cym, tyle tylko, ¿e w odmiennej wysokoci. Konsekwencj¹ powy¿szego jest
stwierdzenie, ¿e obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia w zmienionej
wysokoci bêdzie solidarnie obci¹¿a³ równie¿ inwestora, w przypadku zaistnienia przes³anek wymaganych przez art. 647 1 § 2 k.c.,
które w niniejszej sprawie zosta³y spe³nione. Spe³niona zosta³a równie¿  jak wy¿ej wskazano  przes³anka zaistnienia zmiany stosunków, pozostawa³o zatem tylko zbadanie, czy wykonanie kontraktu
stwarza³o po stronie powoda zagro¿enie ra¿¹cej straty.
Rozwa¿aj¹c pojêcie ra¿¹cej straty nale¿a³o uwzglêdniæ jego
wyk³adniê wynikaj¹c¹ z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, miêdzy
innymi z wyroku z dnia 15 listopada 2011 r. (sygn. akt V CSK 251/
06, Lex nr 278677), zgodnie z którym w art. 632 § 2 k.c. nie chodzi
o utratê spodziewanego dochodu, ale o poniesienie ra¿¹cej straty
w ramach konkretnego stosunku prawnego, wyznaczonego zawart¹
umow¹ o dzie³o. Ogólny stan prowadzonego przez wykonawcê
przedsiêbiorstwa mo¿e mieæ znaczenie porednie o tyle, ¿e, ustalaj¹c rozmiary poniesionej straty, nie mo¿na tego czyniæ wy³¹cznie
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w kategoriach zobiektywizowanych, oderwanych od rozmiarów
prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej. Jest bowiem
rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e ta sama kwota straty mo¿e nie mieæ znaczenia dla du¿ego przedsiêbiorcy, dla ma³ego za byæ strat¹ ra¿¹c¹,
o jakiej mowa w art. 632 § 2 k.c..
Nie musi to byæ przy tym strata, która zachwia³aby kondycj¹
finansow¹ wykonawcy b¹d grozi³aby mu upad³oci¹, wystarczy
zwyk³a ra¿¹ca strata transakcyjna (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
9 sierpnia 2012 r., sygn. akt V CSK 366/11, LEX nr 1231630).
Dla zbadania tej przes³anki koniecznym by³o przeprowadzenie
w postêpowaniu apelacyjnym dowodu z przes³uchania powoda
w charakterze strony, podczas którego szczegó³owo wyjani³, w jaki sposób realizacja kontraktu w zakresie likwidacji mogilnika i znajduj¹cych siê w nim odpadów wp³ynê³a na prowadzon¹ przezeñ
dzia³alnoæ gospodarcz¹, a ucilaj¹c  na jej zakoñczenie i powstanie znacznego zad³u¿enia. Okolicznoci te czêciowo powód przedstawi³ podczas przes³uchania go w charakterze wiadka przed s¹dem I instancji, w zwi¹zku z czym przes³uchiwany jako strona swoje
wczeniejsze zeznania podtrzyma³ i uzupe³ni³ o dalsze informacje.
Z przes³uchania powoda wynika, ¿e dzia³alnoæ gospodarcz¹
w zakresie szeroko rozumianych prac budowlanych obejmuj¹cych
tak¿e utylizacjê odpadów prowadzi³ od 1995 r., za w ogóle zajmowa³ siê prowadzeniem dzia³alnoci ju¿ od 1989 r. Równolegle z realizacj¹ przedmiotowej umowy zawartej z (...) spó³k¹ z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ powód realizowa³ jeszcze dwie inwestycje,
w tym jedn¹ w (...)  S., a drug¹  w okolicach K. Zwykle bowiem
powód prowadzi³ równolegle 4  5 budów.
Na skutek braku rodków na uregulowanie nale¿noci wobec
spalarni odpadów toczy³y siê postêpowania s¹dowe wobec powoda, po czym zosta³a wszczêta wobec niego egzekucja komornicza,
obejmuj¹ca zajêcia wszystkich rachunków bankowych, sprzêt wykorzystywany w dzia³alnoci gospodarczej, wierzytelnoci od innych kontrahentów oraz nieruchomoci powoda. Wskutek zajêcia
sprzêtu niemo¿liwe okaza³o siê sfinalizowanie inwestycji w (...) 
S. Okolicznoci te zmusi³y powoda do zakoñczenia dzia³alnoci
gospodarczej, który wówczas zatrudnia³ oko³o 160 pracowników.
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Wobec spalarni (...) spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
powód z nale¿noci opiewaj¹cej na 3.667.414,30 z³ uregulowa³
w ratach ponad 700.000,- z³, a na rzecz spalarni (...) w D.  z nale¿noci na kwotê 888.705,62 z³ uregulowa³ ponad 100.000,- z³
(przes³uchanie powoda  e-protokó³ z rozprawy z dnia 16 lipca
2013 r.  k.1493).
Ponadto niezale¿nie od okolicznoci szczegó³owo przedstawionych przez powoda ju¿ tylko zwyk³e dowiadczenie ¿yciowe podpowiada, i¿ je¿eli kontrakt, który mia³ przynieæ powodowi zap³atê
w kwocie 12.775.000,- z³ netto, rodzi dla niego obowi¹zek zap³aty
³¹cznie kilkumilionowej nale¿noci na rzecz innych podmiotów, to
wykonanie tego kontraktu doprowadzi do ra¿¹cej straty po jego
stronie, o ile nie do ca³kowitego bankructwa. Skoro w przypadku
powoda zawarty kontrakt okaza³ siê niszcz¹cy dla prowadzonej
dzia³alnoci, to tym samym doznane straty maj¹tkowe znacznie wykroczy³y poza stratê ra¿¹c¹.
Niew¹tpliwie wiêc w ogromie naros³ego zad³u¿enia zawiera siê
ju¿ ra¿¹ca strata w rozumieniu art. 632 § 2 k.c. nadanym mu przez
przywo³ane wy¿ej stanowisku judykatury.
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na uwadze S¹d Apelacyjny uzna³,
¿e ¿¹danie powoda trafnie zosta³o uwzglêdnione w przewa¿aj¹cej
czêci przez s¹d I instancji, mimo powo³ania b³êdnej podstawy prawnej. Usprawiedliwione jest bowiem podwy¿szenie wynagrodzenia
o kwotê, któr¹ powód zobowi¹zany jest uiciæ innym podmiotom
na skutek wykonania przedmiotowego kontraktu, wraz z podatkiem od towarów i us³ug, który jako przedsiêbiorca zobowi¹zany
by³ odprowadziæ. W zwi¹zku z tym apelacjê pozwanej Gminy S¹d
Apelacyjny oddali³ na mocy art. 385 k.p.c.
(...)
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4
WYROK
z dnia 26 lipca 2013 r.
I ACa 277/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Gierczak (przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Idasiak-Grodziñska
(sprawozdawca)
SSA Andrzej Lewandowski

Teza
Przepis art. 635 k.c. nie uzale¿nia mo¿liwoci skorzystania przez
zamawiaj¹cego z prawa odst¹pienia od umowy od braku winy po
stronie zamawiaj¹cego jako wspó³przyczyny opónienia.

Uzasadnienie
Powód  Powiat (...) wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego T.M.
(2) kwoty 33.066,35 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty tytu³em kary umownej opartej na
treci § 7 pkt 1 umowy stron z dnia 31 grudnia 2009 r., jako ¿e
powód, wobec niewykonania przez pozwanego umowy w ustalonym terminie, to jest do dnia 10 lutego 2010 r., odst¹pi³ od umowy
z przyczyn zawinionych przez pozwanego.
Pozwany wnosi³ o oddalenie powództwa podnosz¹c, ¿e nie dosz³o do wykonania umowy w terminie, ale nie z winy pozwanego,
lecz wobec niew³aciwie okrelonej przez zamawiaj¹cego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pozwany wniós³
tak¿e pozew wzajemny ¿¹daj¹c zas¹dzenia od powoda (pozwanego wzajemnie) kwoty 75.000,- z³ wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty, w tym kwoty 37.894,89 z³
tytu³em kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz
kwoty 37.106,11 z³ tytu³em zap³aty odszkodowania przenosz¹cego
wartoæ kary umownej za szkody poniesione w zwi¹zku z realizacj¹ zamówienia i utraconych korzyci, jakie móg³by uzyskaæ, gdyby
przyst¹pi³ do kolejnego przetargu.
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(...)
Wyrokiem z dnia 27 wrzenia 2012 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo g³ówne i wzajemne w ca³oci oraz zniós³ pomiêdzy
stronami koszty procesu.
S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny w sprawie:
Starostwo Powiatowe w (...) w dniu 4 grudnia 2009 r. og³osi³o
przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie mapy turystycznej, przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i znaczka
okolicznociowego, wspólnych dla piêciu powiatów dla obszaru
objêtego projektem N.C. i. K.  nieodkryte piêkno pó³nocnej czêci województwa (...).
Zamawiaj¹cy dopuszcza³ sk³adanie ofert czêciowych, gdzie zadanie nr 1 stanowi³o opracowanie i wydanie mapy turystycznej
wspólnej dla piêciu powiatów dla obszaru objêtego projektem N.C.
i. K.  nieodkryte piêkno pó³nocnej czêci województwa (...), za
zadanie nr 2 obejmowa³o opracowanie i wydanie wspólnego przewodnika turystycznego i folderu promocyjnego powiatów oraz znaczka okolicznociowego dla obszaru objêtego projektem N.C. i. K. 
nieodkryte piêkno pó³nocnej czêci województwa (...).
Przewodnik turystyczny mia³ zostaæ wydany w 10.000 sztuk,
w tym po 500 sztuk w jêzyku angielskim, niemieckim, ukraiñskim,
za 8.500 sztuk w jêzyku polskim. Przewodnik mia³ zostaæ wydany
w formacie A4, liczyæ 100 stron plus 4 strony ok³adki. Folder 
tryptyk w formacie A4 mia³ byæ zbigowany i z³o¿ony w nak³adzie
25.000 sztuk, w tym po 3.000 sztuk w jêzyku angielskim, niemieckim i ukraiñskim, za w jêzyku polskim w 16.000 sztuk. Znaczek
okolicznociowy z nadrukiem logo projektu i pe³n¹ nazw¹ projektu, w pe³nokolorowym (...), zabezpieczony foli¹ i obci¹gniêty na
kr¹¿ku z aluminiowej blaszki o rednicy 56 mm posiadaj¹cy z ty³u
zapiêcie w postaci agrafki w nak³adzie 5.000 sztuk. Ponadto ka¿dy
z przedmiotów zamówienia  przewodnik i folder musia³ byæ opatrzony informacj¹ o partnerach projektu, logotypami projektu, logo
projektu, herbami powiatów partnerskich i stron¹ redakcyjn¹.
Termin wykonania zamówienia okrelono na dzieñ 10 lutego
2010 r., za termin sk³adania ofert na dzieñ 15 grudnia 2009 r.
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Przetarg wygra³ pozwany T.M. (2) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ V. (...). w K., który przyst¹pi³ do niego jako
jedyny oferent.
W dniu 22 grudnia 2009 r. dosz³o do pierwszego spotkania w Starostwie Powiatowym w (...) z udzia³em T.M. (2) i K.S. po stronie
wykonawcy oraz W.W. i S.S. (1), K.N. oraz K.W. jako przedstawicieli zmawiaj¹cego. Podczas tego spotkania ustalono, ¿e kolejne
spotkanie odbêdzie siê z udzia³em przedstawicieli pozosta³ych czterech powiatów bior¹cych udzia³ w projekcie. Podczas spotkania
przedstawiciele Powiatu (...) nie przedstawili w sposób jednoznaczny
warunków, które powinny zostaæ spe³nione przy tworzeniu merytorycznej zawartoci przewodnika turystycznego i folderu promocyjnego, nie byli zgodni co do kompozycji i treci przewodnika,
czy te¿ wyboru formy prezentacji poszczególnych obiektów. Zaprezentowane na spotkaniu wstêpne uwagi co do formy i treci
maj¹cego postaæ przewodnika i folderu dotyczy³y zagadnieñ, których nie ujêto w postanowieniach umowy, ani treci Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W dniu 7 stycznia 2010 r. strony podpisa³y  opatrzon¹ dat¹ 31
grudnia 2009 r.  umowê nr (...)- (...) (...) pomiêdzy Powiatem (...)
a firm¹ (...). w K. reprezentowan¹ przez T.M. (2) na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieñ Publicznych. Zgodnie z zawart¹ umow¹ przedmiotem zamówienia by³o
opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i znaczka okolicznociowego wspólnych dla piêciu powiatów: (...), (...), (...), (...) i (...) objêtego projektem pod nazw¹
N.C. i. K.  nieodkryte piêkno pó³nocnej czêci województwa (...).
W § 2 umowy strony przewidzia³y, i¿ termin realizacji umowy nast¹piæ ma do dnia 10 lutego 2010 r., wysokoæ wynagrodzenia ustalono w § 5 na kwotê 165.331,75 z³ brutto. W § 3 umowy strony
okreli³y obowi¹zki i uprawnienia wykonawcy, gdzie miêdzy innymi przewidzia³y, i¿ wykonawca zobowi¹zuje siê do dostarczenia
w ci¹gu 14 dni od daty podpisania umowy, wstêpnego projektu
treci oraz zdjêæ dotycz¹cych miejsc i atrakcji turystycznych w celu
jednorazowego wykorzystania w zamawianym wydawnictwie. Z kolei w § 7 umowy strony okreli³y sytuacje, w których ka¿da ze stron
mo¿e ¿¹daæ od drugiej strony zap³aty kary umownej. Strony ustali³y,
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i¿ w przypadku odst¹pienia od umowy z winy wykonawcy, wykonawca zobowi¹zany jest zap³aciæ zamawiaj¹cemu karê umown¹
w wysokoci 20% wynagrodzenia okrelonego w § 5 umowy. Analogicznie okrelono sytuacjê w przypadku odst¹pienia od umowy
z winy zamawiaj¹cego.
W dniu 7 stycznia 2010 r. dosz³o do kolejnego spotkania pozwanego z przedstawicielami wszystkich powiatów objêtych projektem. Przedstawiciele zamawiaj¹cego sprecyzowali swoje oczekiwania wobec zamówionego przewodnika turystycznego, podaj¹c,
i¿ tekst ma byæ napisany dzia³ami z poddzia³ami na poszczególne
bloki tematyczne. Poszczególne tematy za mia³y zostaæ opisane
z uwzglêdnieniem kierunku zwiedzania od zachodu na wschód ca³ego regionu. Po spotkaniu przedstawiciele zamawiaj¹cego jednostronnie sporz¹dzili pisemne sprawozdanie z tego spotkania, opatrzone b³êdn¹ dat¹ 8 stycznia 2010 r., które potwierdza³o zakres
uzgodnieñ dokonanych miêdzy stronami co do zawartoci merytorycznej i sposobu ujêcia tematu w przewodniku i folderze. W dniu
1 lutego 2010 r. pozwany T.M. (2) przes³a³ droga mailow¹ wstêpny
tekst przewodnika poszczególnym powiatom w celu zatwierdzenia
prawid³owej realizacji umowy.
W dniu 2 lutego 2010 r. pozwany przes³a³ uczestnicz¹cym w projekcie powiatom szeæ projektów znaczka okolicznociowego w celu
zatwierdzenia prawid³owej realizacji umowy. Z uwagi na zg³oszenie przez powoda uwag do projektów znaczków, ze wskazaniem,
i¿ maj¹ byæ na bia³ym tle, w dniu 3 lutego 2010 r. J.M. przes³a³a
powiatom poprawione dwa projekty znaczka okolicznociowego.
W dniu 7 lutego 2010 r. pozwany T.M. (2) zwróci³ siê pisemnie
do zamawiaj¹cego Powiatu (...) z wnioskiem o przed³u¿enie terminu realizacji umowy o okres nie d³u¿szy ni¿ 60 dni od daty pierwotnego terminu realizacji, to jest maksymalnie do dnia 9 kwietnia
2010 r., w zwi¹zku z dokonanymi przez powoda zmianami, które
by³y odmienne od tych zawartych w SIWZ i podpisanej umowie.
W dniu 8 lutego 2010 r. pozwany przes³a³ tekst do folderu promocyjnego oraz wezwa³ powoda do zatwierdzenia projektu znaczka. Jeszcze tego samego dnia pozwany przes³a³ powiatom kolejn¹
wersjê znaczka okolicznociowego i jego projektu. W tej dacie Powiat (...) zg³osi³ pozwanemu zastrze¿enia do projektu przewodnika
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wskazuj¹c, i¿ koncepcja opisowa przyjêta przy redagowaniu tekstu
(...) jest zasadniczo ró¿na z okrelon¹ zakresem wyszczególnionym
w ad. 1 (...) w/w umowy. Zastrze¿enia zamawiaj¹cego budzi³ uk³ad
przewodnika, który by³ niezgody z za³o¿eniami podjêtymi w czasie
spotkania z udzia³em stron, które odby³o siê w siedzibie Starostwa
Powiatowego w (...) w dniu 8 stycznia 2010 r. oraz wielokrotnych
rozmów telefonicznych z pozwanym. W ocenie powoda w kwestii
merytorycznej w zwi¹zku z rozwijaj¹c¹ siê turystyk¹ tematyczn¹ powinien zostaæ zachowany uk³ad tematyczny prezentacji obszaru
objêtego projektem. Ka¿dy temat powinien rozpoczynaæ siê od krótkiego opisu w danej dziedzinie tematycznej (bez gleb, klimatu)
obszaru objêtego projektem, a nastêpnie powinny byæ prezentowane poszczególne interesuj¹ce miejsca w ka¿dym powiecie, jak np.
zabytki sakralne, winny byæ opisane wszystkie zabytki sakralne,
kocio³y kapliczki, klasztory itp. w piêciu powiatach. Zdaniem zamawiaj¹cego odbiorca przewodnika  turysta bior¹c do rêki przewodnik ma jasno nakrelony jeden wspólny kierunek zwiedzania,
zgodny z interesuj¹c¹ go tematyk¹. Ka¿d¹ prezentacjê rozpoczyna
powiat (...), a koñczy (...), zgodnie z kierunkiem z zachodu na
wschód. Ponadto zamawiaj¹cy wskaza³, i¿ opis rzeki (...) zosta³ powtórzony tym samym tekstem w piêciu miejscach, zosta³y wskazane rzeki znajduj¹ce siê w województwie (...) i powiecie (...), a zatem nie obejmuj¹cym prezentowanego obszaru, a szczegó³owe opisy
rzek s¹ niepotrzebne, albowiem wystarczy ich wymienienie. Zarzucono, i¿ nagminnie wystêpuj¹ b³êdy merytoryczne co do dat,
umiejscowienia zabytków, b³êdy adresowe i nazewnicze. Zastrze¿enia podobnej treci dotycz¹ce b³êdów w tekcie zg³osili pozostali
partnerzy projektu.
W dniu 9 lutego 2010 r. przes³ano Starostwu Powiatowemu w (...)
now¹ wersjê znaczka, poprawion¹ wersje tryptyku z prob¹ o wytyczne, które nie zosta³y ujête w zawartej umowie, w celu unikniêcia takich sytuacji jak ze znaczkiem, kiedy wykonawca nie wiedzia³, ¿e t³o znaczka musi byæ bia³e a logo partnerów musz¹ znajdowaæ siê w górnej czêci znaczka.
Pismem z dnia 11 lutego 2010 r., dorêczonym pozwanemu faksem w dniu 15 lutego 2010 r.  Starostwo Powiatowe w (...), reprezentowane przez Starostê z³o¿y³o owiadczenie, i¿ zgodnie z art.
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144 ustawy prawo Zamówieñ Publicznych zamawiaj¹cy nie mo¿e
przed³u¿yæ terminu realizacji umowy, gdy¿ skutkowa³oby to zmian¹
postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Jednoczenie owiadczono, i¿ w zwi¹zku z niedotrzymaniem
terminu realizacji umowy, który zosta³ okrelony na 10 lutego 2010 r.
zamawiaj¹cy na podstawie § 7 ust. 1 umowy z zastosowaniem art.
77 § 2 k.c. odst¹pi³ od umowy, a tak¿e wezwa³ pozwanego do
zap³aty kary umownej w wysokoci 20% wynagrodzenia brutto, to
jest 33.066,35 z³. Pismo to zosta³o podpisane przez Starostê jako
reprezentanta Powiatu, natomiast decyzjê o odst¹pieniu od umowy
z wykonawc¹ podj¹³ Zarz¹d Powiatu w (...) na posiedzeniu w dniu
12 lutego 2010 r. jednomylnie  co potwierdza³ wyci¹g z protoko³u Nr (...) z posiedzenia Zarz¹du.
W dniu 17 lutego 2010 r. pozwany przes³a³ propozycjê folderu
(tryptyku) z szat¹ graficzn¹ uwzglêdniaj¹c¹ uwagi piêciu powiatów.
Pismem z dnia 18 lutego 2010 r. pozwany T.M. (2) poinformowa³ powoda o b³êdnej z jego strony interpretacji zwrotu termin
zwi¹zania umow¹, jednoczenie wniós³ o uchylenie decyzji o odst¹pieniu umowy z winy wykonawcy i naliczeniu przez zamawiaj¹cego kary umownej. Pozwany podkreli³, i¿ prace s¹ bardzo zaawansowane i zmierzaj¹ do ukoñczenia przedmiotowego dzie³a.
W odpowiedzi, pismem z dnia 24 lutego 2010 r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w S. zaprosili T.M. (2) na spotkanie w dniu
1 marca 2010 r. w celu zaprezentowania aktualnego stanu przygotowania materia³ów do wydania przewodnika turystycznego.
Pismem z dnia 25 lutego 2010 r. T.M. (2) podziêkowa³ powodowi za chêæ podjêcia dalszych rozmów na temat realizacji umowy
i usprawiedliwi³ swoj¹ nieobecnoæ na planowanym spotkaniu w dniu
1 marca 2010 r. z uwagi na wczeniej zaplanowane spotkanie na
terenie D. Jednoczenie pozwany poinformowa³ powoda, i¿ potraktowa³ pismo z dnia 24 lutego 2010 r. jako wolê kontunuowania
realizacji umowy i tym samym zosta³y wznowione prace nad powierzonym zadaniem.
Pismem z dnia 1 marca 2010 r., w odpowiedzi na pismo pozwanego z dnia 25 lutego 2010 r. powód zaprosi³ pozwanego do przy-
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jazdu do Starostwa powiatowego w (...) na spotkanie, które odbêdzie siê w dniu 4 marca 2010 r., w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny przedstawionych dotychczas materia³ów do przewodnika turystycznego.
W dniu 2 marca 2010 r. pozwany przes³a³ Powiatowi (...) projekt
przewodnika turystycznego, za w dniu 3 marca 2010 r. zosta³y
przes³ane zdjêcia do realizacji projektu.
Pismem z dnia 3 marca 2010 r. pozwany T.M. (2) poinformowa³
powoda o niemo¿liwoci stawienia siê na spotkanie wyznaczone
na dzieñ 4 marca 2010 r. Pozwany poinformowa³, i¿ wszelkie projekty zosta³y przekazane i poprosi³ o zajêcie stanowiska co do dalszej wspó³pracy, w tym przeprowadzenia merytorycznej korekty
przes³anych materia³ów.
W dniu 5 marca 2010 r. przes³ano faksem pismo datowane na
dzieñ 11 lutego 2010 r., w którym poinformowano pozwanego, i¿
po dokonaniu kompleksowej oceny dostarczonych przez niego
materia³ów, Powiat (...) podtrzyma³ swoje dotychczasowe stanowisko co do odst¹pienia od umowy z dnia 31 grudnia 2009 r., poniewa¿ materia³y do przewodnika turystycznego przes³ane przez pozwanego nie dopowiadaj¹ wymaganiom zamawiaj¹cego. Forma i styl
zaprezentowanego materia³u nie s¹ zgodne z ich koncepcj¹, albowiem zosta³y przedstawione w formie encyklopedycznej, a nie
w formie opisowo  narracyjnej. Jednoczenie podtrzymano ¿¹danie zap³aty kary umownej w wysokoci 33.066,35 z³.
Pismem z dnia 17 marca 2010 r. T.M. (2) wezwa³ Powiat (...) do
ostatecznej akceptacji projektu przewodnika, folderu i znaczka okolicznociowego pod rygorem odst¹pienia od umowy i ¿¹dania zap³aty kary umownej.
W dniu 2 kwietnia 2010 r. Starostwo Powiatowe w (...) og³osi³o
kolejny przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i znaczka okolicznociowego wspólnych dla piêciu powiatów dla obszaru objêtego
projektem N.C. i. K. nieodkryte piêkno pó³nocnej czêci województwa (...)
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano szczegó³owe regulacje dotycz¹ce merytorycznej zawartoci przedmiotu
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zamówienia, które to wymagania zosta³y bezspornie wypracowane
w czasie wspó³pracy stron w okresie styczeñ  luty 2010 r., wyd³u¿ono równie¿ czas realizacji przedmiotu zamówienia do 3,5 miesiêcy, okrelaj¹c termin realizacji zamówienia na 30 lipca 2010 r.
W dniu 7 kwietnia 2010 r. T.M. (2) owiadczy³ powodowi na
pimie, i¿ odstêpuje od tej umowy z winy zamawiaj¹cego. Jednoczenie wezwa³ Powiat (...) do zap³aty kwoty 33.066,35 z³.
(...)
W zakresie roszczenia g³ównego wywodzonego w oparciu o § 7
pkt 1 umowy z dnia 31 grudnia 2009 r. o zap³atê kwoty 33.066,35
z³ S¹d meriti przywo³a³ normy art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c.
i uzna³, ¿e strony ³¹czy³a umowa o dzie³o, które mia³o zostaæ oddane w dniu 10 lutego 2010 r., jednak¿e termin ten nie zosta³ przez
pozwanego dochowany. W ocenie S¹du Okrêgowego powodem
niedochowania przez wykonawcê terminu oddania dzie³a by³o:
1. wadliwe, nieprecyzyjne i niepe³ne okrelenie przez zamawiaj¹cego przygotowuj¹cego przetarg i Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia tych wymagañ tak co do treci merytorycznej jak i szaty graficznej dzie³a. Doprecyzowanie nastêpowa³o
w toku spotkañ stron, a w zasadzie dopiero 7 stycznia 2010 r.,
gdy umowny termin okrelono na 10 lutego 2010 r.;
2. nierealne ustalenie w umowie terminu oddania dzie³a, zwa¿ywszy na jego zawartoæ merytoryczn¹ oraz formê graficzn¹, koniecznoæ uzgodnieñ z piêcioma powiatami, dokonania t³umaczeñ na trzy jêzyki oraz druku.
Jednak¿e zwa¿y³ S¹d meriti, ¿e pomimo tego pozwany jako
profesjonalny podmiot bêd¹cy wiadomy powy¿szych trudnoci,
podj¹³ siê wykonania dzie³a w tych warunkach, a pomimo nieuzyskania w dniu 22 grudnia 2009 r. precyzyjnych i wyczerpuj¹cych
wytycznych podpisa³ w dniu 7 stycznia 2010 r. umowê datowan¹
na dzieñ 31 grudnia 2009 r. Pozwany wykonawca nie skorzysta³ te¿
przed przyst¹pieniem do przetargu z mo¿liwoci wyst¹pienia do
zamawiaj¹cego o wyjanienie treci SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych, co u³atwi³oby mu podjêcie
w³aciwej decyzji o przyst¹pieniu lub nie do tego przetargu.
S¹d zwa¿y³ te¿, ¿e przedmiot zamówienia nie odpowiada³ wymaganiom art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych, po-
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niewa¿ SIWZ opisywa³a tylko warunki techniczne, a nie merytoryczne przewodnika i folderu promocyjnego, a zatem pozwany musia³
mieæ wiadomoæ, ¿e termin do 10 lutego 2010 r. jest niemo¿liwy
do dotrzymania. Jednoczenie uzna³ S¹d meriti, ¿e pozwany do³o¿y³
wszelkich starañ, by sprostaæ wymogom i wykonaæ dzie³o w terminie, jednak bezskutecznie. Nierealnoæ terminu i wadliwoæ pierwotnej Specyfikacji potwierdzi³ w ocenie S¹du meriti, tak¿e i ten
fakt, ¿e ponownie og³aszaj¹c przetarg w kwietniu 2010 r. powód
zdecydowanie wyd³u¿y³ termin realizacji umowy, a tak¿e doprecyzowa³ wymagania okrelone w SIWZ, korzystaj¹c z dorobku wspó³pracy z pozwanym.
Okolicznoci te pozwala³y przyj¹æ w ocenie S¹du meriti, ¿e pozwany nie ponosi³ zawinionej odpowiedzialnoci za niedotrzymanie terminu w dzia³aniu lub zaniechaniu, bowiem termin by³ nierealny, a jednoczenie nie móg³ on odpowiadaæ za niedo³o¿enie przez
zamawiaj¹cego nale¿ytej starannoci w przygotowaniu oferty przetargowej, tak co do terminu, jak i co do zawartoci postanowieñ
SIWZ.
Co do zasady powód móg³ w oparciu o art. 635 k.c. od umowy
odst¹piæ i owiadczenie by³o skuteczne, jednak¿e wobec braku przymiotu zawinienia po stronie wykonawcy, powodowi nie nale¿y siê
kara umowna wynikaj¹ca z § 7 pkt 1 umowy z dnia 31 grudnia
2009 r., co skutkowa³o oddaleniem powództwa g³ównego.
Rozstrzygaj¹c o powództwie wzajemnym opartym na § 7 pkt 4
umowy oraz art. 471 k.c. w zw. z art 361 k.c. i 363 k.c. S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e skoro powód skutecznie odst¹pi³ od umowy
z dnia 31 grudnia 2009 r., zatem póniejsze owiadczenie pozwanego o odst¹pieniu od umowy (z dnia 7 kwietnia 2010 r.) nie mog³o wywo³aæ oczekiwanych przez pozwanego skutków i ¿¹danie
kar umownych przewidzianych w § 7 pkt 4 umowy by³o bezpodstawne.
Bezzasadne te¿ okaza³o siê ¿¹danie zas¹dzenia odszkodowania
za poniesione straty maj¹tkowe, skoro to wykonawca nie dotrzyma³
terminu realizcji zamówionego dzie³a. Nie by³o te¿ wystarczaj¹cych
podstaw do zas¹dzenia odszkodowania za utracony zysk w zwi¹zku z nieprzyst¹pieniem do innego przetargu, skoro nie zosta³o udowodnione, ¿e pozwany wygra³by ten przetarg, a nadto, ¿e nieprzy-
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st¹pienie do przetargu pozostawa³o w zwi¹zku z dzia³aniami powoda i by dosz³o do wykazania wyst¹pienia szkody po stronie pozwanego w postaci lucrum cessans na poziomie wystarczaj¹co wysokiego prawdopodobieñstwa. Z tych przyczyn s¹d oddali³ powództwo wzajemne na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 361 i 363 k.c.
i § 7 pkt 4 umowy a contrario.
(...)
Powód zaskar¿y³ wyrok w czêci oddalaj¹cej powództwo g³ówne, a wiêc w zakresie kwoty 33.066,35 z³, ¿¹daj¹c zas¹dzenia na
rzecz powoda kwoty 33.066,35 z³ tytu³em kary umownej lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania
s¹dowi I instancji. Wyrokowi zarzuci³ sprzecznoæ ustaleñ z treci¹
materia³u dowodowego wskutek naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i dokonanie wybiórczej oceny dowodów, z pominiêciem umowy zawartej miêdzy pozwanym a K.P., e-maila wys³anego do ¿ony pozwanego przez Powiat (...) oraz notatki ze spotkania w dniu 7 stycznia
2010 r., skutkuj¹ce wadliw¹ ocen¹ wykonania umowy polegaj¹ce
na przyjêciu, ¿e stan faktyczny nie odpowiada pojêciu winy i spe³nia przes³anki zachowania nale¿ytej starannoci przez pozwanego.
W uzasadnieniu apelacji wskazywa³, ¿e pozwany od razu zak³ada³ niedochowanie terminu, o czym wiadczy m.in. umowa z K.P. 
podwykonawc¹ w zakresie korekty materia³ów do przewodnika,
która mia³a byæ zrealizowana do dnia 28 lutego 2010 r., a nadto, ¿e
w dniu 7 stycznia 2010 r. przedstawiciele piêciu powiatów przekazali pozwanemu du¿¹ iloæ materia³ów promocyjnych, folderów,
zdjêæ i dokumentacji pomocnych przy wykonaniu dzie³a.
Pozwany (powód wzajemny) we w³asnej apelacji wskaza³, ¿e
zaskar¿a wyrok w punkcie I w czêci oddalaj¹cej pozew wzajemny w zakresie kwoty 50.000,- z³, w tym kwoty 37.989,16 z³ tytu³em kary umownej i kwoty 12.011,84 z³ tytu³em odszkodowania,
¿¹daj¹c zmiany wyroku i zas¹dzenia od powoda na rzecz pozwanego kwoty 50.000,- z³ wraz z odsetkami od wniesienia pozwu do
dnia zap³aty.
Zaskar¿onemu wyrokowi zarzuci³:
1. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez:
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a) ustalenie, i¿ odst¹pienie od umowy przez Powiat (...) zosta³o
podpisane przez Starostê po uprzedniej decyzji podjêtej kolegialnie przez Zarz¹d Powiatu, gdy w rzeczywistoci z dokumentów z³o¿onych do akt sprawy wynika, ¿e owiadczenie
o odst¹pieniu od umowy podpisane przez Starostê nosi datê
11 lutego 2010 r., natomiast Zarz¹d Powiatu zebra³ siê w dniu
12 lutego 2010 r.;
b) ustalenie, i¿ pozwany (powód wzajemny) T.M. (2) nie wykaza³, aby nie przyst¹pi³ do przetargu organizowanego przez
województwo (...), w zwi¹zku z dzia³aniami pozwanego Powiatu (...), a nadto, i¿ móg³by ten przetarg wygraæ, gdy w rzeczywistoci z dowodów z dokumentów za³¹czonych do akt
sprawy wynika, i¿ to dzia³ania Powiatu (...) uniemo¿liwi³y
start w tym przetargu, w którym najwa¿niejszym kryterium
wyboru oferenta by³a cena, a T.M. (2) móg³ zaoferowaæ cenê
ni¿sz¹ ni¿ oferta wybrana przez zamawiaj¹cego;
2. naruszenie art. 635 k.c. poprzez jego niew³aciwe zastosowanie
i uznanie, i¿:
a) powód (pozwany wzajemny) Powiat (...) mia³ prawo odst¹piæ
od umowy z dnia 31 grudnia 2009 r., mimo, ¿e opónienie
by³o wynikiem zawinienia po stronie Powiatu (...), co zosta³o
ustalone przez S¹d Okrêgowy, w sytuacji, gdy w oparciu o powo³any przepis nie mo¿e odst¹piæ od umowy strona, która
jest winna opónieniu w realizacji umowy, a zatem owiadczenie o odst¹pieniu od umowy Powiatu (...) nie by³o skuteczne;
b) pozwany (powód wzajemny) T.M. (2) nie odst¹pi³ od umowy
pismem z dnia 7 kwietnia 2010 r., z uwagi na fakt, i¿ to Powiat (...) z³o¿y³ skuteczne owiadczenie o odst¹pieniu od umowy, gdy w rzeczywistoci opónienie by³o wynikiem zawinienia po stronie powiatu, czyni¹c jego owiadczenie o odst¹pieniu nieskutecznym, a zatem jedyne skuteczne owiadczenie o odst¹pieniu od umowy z³o¿y³ pozwany (powód
wzajemny) T.M. (2);
3. naruszenie art. 640 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484
§ 1 k.c. w zw. z § 7 pkt 4 umowy z dnia 31 grudnia 2009 r.
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poprzez jego niew³aciwe zastosowanie i wskazanie, ¿e pozwany (powód wzajemny) nie ma prawa ¿¹dania zap³aty kary umownej, w sytuacji, gdy w oparciu o powo³ane przepisy wynika, i¿
skoro pozwany (powód wzajemny) w dniu 7 kwietnia 2010 r.
skutecznie odst¹pi³ od umowy, to w zwi¹zku z tym ma prawo
¿¹dania zap³aty kary umownej;
4. naruszenie art. 483 § 1 k.c. w zw. z § 7 pkt 4 umowy z dnia 31
grudnia 2009 r. poprzez uznanie, i¿ powód wzajemny nie ma
prawa ¿¹dania zap³aty kary umownej, z uwagi na fakt, i¿ Powiat
(...) odst¹pi³ od umowy, gdy z treci umowy wynika, i¿ ¿¹danie
zap³aty kary umownej przys³uguje wykonawcy w przypadku
odst¹pienia od umowy z winy zamawiaj¹cego, nie ma przy tym
znaczenia, jak wynika z treci umowy, która ze stron z³o¿y³a
owiadczenie o odst¹pieniu od umowy;
5. naruszenie art. 58 k.c. w zw. z art. 38 k.c. w zw. z art. 48 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
poprzez ich niezastosowanie i brak uznania owiadczenia o odst¹pieniu od umowy z³o¿onego przez Powiat (...), a podpisanego przez Starostê za niewa¿ne, gdy owiadczenie takie jest owiadczeniem w sprawach maj¹tkowych i winno byæ z³o¿one w imieniu Powiatu przez dwóch cz³onków zarz¹du lub jednego cz³onka zarz¹du i osoby upowa¿nionej przez zarz¹d, a ponadto brak
kontrasygnaty Skarbnika podwa¿a³a skutecznoæ takiego owiadczenia, nawet gdyby S¹d nie podzieli³, ¿e nie zachodzi³a jego
niewa¿noæ, to nie zosta³o uwzglêdnione, i¿ z dokumentów z³o¿onych do akt sprawy wynika, ¿e owiadczenie o odst¹pieniu
od umowy podpisane przez Starostê nosi datê 11 lutego 2010 r.,
natomiast Zarz¹d Powiatu zebra³ siê w dniu 12 lutego 2010 r.
Podnosz¹c powy¿sze zarzuty wniós³ o zmianê punktu I zaskar¿onego wyroku w zakresie powództwa wzajemnego i zas¹dzenie na
rzecz powoda wzajemnego od pozwanego wzajemnego kwoty
50.000,- z³, w tym kwoty 37.989,16 z³ tytu³em kary umownej wraz
z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty
i kwoty 12.011,84 z³ tytu³em odszkodowania wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty.
(...)
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja powoda (pozwanego wzajemnego) oraz apelacja pozwanego (powoda wzajemnego) podlega³y oddaleniu jako bezzasadne.
(...)
Przechodz¹c do g³ównego nurtu rozwa¿añ nad zasadnoci¹ zarzutów apelacji podkreliæ w pierwszej kolejnoci nale¿y, i¿ s¹d
drugiej instancji, jako s¹d merytoryczny, ma nie tylko uprawnienie,
lecz równie¿ obowi¹zek rozwa¿enia na nowo ca³ego zebranego
w sprawie materia³u oraz dokonania jego w³asnej, samodzielnej
i swobodnej oceny, w tym równie¿ oceny zgromadzonych w postêpowaniu przed s¹dami obu instancji dowodów. Wbrew stanowisku skar¿¹cych, nie by³o jednak podstaw do zakwestionowania ustaleñ
faktycznych poczynionych przez S¹d Okrêgowy. S¹d ten dokona³
bowiem prawid³owych ustaleñ faktycznych oraz trafnie okreli³ ich
prawne konsekwencje. S¹d meriti odniós³ siê do ka¿dego z powo³ywanych przez obie strony argumentów i przedstawi³ wyczerpuj¹co swoje stanowisko. Ustalenia te oraz ich prawn¹ ocenê S¹d Apelacyjny w ca³oci podziela, przyjmuj¹c je za swoje i czyni je podstaw¹ w³asnego rozstrzygniêcia. W zwi¹zku z tym nie zaistnia³a potrzeba powtarzania szczegó³owych ustaleñ faktycznych zawartych
w motywach zaskar¿onego orzeczenia. S¹d Apelacyjny w swoich
rozwa¿aniach ograniczy³ siê zatem wy³¹cznie do analizy zasadnoci
poszczególnych zarzutów obu apelacji.
W pierwszej kolejnoci nale¿y odnieæ siê do podniesionego
w obu apelacjach zarzutu dotycz¹cego obrazy przepisów prawa
procesowego, który sprowadza³ siê do zakwestionowania dokonanej przez s¹d I instancji oceny materia³u dowodowego, która doprowadziæ mia³a do przyjêcia wadliwych ustaleñ faktycznych. W wyniku kontroli instancyjnej zaskar¿onego orzeczenia S¹d Apelacyjny
uzna³ powy¿szy zarzut apelacyjny za niezasadny, przyjmuj¹c, i¿ S¹d
Okrêgowy dokona³ rzetelnej, wnikliwej, a jednoczenie wszechstronnej oceny ca³okszta³tu zgromadzonego materia³u dowodowego. S¹d I instancji wzi¹³ pod rozwagê wszystkie dowodowy, co
znalaz³o swój wyraz w pisemnych motywach rozstrzygniêcia, za
przeprowadzaj¹c analizê i ocenê materia³u dowodowego kierowa³
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siê wskazaniami okrelonymi w art. 233 § 1 k.p.c., z których wywiód³ w granicach swobodnej oceny prawid³owe wnioski dotycz¹ce stopnia wiarygodnoci i mocy poszczególnych dowodów i szczegó³owo przedstawi³ je nastêpnie w pisemnych motywach zaskar¿onego wyroku. W szczególnoci za chybiony nale¿a³o uznaæ zarzut odnosz¹cy siê do pominiêcia przez s¹d I instancji wyszczególnionych w apelacji powoda dowodów, które wskazywaæ mia³y na
winê wykonawcy w niedochowaniu terminu realizacji dzie³a. Jak
wynika bowiem z uzasadnienia zaskar¿onego rozstrzygniêcia S¹d
meriti uwzglêdni³ przy ocenie zasadnoci roszczeñ stron równie¿ te
okolicznoci, które przemawia³y za przypisaniem odpowiedzialnoci za niewykonanie umowy pozwanemu T.M. (2). Wysnute na
podstawie ca³okszta³tu okolicznoci sprawy koñcowe wnioski s¹du
w zakresie, w którym odmówi³ on przypisania winy pozwanemu
nale¿a³y natomiast do sfery ocen prawnych, których reasumpcja
zostanie dokonana w dalszych rozwa¿aniach s¹du II instancji.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, nie sposób by³o czyniæ skutecznie zarzutu, i¿ ustalenia faktyczne s¹du I instancji poczynione zosta³y w sposób niepe³ny, w nastêpstwie wybiórczej oceny przed³o¿onych przez strony dowodów. Opieraj¹c siê na ustalonych na tej
podstawie okolicznociach faktycznych sprawy, S¹d Apelacyjny rozwa¿y³ w nastêpnej kolejnoci prawid³owoæ dokonanych przez S¹d
meriti ocen prawnych, które doprowadzi³y do oddalenia powództw
obu stron.
Powód g³ówny oraz powód wzajemny domagali siê od siebie
zap³aty kar umownych, jako konsekwencji niewykonania w umówionym terminie dzie³a stanowi¹cego przedmiot umowy z dnia 31
grudnia 2009 r. Podstawê roszczenia Powiatu (...) stanowi³ zapis § 7
pkt 1 przedmiotowej umowy, uprawniaj¹cy zamawiaj¹cego do odst¹pienia od umowy oraz ¿¹dania kary umownej w wysokoci 20%
umówionego wynagrodzenia, w razie niewykonania dzie³a z powodu okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialnoæ wykonawca.
Z kolei § 7 pkt 4 umowy przewidywa³ to¿same uprawnienie po
stronie wykonawcy w przypadku odst¹pienia od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiaj¹cego. Ka¿da ze stron powo³ywa³a siê na fakt zawinienia swego kontrahenta oraz okolicznoæ, i¿
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skutecznie odst¹pi³a od umowy z dnia 31 grudnia 2009 r., co aktualizowa³o jej uprawnienie do ¿¹dania zap³aty kary umownej.
Ocena zasadnoci zg³aszanych przez strony roszczeñ o zap³atê
kar umownych wymaga³a w pierwszej kolejnoci analizy zapisów
³¹cz¹cej strony umowy z dnia 31 grudnia 2009 r., w szczególnoci
uregulowañ zawartych w § 7 pkt 1 i pkt 4 umowy, których literalne
brzmienie wskazywa³o jako przes³ankê ich zastosowania winê jednej ze stron umowy. S¹d Apelacyjny przyj¹³ stosuj¹c regu³y okrelone przez art. 65 k.c., i¿ prawid³owa wyk³adnia analizowanych postanowieñ umownych winna prowadziæ do wniosku, i¿ uprawnienia w nich przewidziane aktualizowa³y siê jedynie w sytuacji zaistnienia po jednej ze stron wy³¹cznej winy w niewykonaniu umowy.
Przyjêcie odmiennej interpretacji by³oby nielogiczne i przeczy³oby
zasadniczemu celowi wprowadzenia przedmiotowych uregulowañ,
które s³u¿yæ mia³y ochronie interesów strony prawid³owo wykonuj¹cej umowê w sytuacji nienale¿ytego jej wykonywania przez kontrahenta. Inna wyk³adnia tych postanowieñ mog³aby natomiast prowadziæ do sytuacji, gdy, z uwagi na czêciowe zawinienie wykonawcy i zamawiaj¹cego, ka¿dej ze stron przys³ugiwa³oby uprawnienie do ¿¹dania kary umownej w tej samej wysokoci, co w sposób oczywisty przekrela³oby celowoæ i zasadnoæ wprowadzenia
do umowy takiego rozwi¹zania.
W zwi¹zku z powy¿szym, dla przes¹dzenia, która ze stron mog³a skorzystaæ z uprawnieñ okrelonych w § 7 pkt. 1 i 4 umowy
konieczne by³o uprzednie rozwa¿enie, czy niewykonanie zamówionego dzie³a w zakrelonym terminie stanowi³o konsekwencjê
zawinionego postêpowania wy³¹cznie jednego z kontrahentów, czy
te¿ by³o wynikiem szeregu uchybieñ obu stron umowy.
Trafnie s¹d I instancji przyj¹³, i¿ do realizacji umowy nie dosz³o
przede wszystkim z uwagi na wyznaczenie przez zamawiaj¹cy Powiat (...) zbyt krótkiego terminu wykonania dzie³a, który z uwagi na
charakter i stopieñ z³o¿onoci przedmiotu umowy nie by³ obiektywnie mo¿liwy do dotrzymania, nawet przy zachowaniu przez
wykonawcê nale¿ytej starannoci. S¹d Apelacyjny podzieli³ zapatrywanie S¹du meriti, i¿ podstawowym powodem zaistnia³ych nieprawid³owoci w wykonaniu ³¹cz¹cej strony umowy by³o niewystarczaj¹co szczegó³owe okrelenie przez Starostwo Powiatowe
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w treci SIWZ oczekiwañ zamawiaj¹cego co do merytorycznej treci oraz graficznego opracowania przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego oraz znaczka okolicznociowego. Wbrew wymogom okrelonym w art. 29 ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych treæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie
uwzglêdnia³a bowiem w sposób wyczerpuj¹cy i jednoznaczny
wszystkich wymagañ i okolicznoci mog¹cych mieæ wp³yw na treæ
oferty wykonawcy. Brak niezbêdnej wiedzy na temat wymogów
co do merytorycznej zawartoci dzie³a istotnie utrudni³ natomiast
pozwanemu rozwa¿enie, czy bêdzie on w stanie wykonaæ dzie³o
w terminie. Strona powodowa udostêpni³a wprawdzie wykonawcy
materia³y pomocnicze, pozwalaj¹ce mu na zapoznanie siê z oczekiwaniami powiatów co do merytorycznej zawartoci dzie³a, jednak
nast¹pi³o to dopiero w dniu 7 stycznia 2010 r., od tej daty wykonawca mia³ wiêc mo¿liwoæ zapoznania siê z oczekiwaniami piêciu powiatów co do formy oraz treci przedmiotu zamówienia. Pomimo zatem, i¿ wspó³praca stron rozpoczê³a siê jeszcze w grudniu
2009 r. pozwany mia³ w istocie jedynie miesi¹c na realizacjê ca³oci opracowañ, co zasadnie zosta³o ocenione przez S¹d Okrêgowy
za czas niewystarczaj¹cy dla ukoñczenia zamówionego dzie³a. Podkrelenia wymaga równie¿, i¿ samo przekazanie pozwanemu materia³ów pomocniczych nie mog³o prowadziæ do swoistej konwalidacji wystêpuj¹cych w treci SIWZ braków i niecis³oci, materia³y
te nie zawiera³y bowiem wszystkich potrzebnych wytycznych co
do sposobu wykonania dzie³a. W konsekwencji, w zakresie nieuregulowanym w SIWZ pozwanemu pozostawiona zosta³a niepo¿¹dana w tych okolicznociach dowolnoæ co do sposobu redakcji przygotowywanych przez niego materia³ów, która rodzi³a nastêpnie
potrzebê dokonywania licznych korekt, których mo¿na by³o unikn¹æ poprzez pierwotne sprecyzowanie wytycznych co do specyfikacji dzie³a. Wbrew stanowisku zaprezentowanemu przez powoda,
dokonuj¹c oceny postêpowania zamawiaj¹cego S¹d meriti by³ równie¿ uprawniony do porównania warunków zamówienia zaproponowanych pozwanemu w umowie z dnia 31 grudnia 2009 r. z warunkami zakrelonymi w ponownym przetargu dotycz¹cym realizacji tego samego dzie³a. Przedstawienie du¿o bardziej precyzyjnych
wytycznych co do oczekiwanej szaty graficznej oraz merytorycznej
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treci dzie³a, a przede wszystkim wyznaczenie kolejnemu wykonawcy znacznie d³u¿szego czasu przeznaczonego na jego wykonanie wiadczy³o w ocenie s¹du o tym, i¿ powód zdawa³ sobie sprawê, i¿ okrelone w umowie z pozwanym warunki nie by³y mo¿liwe do zrealizowania. Podkrelenia wymaga, i¿ uzasadnieniem dla
wyznaczenia jedynie miesiêcznego terminu na realizacjê przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego oraz znaczka okolicznociowego nie mog³a byæ powo³ywana przez powoda okolicznoæ
potrzeby wykorzystania tych materia³ów podczas wiosennych targów. Je¿eli bowiem uczestnicz¹ce w projekcie jednostki samorz¹du powiatowego mia³y zamiar wzi¹æ udzia³ w tym wydarzeniu,
maj¹c na uwadze plany zaprezentowania na targach przedmiotowych materia³ów, winny by³y zorganizowaæ przetarg wczeniej,
tak by zagwarantowaæ wykonawcy czas obiektywnie wystarczaj¹cy
do realizacji ich zamierzeñ.
Powy¿sza argumentacja przekonuje i przemawia w ocenie S¹du
Apelacyjnego za przyjêciem, i¿ istotn¹ przyczyn¹ nieterminowego
wykonania umowy z dnia 31 grudnia 2009 r. by³y nieprawid³owoci przy formu³owaniu treci SIWZ, za które odpowiada³ jako organizator przetargu Powiat (...). Uchybienia te stanowi³y bezporedni¹
przyczynê zaistnia³ego opónienia wykonawcy w realizacji prac
nad dzie³em, i to bez wzglêdu na póniejsze uzupe³nienie oraz
uszczegó³owienie w ramach wspó³pracy stron przedstawionych
pozwanemu wytycznych. Specyfika dzie³a, którego prawid³owa
realizacja wymaga³a zgromadzenia niezbêdnych materia³ów, sporz¹dzenia projektów, zawarcia umów z podwykonawcami, dokonywania korekt oraz t³umaczeñ odpowiadaj¹cych wymaganiom zamawiaj¹cych powiatów nie pozwala³a bowiem na jego ca³ociowe,
a przy tym niewadliwe ukoñczenie w czasie jednego miesi¹ca.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zbyt daleko id¹cy by³ jednak wniosek S¹du meriti, który uzna³, i¿ z uwagi na uchybienia zaistnia³e po
stronie zamawiaj¹cego oraz obiektywnie niewystarczaj¹cy czas wyznaczony na ukoñczenie dzie³a, pozwanemu T.M. (2) nie mo¿na
by³o przypisaæ wspó³winy w niewykonaniu niniejszej umowy. Okolicznoci sprawy nie pozostawia³y bowiem w¹tpliwoci, i¿ nieoddanie dzie³a do dnia 10 lutego 2010 r. spowodowane by³o tak¿e
niedochowaniem przez wykonawcê wymaganej od niego, jako pro-
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fesjonalisty starannoci, przede wszystkim na wstêpnym etapie
wspó³pracy stron. W szczególnoci zwa¿yæ nale¿a³o, i¿ pomimo
dysponowania wiedz¹ o niewystarczaj¹co precyzyjnej treci SIWZ
oraz krótkim terminie realizacji dzie³a jeszcze przed podpisaniem
umowy w dniu 7 stycznia 2010 r., pozwany nie podj¹³ jakichkolwiek kroków zmierzaj¹cych do weryfikacji warunków zamówienia.
Wzglêdy starannoci rodzi³y w tej sytuacji wymóg szczegó³owego
przeanalizowania przez pozwanego przedstawionych mu przez zamawiaj¹cego SIWZ, a nastêpnie rozwa¿enia na tej podstawie, czy
dysponuje on rodkami pozwalaj¹cymi mu na realizacjê dzie³a w zakrelonym krótkim terminie. Czas potrzebny do wykonania dzie³a
stanowi¹cego przedmiot umowy uzale¿niony by³ bowiem cile od
mo¿liwoci technicznych wykonawcy, w tym w szczególnoci iloci pracowników oraz podwykonawców, których móg³ zaanga¿owaæ do pracy nad realizacj¹ zamówionych materia³ów promocyjnych. Co istotne, wykonawca nie zainicjowa³ dzia³añ zmierzaj¹cych
do usuniêcia w¹tpliwoci co do treci dzie³a. Jak s³usznie podnosi³
s¹d I instancji, wykonawca pomimo istniej¹cych ku temu podstaw,
nie skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu na mocy z art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych uprawnienia do wyst¹pienia z ¿¹daniem wyjanienia treci SIWZ w sposób umo¿liwiaj¹cy w³aciw¹
ocenê oczekiwañ zamawiaj¹cego. Wbrew wskazanym powinnociom, w dniu 7 stycznia 2010 r. pozwany podj¹³ siê realizacji zamówienia, a zatem zaakceptowa³ równie¿ termin jego ukoñczenia
wyznaczony na dzieñ 10 lutego 2010 r., i to pomimo pocz¹tkowego braku w SIWZ wytycznych co do merytorycznej zawartoci dzie³a.
Przyznaæ nale¿a³o tak¿e racjê stronie powodowej, i¿ pozwany w toku
prac nad dzie³em mia³ wiadomoæ, i¿ nie zd¹¿y ukoñczyæ go w umówionym terminie, o czym wiadczy³o okrelenie w umowie z podwykonawc¹ K.P. terminu wykonania korekty materia³ów do przewodnika, który przekracza³ o 18 dni datê wyznaczon¹ na oddanie
gotowego dzie³a. Nie doæ jednak, i¿ pozwany nie powiadomi³
o tym bezzw³ocznie zamawiaj¹cego, to wrêcz zapewnia³ go w trakcie
kolejnych spotkañ o gotowoci oddana dzie³a do dnia 10 lutego
2010 r., bezpodstawnie zak³adaj¹c, i¿ zamawiaj¹cy wyrazi zgodê na
przed³u¿enie terminu wykonania dzie³a. Zwa¿yæ ponadto nale¿a³o,
i¿ pozwany, pomimo zapewnieñ w tym zakresie, nie przejawia³
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rzeczywistej woli osi¹gniêcia porozumienia z zamawiaj¹cym, czego przejawem by³a nieobecnoæ T.M. (2) b¹d osoby go reprezentuj¹cej na spotkaniach wyznaczonych przez przedstawicieli powiatów na dzieñ 1 marca 2010 r. oraz 4 marca 2010 r., podczas których
strona powodowa planowa³a przedstawiæ pewne ustêpstwa co do
daty oddania dzie³a. Powy¿sze wskazuje, i¿ pozwany swoim nierozwa¿nym postêpowaniem przyczyni³ siê do zaistnia³ej sytuacji,
w której nie by³o mo¿liwe terminowe wykonanie dzie³a, a zatem
i on ponosi wspó³winê za fiasko przedsiêwziêcia.
Maj¹c na wzglêdzie ca³okszta³t powo³anych okolicznoci S¹d Apelacyjny doszed³ zatem do czêciowo odmiennego ni¿ S¹d Okrêgowy
przekonania, i¿ niewykonanie w wyznaczonym terminie umowy
z dnia 7 stycznia 2010 r. nast¹pi³o z przyczyn le¿¹cych zarówno po
stronie zamawiaj¹cego jak i wykonawcy. Skoro wiêc brak by³o podstaw do przypisania którekolwiek ze stron wy³¹cznej winy w nieterminowej realizacji przedmiotowego zamówienia, nie dosz³o do zaktualizowania siê podstaw roszczenia powoda g³ównego oraz powoda wzajemnego o zap³atê kary umownej przewidzianej w postanowieniach § 7 pkt 1 lub pkt 4 ³¹cz¹cej strony umowy. Z przytoczonych
wzglêdów przedmiotowe zapisy umowy nie mog³y równie¿ stanowiæ podstawy dla odst¹pienia przez strony od umowy.
S¹d Apelacyjny podzieli³ natomiast zapatrywanie s¹du I instancji, który przyj¹³ w swych rozwa¿aniach, i¿ powód Powiat (...) skutecznie odst¹pi³ od ³¹cz¹cej strony umowy o dzie³o na mocy owiadczenia zawartego w pimie z dnia 11 lutego 2010 r., dorêczonego
pozwanemu w dniu 15 lutego 2010 r., co znajdowa³o oparcie w przepisie art. 635 k.c., w myl którego je¿eli przyjmuj¹cy zamówienie
opónia siê z rozpoczêciem lub wykoñczeniem dzie³a tak dalece,
¿e nie jest prawdopodobne, ¿eby zdo³a³ je ukoñczyæ w czasie umówionym, zamawiaj¹cy mo¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst¹piæ jeszcze przed up³ywem terminu do wykonania dzie³a. Odnosz¹c siê do brzmienia powo³anej regulacji
w pierwszej kolejnoci podkreliæ nale¿y, i¿ odst¹pienie na tej podstawie przez zamawiaj¹cego od umowy o dzie³o dopuszczalne by³o,
tak jak mia³o to miejsce w niniejszej sprawie, równie¿ po up³ywie
terminu do wykonania dzie³a, ustalonego przez strony na dzieñ 10
lutego 2010 r. Jak trafnie wskaza³ bowiem S¹d Najwy¿szy w wyro-
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ku z dnia 12 stycznia 2012 r. (IV CSK 182/11, LEX nr 1212755)
w art. 635 k.c. przewidziano, ¿e w okolicznociach w nim wskazanych zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy jeszcze przed up³ywem terminu do wykonania dzie³a, z czego wynika, ¿e odst¹pienie od umowy jest mo¿liwe tak¿e w póniejszym czasie. S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu powo³anego orzeczenia zasadnie przyj¹³,
¿e gdyby zamiarem ustawodawcy by³o ograniczenie prawa zamawiaj¹cego do odst¹pienia od umowy tylko do wyznaczonego terminu wykonania dzie³a, s³owo jeszcze by³oby w art. 635 k.c. zbêdne. Brzmienie art. 635 k.c. przemawia zatem za dopuszczeniem
mo¿liwoci odst¹pienia od umowy o dzie³o zarówno w terminie
oznaczonym na wykonanie umowy, jak i po up³ywie tego terminu.
Nie zas³ugiwa³ ponadto na uwzglêdnienie powo³any w apelacji
pozwanego (powoda wzajemnego) argument, i¿ zamawiaj¹cy nie
móg³ odst¹piæ na tej podstawie od umowy jako, ¿e to z jego winy
nast¹pi³o opónienie w realizacji umowy, gdy¿ przepis art. 635 k.c.
nie przewiduje jako przes³anki odst¹pienia od umowy braku winy
po stronnie zamawiaj¹cego, akcentuj¹c jedynie, i¿ warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest opónienie przyjmuj¹cego zamówienie w jego realizacji w stopniu tak znacz¹cym, i¿ rodzi wysokie
prawdopodobieñstwo nieukoñczenia dzie³a w czasie umówionym.
W wietle art. 635 k.c. nie s¹ istotne przyczyny, dla których wykonawca opónia siê z wykonaniem dzie³a, w tym w szczególnoci,
czy s¹ konsekwencj¹ okolicznoci przez niego zawinionych. Podkrelenia przy tym wymaga, i¿ powo³ywany przez pozwanego
pogl¹d judykatury, wskazuj¹cy na wy³¹czenie dopuszczalnoci skorzystania z uprawnienia z art. 635 k.c. dotyczy szczególnej sytuacji,
gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹ zaistnienia opónienia w wykonaniu dzie³a jest zawinione dzia³anie b¹d zaniechanie po stronie zamawiaj¹cego. Zaprezentowana w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 21 wrzenia 2006 r. (I CSK 129/06) wyk³adnia art. 635 k.c. s³u¿yæ ma bowiem ochronie przyjmuj¹cego zamówienie przed nielojalnym postêpowaniem drugiej strony, w szczególnoci brakiem jego wspó³dzia³ania, które uniemo¿liwia terminowe ukoñczenie dzie³a, pomimo prawid³owego oraz rzetelnego wykonywania swych obowi¹zków przez wykonawcê.
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Tymczasem, jak wskazano ju¿ w powy¿szej czêci rozwa¿añ, na
gruncie niniejszej sprawy niedochowanie zakrelonego terminu realizacji umowy stanowi³o wypadkow¹ okolicznoci le¿¹cych zarówno po stronie zamawiaj¹cego jak i wykonawcy. Nie sposób by³o
w szczególnoci zarzuciæ stronie powodowej, i¿ jako zamawiaj¹cy
odmówi³a wspó³pracy z przyjmuj¹cym zamówienie oraz nie udziela³a mu nale¿ytych wskazówek co do sposobu realizacji dzie³a.
W ocenie s¹du II instancji nie mo¿na by³o uznaæ, i¿ zaistnia³e po
stronie Powiatu (...) uchybienia mia³y charakter tak istotny, ¿e mog³y skutecznie wy³¹czyæ jego uprawnienie odst¹pienia od umowy,
skoro za niemo¿noæ dotrzymania terminu wykonania umowy odpowiada³ po czêci równie¿ przyjmuj¹cy zamówienie profesjonalny podmiot.
Za nietrafny nale¿a³o równie¿ uznaæ zarzut apelacyjny pozwanego (powoda wzajemnego) wskazuj¹cy na naruszenie przez s¹d
I instancji przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, polegaj¹cy zdaniem skar¿¹cego na nieuzasadnionym przyjêciu, i¿ podpisane przez Starostê Powiatu (...) owiadczenie o odst¹pieniu od umowy by³o wa¿ne i skuteczne, pomimo
niespe³nienia formalnego wymogu podpisania go przez podmioty
upowa¿nione w wietle art. 48 ust. 1 w/w ustawy oraz pomimo
nieuzyskania kontrasygnaty Skarbnika.
Wskazaæ nale¿y, i¿ wykonanie prawa odst¹pienia od umowy
nastêpuje przez z³o¿enie przyjmuj¹cemu zamówienie jednostronnego owiadczenia woli, którego skutecznoæ jest uzale¿niona od
dojcia do adresata w taki sposób, ¿e móg³ siê on zapoznaæ z jego
treci¹ (art. 61 k.c.). Nale¿y przyj¹æ, ¿e forma odst¹pienia od umowy zale¿y do tego, w jakiej formie zawarto umowê o dzie³o. W wypadku gdy umowa o dzie³o zosta³a zawarta w zwyk³ej formie pisemnej, albo innej formie szczególnej, odst¹pienie powinno byæ
równie¿ dokonane w zwyk³ej formie pisemnej (art. 77 § 2 i 3 k.c.).
W niniejszej sprawie owiadczenie o odst¹pieniu od umowy przez
Powiat (...) zawarte zosta³o w pimie z dnia 11 lutego 2010 r., oznaczonym symbolem ZP. (...) (...), podpisanym przez Starostê Powiatu
(...), A.M.
W odniesieniu do powy¿szej kwestii S¹d Okrêgowy ograniczy³
siê w pisemnych motywach rozstrzygniêcia jedynie do stwierdze-
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nia, i¿ o skutecznoci owiadczenia o odst¹pieniu od umowy przemawia³ fakt, i¿ zosta³o ono podpisane przez Starostê Powiatu (...),
po uprzedniej decyzji podjêtej kolegialnie przez Zarz¹d Powiatu.
Przytoczone stanowisko uznaæ nale¿a³o za prawid³owe, jako znajduj¹ce oparcie w przepisach ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Z uwagi jednak na charakter podniesionych zarzutów S¹d Apelacyjny dostrzeg³ potrzebê szerszego omówienia zagadnienia formalnej
wa¿noci z³o¿onego przez zamawiaj¹cego owiadczenia o odst¹pieniu od przedmiotowej umowy.
Kwestionuj¹c wa¿noæ owiadczenia o odst¹pieniu skar¿¹cy wskazywa³ na okrelony w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym wymóg, by owiadczenie woli w sprawach maj¹tkowych sk³adali w imieniu powiatu dwaj cz³onkowie
zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d. W pierwszej kolejnoci wskazaæ nale¿a³o, i¿ pewne w¹tpliwoci budzi³ sam charakter owiadczenia o odst¹pieniu od umowy,
a w szczególnoci to, czy mieci³o siê ono w zakresie pojêcia
owiadczeñ woli w sprawach maj¹tkowych w rozumieniu powo³anego przepisu. Przyj¹æ nale¿y, i¿ celem wprowadzenia wskazanego w tym przepisie rygoryzmu w zakresie reprezentacji powiatu
w stosunkach zewnêtrznych by³ wzgl¹d na ochronê interesów maj¹tkowych powiatu przy sk³adaniu owiadczeñ zmierzaj¹cych do
rozporz¹dzenia jego maj¹tkiem, w tym w szczególnoci zaci¹gania
zobowi¹zañ maj¹tkowych. Tymczasem, analizowana czynnoæ polegaj¹ca na odst¹pieniu od umowy z powodu niedotrzymania przez
wykonawcê terminu jej realizacji nie tylko nie mog³a prowadziæ do
powstania jakiegokolwiek uszczerbku w maj¹tku tej jednostki, lecz
jedyn¹ mo¿liw¹ konsekwencj¹ z³o¿enia tego rodzaju owiadczenia
mog³o byæ powiêkszenie aktywów powiatu na skutek uzyskania
od kontrahenta kary umownej.
Nawet jednak przyjêcie maj¹tkowego charakteru przedmiotowego owiadczenia nie prowadzi³oby do zastosowania w niniejszej
sprawie art. 48 ust. 1 ustawy. W ocenie S¹dów obu instancji okolicznoci niniejszej sprawy przemawia³y bowiem za uznaniem, i¿
w odniesieniu do przedmiotowego owiadczenia woli dosz³o do
spe³nienia przes³anek okrelonych w ust. 2 art. 48 przewiduj¹cego
kompetencjê zarz¹du powiatu do upowa¿nienia pracowników sta-
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rostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu do sk³adania owiadczeñ woli
zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu. W¹tpliwoci nie budzi, i¿ Starocie Powiatu A.M. przys³ugiwa³ status pracownika Starostwa Powiatowego w S. Jak wynika natomiast z za³¹czonego do akt niniejszej sprawy wyci¹gu z protoko³u nr (...) posiedzenia Zarz¹du Powiatu w S. z dnia 12 lutego 2010 r., organ ten
jednomylnie podj¹³ uchwa³ê, moc¹ której zaakceptowa³ stanowisko zawarte w projekcie pisma z dnia 11 lutego 2010 r., upowa¿niaj¹c jednoczenie Przewodnicz¹cego Zarz¹du, a wiêc Starostê Powiatu do z³o¿enia podpisu na pimie zawieraj¹cym przedmiotowe
owiadczenie.
Co istotne, w ocenie S¹du Apelacyjnego z³o¿one w niniejszej
sprawie owiadczenie woli Powiatu (...) zwi¹zane by³o z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci przedmiotowej jednostki samorz¹du
terytorialnego. W tym zakresie nale¿a³o mieæ bowiem na uwadze
treæ art. 4 ust. 1 pkt 21 w/w ustawy, zgodnie z którym jednym
z ustawowych obowi¹zków powiatu jest realizacja zadañ publicznych w zakresie promocji powiatu. Nie budzi³o za w¹tpliwoci, i¿
przedmiot umowy zawartej pomiêdzy stronami, polegaj¹cy na wykonaniu przewodnika, folderu oraz znaczka okolicznociowego
zwi¹zany by³ w sposób bezporedni z promocj¹ turystyczn¹ Powiatu (...). Za przyjêciem, i¿ analizowana czynnoæ wchodzi³a w zakres bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu przemawia³o równie¿ to, i¿ czynnoæ ta nie poci¹ga³a za sob¹ jakichkolwiek dalszych zobowi¹zañ
finansowych po stronie tej jednostki.
Z powo³anych wzglêdów uznaæ nale¿a³o, i¿ w odniesieniu do
owiadczenia o odst¹pieniu od umowy z przyczyn wskazanych
w pimie z dnia 11 lutego 2010 r. nie znajdowa³ zastosowania okrelony w art. 48 ust. 1 ustawy wymóg reprezentacji ³¹cznej dwuosobowej. Wbrew ocenie przedstawionej przez stronê pozwan¹, owiadczenie w przedmiocie odst¹pienia od umowy nie wymaga³o równie¿ kontrasygnaty Skarbnika, o której mowa w art. 48 ust. 3 ustawy, który to wymóg ograniczony zosta³ wy³¹cznie do czynnoci
prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, bowiem funkcj¹ kontrasygnaty jest potwierdzenie, i¿ powiat
dysponuje rodkami finansowymi potrzebnymi do wykonywania

81

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
zaci¹gniêtego zobowi¹zania, jak równie¿ wyra¿enie akceptacji Skarbnika Powiatu co do legalnoci dokonywanych czynnoci. Z okolicznoci sprawy, a przede wszystkim zapisów umowy stron wynika³o
natomiast jednoznacznie, i¿ odst¹pienie od umowy z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcê terminu realizacji dzie³a nie mog³o
skutkowaæ powstaniem po stronie Powiatu (...) jakichkolwiek zobowi¹zañ o charakterze maj¹tkowym, w szczególnoci obowi¹zku zap³aty wynagrodzenia za dzie³o czy te¿ wiadczeñ odszkodowawczych.
Nie mo¿na by³o równie¿ podzieliæ zarzutu apeluj¹cego, który
podnosi³, i¿ przedmiotowe owiadczenie woli zosta³o z³o¿one jeszcze przed zebraniem siê Zarz¹du Powiatu, a zatem, ¿e w chwili
jego z³o¿enia Starosta nie posiada³ wymaganego upowa¿nienia organu kolegialnego. Pozwany wysnu³ powy¿szy wniosek opieraj¹c
siê wy³¹cznie na oznaczonej w dokumencie dacie jego zredagowania, wskazuj¹cej na dzieñ 11 lutego 2010 r. Sam jednak fakt sporz¹dzenia treci owiadczenia w dacie wczeniejszej nie móg³ przes¹dzaæ o jego bezskutecznoci, albowiem z przed³o¿onej w sprawie
dokumentacji, w szczególnoci protoko³u posiedzenia Zarz¹du Powiatu, wynika³o w sposób jednoznaczny, i¿ projekt owiadczenia
zosta³ podpisany dopiero w nastêpstwie jego zaakceptowania przez
Zarz¹d Powiatu w dniu 12 lutego 2010 r., a nastêpnie zosta³ wys³any do pozwanego w dniu 15 lutego 2010 r. Najwczeniej z t¹ dat¹
móg³ zatem dotrzeæ do drugiej strony, wywo³uj¹c tym samym skutki
okrelone w art. 61 k.c. Przeciwne twierdzenia pozwanego nie
zosta³y poparte jakimikolwiek dowodami, nie mog³y zatem prowadziæ do podwa¿enia wniosków p³yn¹cych z treci wskazanych dokumentów. Przyj¹æ zatem nale¿a³o, i¿ sporz¹dzony w dniu 11 lutego 2010 r. projekt pisma zosta³ podpisany przez Starostê dopiero
w dniu nastêpnym, po uzyskaniu stosownego upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu (...).
Maj¹c na uwadze powy¿ej zaprezentowan¹ argumentacjê, S¹d
Apelacyjny doszed³ do przekonania, i¿ wbrew twierdzeniom strony pozwanej, Powiat (...) z³o¿y³ wa¿ne oraz wywo³uj¹ce skutki
prawne owiadczenie woli o odst¹pieniu od umowy z dnia 31
grudnia 2009 r., podpisanej w dniu 7 stycznia 2010 r. Prawn¹ konsekwencj¹ wykonania przez zamawiaj¹cego uprawnienia kszta³-
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tuj¹cego w postaci odst¹pienia od umowy by³o natomiast powstanie nowego stanu prawnego miêdzy stronami, polegaj¹cego na
tym, i¿ od momentu dojcia do przyjmuj¹cego zamówienie owiadczenia zamawiaj¹cego w dniu 15 lutego 2010 r. nast¹pi³o wyganiêcie przedmiotowej umowy i to od momentu jej zawarcia (skutek ex tunc), w tym zarówno zobowi¹zania g³ównego, jak i zobowi¹zañ akcesoryjnych. Z powy¿szego wynika, i¿ z³o¿enie przez
pozwanego (powoda wzajemnego) w dniu 7 kwietnia 2010 r.
owiadczenia o odst¹pieniu od umowy nie mog³o wywo³aæ jakichkolwiek skutków prawnych, bowiem w dacie tej ³¹cz¹cy strony stosunek prawny ju¿ nie istnia³. W konsekwencji, nie mog³o
dojæ do zaktualizowania siê uprawnienia wykonawcy do odst¹pienia od umowy na podstawie art. 640 k.c.
S¹d Apelacyjny podzieli³ równie¿ stanowisko s¹du I instancji,
w zakresie, w jakim odmówi³ zasadnoci roszczeniu powoda wzajemnego o zap³atê odszkodowania z tytu³u utraconych korzyci zwi¹zanych z nieprzyst¹pieniem do innych organizowanych w tym czasie przetargów. Podkrelenia wymaga, i¿ dochodzona przez powoda wzajemnego szkoda w postaci lucrum cessans ma charakter hipotetyczny, polega bowiem na przyjêciu, na podstawie okolicznoci, które wyst¹pi³y po okresie spodziewanych korzyci, ¿e korzyæ
w okresie poprzednim zosta³aby osi¹gniêta. Ustalaj¹c wyst¹pienie
szkody nale¿y jednak uwzglêdniæ tylko takie nastêpstwa w maj¹tku
poszkodowanego, które oceniaj¹c rzecz rozs¹dnie, wed³ug dowiadczenia ¿yciowego, w okolicznociach danej sprawy da³yby siê przewidzieæ, i¿ wzbogaci³yby maj¹tek poszkodowanego. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 21 czerwca 2002 r. (IV CKN 382/00, LEX nr
52543) przyj¹³, ¿e w razie dochodzenia naprawienia szkody w postaci utraconych korzyci, musi ona byæ przez stronê ¿¹daj¹c¹ odszkodowania wykazana z tak du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e
w wietle dowiadczenia ¿yciowego mo¿na by³o przyj¹æ, i¿ utrata
korzyci rzeczywicie mia³a miejsce.
Tymczasem, jak zasadnie uzna³ S¹d Okrêgowy, samo przed³o¿enie przez stronê dokumentacji wiadcz¹cej o realizowaniu przez
województwo (...) przetargu pt. Opracowanie, wykonanie i dostarczenie folderu wizerunkowego pod robocz¹ nazw¹ Atrakcje
turystyczne W. i M. oraz 6 wk³adek informacyjnych na potrzeby
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projektu: kampania promocji turystycznej W. i M. realizowanego
w ramach (...) na lata 2007-2013 mog³o wiadczyæ jedynie o tym,
i¿ przetarg taki mia³ miejsce, by³o natomiast dalece niewystarczaj¹ce do przyjêcia, i¿ powód wzajemny T.M. (2) mia³ zamiar wzi¹æ
w nim udzia³, jak równie¿, ¿e podjêcie decyzji o nieprzyst¹pieniu
do tego przetargu stanowi³o wy³¹cznie konsekwencjê wyst¹pienia
problemów z realizacj¹ umowy z Powiatem (...). Tym bardziej za
nieuprawnione nale¿a³o uznaæ twierdzenie powoda wzajemnego,
i¿ w wyniku dzia³añ pozwanego wzajemnego nie wygra³ przedmiotowego przetargu. Zauwa¿yæ nale¿a³o, i¿ w przetargu organizowanym przez województwo (...) bra³y równie¿ udzia³ inne podmioty, które mog³y zostaæ wybrane przez organizatora przetargu nawet
pomimo udzia³u w nim T.M. (2). Uzasadnienia nie znajdowa³ te¿
argument powoda wzajemnego, i¿ za jego wygran¹ w przetargu
przemawia³ fakt oferowania ni¿szej ceny ni¿ pozostali uczestnicy.
Oferowane wynagrodzenie za wykonanie dzie³a stanowi bowiem
istotne, aczkolwiek nie jedyne kryterium wyboru przez zamawiaj¹cego danego wykonawcy. Ponadto sam fakt wygranej w przetargu
nie gwarantowa³ uzyskania wynagrodzenia, które uzale¿nione by³o
od terminowego i niewadliwego wykonania umówionego dzie³a.
Przyj¹æ zatem nale¿a³o, i¿ szkoda wynikaj¹ca z nieosi¹gniêcia zysku na skutek wygranej w przetargu w kwocie wskazanej przez
powoda wzajemnego w kwocie 53.830,- z³ mia³a jedynie charakter
ewentualny, w zwi¹zku z czym nie mog³a stanowiæ podstawy roszczeñ odszkodowawczych powoda wzajemnego w oparciu o art. 361
§ 1 i 2 k.c.
Na uwzglêdnienie nie zas³ugiwa³o ponadto ¿¹danie powoda
wzajemnego dotycz¹ce zap³aty odszkodowania za poniesiony przez
niego w zwi¹zku z wykonaniem dzie³a uszczerbek maj¹tkowy.
Przede wszystkim, jak s³usznie wskaza³ s¹d I instancji, jedn¹ z bezporednich przyczyn nieuzyskania przez powoda wzajemnego
wynagrodzenia, z którego pokry³by poniesione wydatki, by³o uchybienie przez niego terminowi realizacji umowy. Skoro zatem przyczyn¹ powstania szkody maj¹tkowej by³o równie¿ postêpowanie
powoda wzajemnego, nie mog³o znaleæ uzasadnienia przerzucenie na drug¹ stronê poniesionych przez niego w zwi¹zku z tym
strat. Przeciwko przyznaniu pozwanemu wykonawcy odszkodowa-
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nia przemawia³ równie¿ zapis § 7 pkt 6 umowy z dnia 31 grudnia
2009 r., gdy¿ strony zgodnie ustali³y, i¿ uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad karê umown¹ przys³uguje jedynie zamawiaj¹cemu. Zwa¿yæ wreszcie nale¿a³o, i¿ powód wzajemny, wbrew
wynikaj¹cemu z rozk³adu ciê¿aru dowodu obowi¹zkowi, nie wykaza³ w sposób dostateczny wysokoci kosztów poniesionych w zwi¹zku z realizacj¹ umowy z Powiatem (...). Wiêkszoæ sporód wyszczególnionych przez stronê w pozwie wzajemnym wydatków nie
zosta³a bowiem udokumentowana stosownymi rachunkami, co uniemo¿liwi³o s¹dowi weryfikacjê podanych kwot. Jedynie na marginesie wskazaæ nale¿a³o, i¿ w apelacji powoda wzajemnego w ¿adnym stopniu nie zosta³o wyjanione, dlaczego domaga³ siê zmiany
zaskar¿onego wyroku w tej czêci poprzez zap³atê odszkodowania
w wysokoci 12.011,84 z³, pomimo ¿e wykazywana przez powoda
³¹czna kwota poniesionych kosztów oraz utraconych korzyci by³a
znacznie wy¿sza, nie wykazano te¿ co ostatecznie w ramach wniosków apelacji o zas¹dzenie odszkodowania na tê wartoæ siê sk³ada.
(...)
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d Apelacyjny na podstawie art.
385 k.p.c. w punkcie II oddali³ w ca³oci apelacjê powoda (pozwanego wzajemnego). W oparciu o t¹ sam¹ podstawê w punkcie III
wyroku S¹d Apelacyjny oddali³ równie¿ apelacjê pozwanego (powoda wzajemnego), w zakresie, w jakim nie podlega³a ona uprzedniemu odrzuceniu.
(...)
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Prawo Pracy
1
WYROK
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
III APa 4/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Horbulewicz
SSA Aleksandra Urban

Teza
Dzia³anie s¹du z urzêdu powinno ograniczaæ siê tylko do sytuacji szczególnych, gdy strona dzia³a bez fachowego pe³nomocnika
i dodatkowo jest nieporadna, z zasady nie powinno to wiêc dotyczyæ przedsiêbiorcy, którego profesjonalizm powinien obejmowaæ
tak¿e sferê funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczególnoci
gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pe³nomocnika.

Uzasadnienie
Pozwem z dnia 22 grudnia 2010 r. powód M. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹ w G. wnios³a o:
1. nakazanie pozwanemu R.C., aby wyda³ powódce M. Spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹:
a) samochód osobowy Porsche Cayenne (...), rok produkcji 2008,
o nr rejestracyjnym (...) wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia, instrukcj¹ pojazdu, ksi¹¿k¹ gwarancyjn¹, dwoma kompletami kluczyków oraz dodatkowym kompletem kó³ do ww. auta;
b) notebook marki Toshiba (...) o numerze (...)
2. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 68.855,35
z³ wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.031,51 z³ od dnia 9 czerwca 2010 r. do dnia zap³aty,
9.914,21 z³ od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia zap³aty,
10.091,38 z³ od dnia 20 sierpnia 2010 r. do dnia zap³aty,
9.773,47 z³ od dnia 11 wrzenia 2010 r. do dnia zap³aty,
9.788,29 z³ od dnia 19 padziernika 2010 r. do dnia zap³aty,
9.751,21 z³ od dnia 24 listopada 2010 r. do dnia zap³aty,
9.787,92 z³ od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia zap³aty,
8.717,36 z³ od dnia dorêczenia pozwanemu pozwu do dnia
zap³aty;
3. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm
przepisanych oraz op³aty skarbowej od pe³nomocnictwa.
W odpowiedzi na pozew pozwany wniós³ o oddalenie powództwa w ca³oci oraz o zas¹dzenie od powoda na jego rzecz kosztów
procesu wed³ug norm przepisanych. Pozwany wskaza³, i¿ nie jest
zobowi¹zany do zwrotu samochodu oraz komputera, poniewa¿ nie
zosta³y mu powierzone z obowi¹zkiem zwrotu jako pracownikowi,
lecz jako wspólnikowi M. sp. z o. o. i stanowi¹ one wiadczenie
spó³ki na jego rzecz obok nale¿nej mu dywidendy. Oprócz tego
pozwanemu nale¿y siê kompletne utrzymanie przedmiotowego
pojazdu, w szczególnoci przegl¹dy, naprawy, paliwo, ubezpieczenie itp. Uzgodnienia w tym wzglêdzie czynione by³y miêdzy
wspólnikami C. i B.
Gdy chodzi o ¿¹danie zap³aty odszkodowania za korzystanie z samochodu, to pozwany wskaza³, i¿ gdyby przyj¹æ, ¿e powodowa
spó³ka ponios³a szkodê, to przyjêcie sumy rat leasingowych jako
wysokoci szkody jest b³êdne. Niezale¿nie od tego, czy pozwany
posiada samochód, czy te¿ nie M. sp. z o. o. zobowi¹za³a siê do
zap³aty rat leasingowych. Powód winien udowodniæ wysokoæ szkody.
(...)
S¹d Okrêgowy Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem z dnia 24 padziernika 2011 r. w punkcie pierwszym nakaza³ pozwanemu R.C. wydaæ powodowi M. spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w G.:
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a. samochód osobowy Porsche Cayenne, rok produkcji 2008, o nr
rejestracyjnym (...) wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem
ubezpieczenia, instrukcj¹ pojazdu, ksi¹¿k¹ gwarancyjn¹, dwoma
kompletami kluczyków oraz dodatkowym kompletem kó³ do
auta,
b. notebook marki Toshiba o numerze ser. (...),
w punkcie drugim oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie,
w punkcie trzecim oddali³ wniosek powoda o nadanie wyrokowi
rygoru natychmiastowej wykonalnoci co do punktu 1a i 1b wyroku, w punkcie czwartym zas¹dzi³ od pozwanego R.C. na rzecz
powoda M. spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w G. kwotê
8.750,- z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu, w tym kwotê 900,- z³
tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego.
S¹d I instancji wskaza³ na nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia.
M. sp. z o. o. z siedzib¹ w G. zajmuje siê handlem hurtowym
mro¿onymi rybami. Prezesem jednoosobowego zarz¹du spó³ki jest
R.B. Wspólnikami w spó³ce s¹ R.C. (1465 udzia³ów), R.B. (775
udzia³ów) oraz ¿ona R.B.  A.B. (750 udzia³ów).
R.C. by³ zatrudniony w M. sp. z o. o. w G. w okresie od 15
kwietnia 2002 r. do 31 maja 2010 r. w pe³nym wymiarze czasu
pracy na stanowisku dyrektora do spraw handlu i transportu.
Pozwany zosta³ uchwa³¹ nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników M. sp. z o. o. z dnia 16 lipca 2003 r. powo³any na stanowisko wiceprezesa zarz¹du spó³ki.
W dniu 28 marca 2008 r. M. sp. z o. o. naby³a notebooka Toshiba. Przedmiotowy notebook zosta³ przekazany R.C. jako pracownikowi spó³ki do u¿ywania, jednak¿e nie sporz¹dzono protoko³u powierzenia mienia. Zazwyczaj w razie powierzenia komputera pracownikowi spó³ki podpisywano stosowny protokó³ lub umowê,
jednak¿e od zasady tej odstêpowano w przypadku, gdy chodzi³o
o pracowników wy¿szego szczebla
W dniu 11 marca 2009 r. R.C. dzia³aj¹c w imieniu M. sp. z o. o.
zawar³ z H.L. sp. z o. o. umowê leasingu samochodu osobowego
Porsche Cayenne. Zgodnie z § 1 umowy finansuj¹cy zobowi¹za³ siê
w zakresie dzia³alnoci swojego przedsiêbiorstwa nabyæ przedmiot
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leasingu od zbywcy, a nastêpnie oddaæ przedmiot leasingu korzystaj¹cemu do u¿ywania przez czas oznaczony 35 miesiêcy, za korzystaj¹cy zobowi¹za³ siê zap³aciæ finansuj¹cemu w uzgodnionych
ratach wynagrodzenie. Wysokoæ rat zosta³a ustalona w harmonogramie sp³at. Termin p³atnoci pierwszej z rat przypada³ na 18 kwietnia 2009 r., za ostatniej z rat przypada na 18 lutego 2012 r.
Samochód osobowy Porsche Cayenne zosta³ wydany R.C. w Porsche Centrum (...) za zgod¹ przez przedstawiciela H.L. sp. z o. o.
w dniu 18 marca 2009 r. Nastêpnie przedmiotowy samochód zosta³
powierzony R.C. jako cz³onkowi zarz¹du spó³ki oraz jej pracownikowi. Z czynnoci przekazania samochodu nie zosta³ sporz¹dzony
protokó³. W spó³ce zwyczajem by³o, ¿e handlowcy oraz cz³onkowie zarz¹du posiadali samochody do swojej wy³¹cznej dyspozycji.
Z pozosta³ych samochodów korzystali inni pracownicy spó³ki, jednak¿e nie na zasadzie wy³¹cznoci. Nadto, A.B., która jest wspólnikiem spó³ki, ale nie jest w niej zatrudniona, zdarza³o siê korzystaæ
z samochodu Audi A3 nale¿¹cego do spó³ki. Taka sytuacja mia³a
miejsce przez okres oko³o 3 lat.
W dniu 17 wrzenia 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M. sp. z o. o. odwo³a³o R.C. z funkcji wiceprezesa zarz¹du.
Pozwany w dalszym ci¹gu pozosta³ pracownikiem spó³ki na niezmienionych zasadach.
Pismem z dnia 19 lutego 2010 r. M. sp. z o. o. z³o¿y³a owiadczenie o rozwi¹zaniu z R.C. za wypowiedzeniem umowy o pracê
zawartej na czas nieokrelony w dniu 1 lipca 2003 r. Rozwi¹zanie
umowy nast¹pi³o w dniu 31 maja 2010 r.
Pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r. M. sp. z o. o. zwróci³a siê do
pozwanego z prob¹ o zwrot znajduj¹cych siê w jego posiadaniu
samochodu Porsche Cayenne nr rejestracyjny (...) oraz notebooka
marki Toshiba.
W odpowiedzi na pismo powodowej spó³ki R.C. owiadczy³, i¿
samochód Porsche Cayenne oraz notebook Toshiba znajduj¹ siê w jego
posiadaniu i wskaza³ na mo¿liwoæ ich odbioru.
W dniu 17 maja 2010 r. pracownik powodowej spó³ki A.P. uda³
siê wraz z K.£. do miejsca zamieszkania R.C. w celu odbioru samochodu oraz notebooka. Pozwany odmówi³ ich wydania wskazuj¹c,
i¿ upowa¿nienie do odbioru tych przedmiotów wystawione przez
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prezesa zarz¹du spó³ki jest niewystarczaj¹ce, a dokumentem odpowiednim jest upowa¿nienie wydane w formie aktu notarialnego.
W dniu 15 wrzenia 2010 r. M. sp. z o. o. wezwa³a R.C. do
zap³aty kwoty 30.810,57 z³ wraz z odsetkami ustawowymi od kwot
wskazanych w notach obci¹¿eniowych.
W odpowiedzi na wezwanie do zap³aty pozwany wskaza³, i¿
jest ono niezasadne i pozbawione podstawy faktycznej i prawnej.
R.C. potwierdzi³, ¿e samochód oraz notebook znajduj¹ siê w jego
posiadaniu.
Nastêpnie w zwi¹zku z ponownym skierowaniem do pozwanego wezwania do zap³aty, R.C. stwierdzi³, i¿ samochód oraz notebook mog¹ byæ odebrane w jego miejscu zamieszkania jedynie przez
osoby legitymuj¹ce siê stosownym pe³nomocnictwem.
(...)
W oparciu o tak ustalony stan faktyczny s¹d I instancji zwa¿y³, i¿
powództwo zas³ugiwa³o na czêciowe uwzglêdnienie.
S¹d Okrêgowy wyjani³, i¿ w sprawie niesporne by³o, i¿ R.C.
znajduje siê w posiadaniu samochodu Porsche oraz notebooka, za
spór koncentrowa³ siê wokó³ tego, czy posiada on skuteczne wzglêdem powodowej spó³ki uprawnienie do korzystania z tych przedmiotów.
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ dla rozstrzygniêcia sprawy bez znaczenia pozostaj¹ podnoszone przez pozwanego kwestie zwi¹zane
z przenoszeniem udzia³ów miêdzy wspólnikami oraz konfliktem
wspólników. Zagadnienia te s¹ przedmiotem innych postêpowañ
pomiêdzy stronami, miêdzy innymi postêpowania tocz¹cego siê
przed S¹dem Rejonowym o nakazanie z³o¿enia owiadczenia woli
o sprzeda¿y udzia³ów, które w dacie zamkniêcia rozprawy nie zosta³o prawomocnie zakoñczone. Wyniki tych postêpowañ pozostaj¹ bez wp³ywu na rozstrzygniêcie niniejszej sprawy.
Pozwany wskazywa³, ¿e prawo do korzystania z samochodu marki
Porsche oraz notebooka Toshiba przys³ugiwa³o mu jako wspólnikowi spó³ki i by³o form¹ dywidendy nale¿nej mu od spó³ki. S¹d I instancji wyjani³, i¿ stanowisko pozwanego w tym wzglêdzie nie
zas³ugiwa³o na aprobatê. Nale¿y wskazaæ, i¿ spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ posiada osobowoæ prawn¹, której emanacj¹
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jest bycie podmiotem praw i obowi¹zków miêdzy innymi takich jak
prawo w³asnoci. Oznacza to, ¿e maj¹tek spó³ki jest maj¹tkiem odrêbnym od tego nale¿¹cego do wspólników spó³ki. Z samym faktem bycia wspólnikiem spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
nie wi¹¿e siê uprawnienie do korzystania z maj¹tku spó³ki. Kodeks
spó³ek handlowych okrela ró¿nego rodzaju uprawnienia wspólników, jednak¿e brak wród nich prawa do korzystania z maj¹tku
spó³ki.
W ocenie S¹du Okrêgowego dopuszczalne jest natomiast, aby
wspólnik korzysta³ z przedmiotów nale¿¹cych do spó³ki na zasadzie umowy zawartej miedzy nim a spó³k¹. Pozwany wskazywa³,
¿e tego rodzaju urnowa (zawarta w formie ustnej) obowi¹zywa³a na
skutek ustaleñ poczynionych przez niego i R.B. dzia³aj¹cego w imieniu spó³ki. S¹d Okrêgowy nie uzna³ jednak za wiarygodne twierdzeñ pozwanego, i¿ samochód zosta³ mu przekazany wy³¹cznie
w zwi¹zku z faktem, i¿ by³ on wspólnikiem spó³ki. W ocenie S¹du
Okrêgowego pozwany korzysta³ z samochodu przede wszystkim
jako pracownik i cz³onek zarz¹du spó³ki. Nie usz³o uwadze s¹du,
¿e równie¿ pozostali pracownicy, którzy nie byli wspólnikami spó³ki, korzystali z innych samochodów nale¿¹cych do spó³ki. Tak wiêc
uprawnienie do korzystania z samochodów nie by³o w powodowej
spó³ce przypisane wy³¹cznie wspólnikom spó³ki, ale zwi¹zane by³o
ze wiadczeniem pracy na rzecz spó³ki. Ponadto, korzystanie przez
A.B. (wspólnika spó³ki) z samochodu Audi A3 nale¿¹cego do spó³ki równie¿ nie wiadczy o tym, ¿e pozwany korzysta³ z samochodu
jako wspólnik spó³ki. Fakt u¿yczania przez spó³kê samochodu A.B.
nie oznacza bowiem, ¿e samochód ten zosta³ równie¿ u¿yczony
pozwanemu jako wspólnikowi spó³ki. Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ wspólnik korzystaj¹cy z samochodu na zasadzie umowy u¿yczenia równie¿ jest obowi¹zany do jego zwrotu spó³ce na ¿¹danie.
S¹d Okrêgowy uzna³ równie¿, i¿ oddanie pozwanemu samochodu do u¿ywania nie mog³o stanowiæ formy dywidendy. Zgodnie
z art. 191 § 1 k.s.h. prawo do dywidendy jest prawem do udzia³u
w zysku wynikaj¹cym z rocznego sprawozdania finansowego.
W ocenie s¹du z brzmienia art. 191 § 1 k.s.h. wynika wiêc, ¿e
dywidenda jest wyp³acana wy³¹cznie w formie pieniê¿nej. S¹d przyj¹³
natomiast, ¿e przyznanie pozwanemu samochodu tej klasy co Po-
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rsche Cayenne do wy³¹cznego korzystania mog³o byæ form¹ rekompensaty w zwi¹zku z brakiem wyp³aty dywidendy. Jednak¿e
nie zmienia to faktu, i¿ pozwany jest zobowi¹zany do wydania
samochodu na ¿¹danie spó³ki. Zwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e samochód, tak jak w przypadku innych pracowników spó³ki, potrzebny
by³ pozwanemu do wykonywania jego pracy, za jedynie specjalne
w³aciwoci samochodu zwi¹zane by³y z pe³nieniem przez R.C.
funkcji reprezentacyjnych oraz stanowi³y formê rekompensaty za
brak wyp³aty dywidendy.
W ocenie S¹du Okrêgowego z uwagi na fakt, i¿ samochód oraz
notebook by³y wykorzystywane przez pozwanego przede wszystkim w zwi¹zku ze wiadczeniem przez niego pracy, a wiêc jako
pracownika M. sp. z o. o., podstawê jego odpowiedzialnoci za
powierzone mienie stanowi art. 124 § 1 k.p.
Zgodnie z powy¿szym przepisem pracownik, któremu powierzono z obowi¹zkiem zwrotu albo do wyliczenia siê:
1) pieni¹dze, papiery wartociowe lub kosztownoci,
2) narzêdzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a tak¿e rodki
ochrony indywidualnej
oraz odzie¿ i obuwie robocze, odpowiada w pe³nej wysokoci
za szkodê powsta³¹ w tym mieniu.
W § 2 wskazano natomiast, ¿e pracownik odpowiada w pe³nej
wysokoci równie¿ za szkodê w mieniu innym ni¿ wymienione
w § 1, powierzonym mu z obowi¹zkiem zwrotu albo do wyliczenia
siê.
Z przepisu tego w sposób wyrany wynika obowi¹zek zwrotu
powierzonego mienia. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie s¹d orzek³ na
podstawie art. 124 § 2 k.p., jak w punkcie 1 a i b wyroku.
(...)
Gdy chodzi o roszczenie odszkodowawcze za korzystanie z samochodu przez pozwanego, wskaza³, i¿ przepisy kodeksu pracy
nie przewiduj¹ takiego rodzaju odpowiedzialnoci pracownika. Zatem podstaw¹ odpowiedzialnoci pozwanego w zwi¹zku z posiadaniem przez niego samochodu stanowi¹ przepisy kodeksy cywilnego. W spornym okresie od maja 2010 r. do listopada 2010 r. brak
by³o podstawy prawnej dla korzystania z samochodu przez pozwa-
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nego. Mo¿liwe jest wiêc oparcie odpowiedzialnoci pozwanego na
podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu art. 405 k.c.
lub na podstawie art. 471 k.c. W przypadku bezpodstawnego wzbogacenia odpowiedzialnoæ odszkodowawcza ograniczona jest do
wysokoci doznanego uszczerbku albo uzyskanej przez wzbogaconego korzyci. Z kolei w przypadku odpowiedzialnoci pozwanego za skutki niewykonania zobowi¹zania bêdzie on odpowiada³ za
utracone przez powodow¹ spó³kê korzyci w zwi¹zku z niemo¿liwoci¹ korzystania z samochodu w spornym okresie. Niew¹tpliwie
w zwi¹zku z faktem, i¿ pozwany by³ w posiadaniu samochodu, którego spó³ka jest leasingobiorc¹ mog³a ona ponieæ szkodê. Korzyci¹ pozwanego by³a mo¿liwoæ u¿ywania w spornym okresie samochodu marki Porsche.
Zgodnie z art. 6 k.c. ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ogólna
postêpowania s¹dowego wyra¿ona w art. 6 k.c. realizuje ideê spornoci, kontradyktoryjnoci procesu. Ciê¿ar dowodu pozostaje w cis³ym zwi¹zku z problematyk¹ procesow¹ dowodów, spe³niaj¹c dwie
zasadnicze funkcje: dynamizuj¹c¹ oraz okrelaj¹c¹ wynik merytoryczny sporu (sprawy) co ma miejsce w sytuacji, gdy strona nie
udowodni faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy.
Uwzglêdniaj¹c treæ art. 6 k.c. trzeba stwierdziæ, ¿e zgodnie
z ogóln¹ regu³¹ rozk³adu ciê¿aru dowodu, która w sprawie niniejszej równie¿ znajduje zastosowanie, do powoda nale¿a³o udowodnienie faktów uzasadniaj¹cych ¿¹danie pozwu, w tym przypadku
poprzez wykazanie, wysokoci doznanego uszczerbku lub uzyskanej przez pozwanego korzyci. Do pozwanego natomiast nale¿a³o
wykazanie okolicznoci niwecz¹cych to prawo lub uniemo¿liwiaj¹cych jego powstanie (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, LEX nr 8416).
S¹d Okrêgowy zwróci³ uwagê, i¿ strona, na której spoczywa
ciê¿ar dowodu, ponosi ryzyko ujemnych skutków braku aktywnoci.
Ponadto podkrelenia wymaga, i¿ zgodnie z podstawow¹ w procesie cywilnym zasad¹ kontradyktoryjnoci, stosownie do treci art.
3 k.p.c. i art. 232 k.p.c., to strony s¹ zobowi¹zane do wskazywania
dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki praw-
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ne, staj¹c siê dysponentem postêpowania dowodowego, za s¹d
jest zwolniony od odpowiedzialnoci za jego wynik, albowiem s¹d
nie ma obowi¹zku dzia³aæ w tym zakresie z urzêdu (zob. m.in. orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96,
OSNC 1997/8/113, z dnia 16 grudnia 1997 r., II UKN 406/97, OSNAPUS 1998/21/6 oraz z dnia 7 padziernika 1998 r., II UKN 244/98,
OSNAPUS 1999/20/662).
Tym samym biernoæ strony, a w szczególnoci brak wniosków
dowodowych maj¹cych na celu udowodnienie s³usznoci dochodzonych roszczeñ, wp³ywa na okrelony wynik postêpowania. Powódka okreli³a wartoæ dochodzonego roszczenia jako sumê rat za
okres od maja 2010 r. do listopada 2010 r. w wysokoci 60.137,99
z³ oraz kosztów ubezpieczenia auta w wysokoci 8.717,36 z³.
Gdy chodzi o sumê rat leasingowych oraz sk³adek na ubezpieczenie samochodu za sporny okres, S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ brak
jest przes³anek do twierdzenia, ¿e stanowi¹ one odpowiednik utraconych przez spó³kê korzyci, czy te¿ kwoty, o jak¹ nast¹pi³o wzbogacenie pozwanego. Nale¿y wskazaæ, ¿e niezale¿nie od tego w czyim posiadaniu  powodowej spó³ki, czy pozwanego znajdowa³ siê
przedmiot leasingu powódka i tak zobowi¹zana by³a do uiszczania
rat leasingowych oraz sk³adek ubezpieczeniowych. Tak wiêc, jak
s³usznie wskazywa³ pozwany, brak jest zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy bezprawnym przetrzymywaniem przez pozwanego samochodu a koniecznoci¹ uiszczenia rat leasingowych oraz sk³adek
na ubezpieczenie. Natomiast korzyci, jakie uzyska³ pozwany odpowiadaj¹ w ocenie S¹du Okrêgowego wysokoci stawek rynkowych za korzystanie z samochodu w spornym okresie. W toku ca³ego procesu powódka nie z³o¿y³a wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeñ, i¿ suma rat leasingowych odpowiada wartoci utraconych przez ni¹ korzyci lub sumie, o jak¹ nast¹pi³o wzbogacenie pozwanego, a w szczególnoci nie zg³asza³a wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego s¹dowego w celu okrelenia
stawek rynkowych za korzystanie z samochodu. W ocenie s¹du
I instancji stawki takie winny zostaæ ustalone przez bieg³ego jako
stawki odpowiadaj¹ce wynagrodzeniu za najem samochodu. Trudno natomiast przyj¹æ, ¿e wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy
odpowiada sumie rat leasingowych. Zwa¿yæ nale¿y, ¿e umowa
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leasingu jest umow¹ innego rodzaju ni¿ umowa najmu. Umowa ta
zawiera w sobie elementy charakterystyczne dla umowy najmu i umowy kredytu. Przede wszystkim to w³anie fakt, i¿ raty leasingowe
skonstruowane s¹ w sposób podobny, jak raty przy umowach kredytu lub po¿yczki, a wiêc zawieraj¹ w sobie równie¿ koszty odsetek, sprawia, ¿e nie mo¿na mówiæ, i¿ oddaj¹ one wartoæ rynkow¹
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy w sposób, w jaki czyni to
umowa najmu.
Inn¹ kwesti¹ pozostaje zagadnienie, czy jednorazow¹ transakcjê
(w tym przypadku umowê leasingu) mo¿na potraktowaæ jako wyznacznik stawek oddaj¹cych wartoæ rynkow¹ za korzystanie z rzeczy. Zwa¿yæ nale¿y, ¿e w celu ustalenia wysokoci stawek rynkowych przeprowadza siê dowody z opinii bieg³ych posiadaj¹cych
wiadomoci specjalne na temat stawek rynkowych obowi¹zuj¹cych
w danym okresie i miejscu. S¹d uzna³, ¿e nie jest on w stanie na
podstawie dowodów przedstawionych przez powoda ustaliæ wartoci korzyci, jak¹ pozwany osi¹gn¹³ z tytu³u korzystania z samochodu lub te¿ wysokoci utraconych przez powódkê korzyci.
W ocenie s¹du nie sposób tak¿e stwierdziæ, czy kwota ta przewy¿sza wysokoæ sumy rat leasingowych i kosztów ubezpieczenia samochodu.
(...)
Apelacjê od powy¿szego wyroku wnios³y obie strony procesu.
Strona powodowa zaskar¿y³a wyrok w czêci, tj. punkt II wyroku, oddalaj¹cy powództwo w pozosta³ym zakresie oraz punkt IV
wyroku w czêci, w jakiej nie zas¹dza od pozwanego na rzecz
powoda zwrotu kosztów procesu w zwi¹zku z oddaleniem powództwa w pozosta³ym zakresie. Zaskar¿onemu wyrokowi zarzucaj¹c:
1) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 471 k.c. w zw.
z art. 361 § 2 k.c. poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aciwe
zastosowanie polegaj¹ce na uznaniu, i¿ w przypadku odpowiedzialnoci pozwanego za skutki niewykonania zobowi¹zania
bêdzie on odpowiada³ za utracone przez powodow¹ spó³kê korzyci w zwi¹zku z niemo¿liwoci¹ korzystania z samochodu
Porsche Cayenne, o nr rej. (...) (Samochód) w spornym okresie,
a pominiêcie, ¿e pozwany jest odpowiedzialny za wyrz¹dzon¹
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powodowi szkodê w postaci straty wynikaj¹cej z koniecznoci
p³acenia rat leasingowych przy niemo¿liwoci korzystania z Samochodu, tj. szkody, której wysokoæ stanowi suma op³at leasingowych za sporny okres, jako ekwiwalentne wiadczenie w stosunku do mo¿liwoci korzystania z Samochodu;
2) naruszenie przepisu postêpowania, tj. art. 361 § 1 k.c. poprzez
zaniechanie uznania, i¿ pomiêdzy wyrz¹dzon¹ powodowi szkod¹
w postaci straty wynikaj¹cej z umylnego pozbawienia powoda
mo¿liwoci korzystania z Samochodu a bezprawnym przetrzymaniem Samochodu przez powoda zachodzi bezporedni, a co
najmniej poredni lecz wci¹¿ adekwatny zwi¹zek przyczynowy;
3) naruszenie przepisów postêpowania, tj. art. 232 zdanie drugie
k.p.c. w zwi¹zku z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie przeprowadzenia z urzêdu dowodu z opinii bieg³ego w przypadku
uznania, i¿ w niniejszej sprawie:
a) powód niew¹tpliwie móg³ ponieæ szkodê w zwi¹zku z faktem, ¿e pozwany by³ w posiadaniu samochodu, którego spó³ka jest leasingobiorc¹, bowiem korzyci¹ pozwanego by³a
mo¿liwoæ u¿ywania w spornym okresie samochodu marki
Porsche,
b) w celu ustalenia wysokoci stawek rynkowych za korzystanie
z samochodu niezbêdne jest przeprowadzenie dowodu z opinii
bieg³ego posiadaj¹cego wiadomoci specjalne na temat stawek rynkowych obowi¹zuj¹cych w danym okresie i miejscu.
W oparciu o tak sformu³owane zarzuty powód wniós³ o zmianê
wyroku w zaskar¿onej czêci poprzez:
1. zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 68.855,35
z³ wraz z odsetkami ustawowymi.
(...)
Pozwany zaskar¿y³ wyrok w czêci, tj w punkcie pierwszym
i czwartym. Zaskar¿onemu wyrokowi zarzucaj¹c:
1. naruszenie przepisu art. 124 § 1 i 2 k.p. poprzez ich b³êdn¹
wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie;
2. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic zasady swobodnej oceny dowodów;
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3. naruszenie art. 227 k.p.c. poprzez pomiêcie istotnego dla sprawy dowodu w postaci nagrania (wraz z jego stenogramem) rozmowy, jaka jesieni¹ 2009 r. odby³a siê pomiêdzy R.B. a pozwanym;
4. b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na przyjêciu, i¿ sporny samochód Porsche Cayenne oraz notebook Toshiba zosta³y
powierzone pozwanemu z obowi¹zkiem zwrotu lub wyliczenia
siê;
5. b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na nieprzyjêciu, i¿
pozwanemu przys³uguje (na podstawie umowy) prawo do korzystania ze spornego samochodu Porsche Cayenne oraz notebooka Toshiba w zwi¹zku z byciem przez pozwanego wspólnikiem powodowej spó³ki.
W oparciu o powy¿sze zarzuty pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez oddalenie powództwa w ca³oci.
(...)
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Obie apelacje s¹ nieuzasadnione i podlegaj¹ oddaleniu na mocy
art. 385 k.p.c.
Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ S¹d Apelacyjny w ca³oci podzieli³ ustalenia faktyczne, dokonane w sprawie przez S¹d Okrêgowy, czyni¹c je jednoczenie podstaw¹ swojego rozstrzygniêcia. S¹d
I instancji, w wyniku prawid³owo przeprowadzonego postêpowania dowodowego, ustali³ wszystkie istotne dla rozstrzygniêcia sprawy okolicznoci, które znajdowa³y odzwierciedlenie w ca³okszta³cie zaoferowanego przez strony materia³u dowodowego. Dokonuj¹c za oceny tak zebranego materia³u dowodowego, s¹d ten nie
naruszy³ regu³ swobodnej oceny dowodów, wyznaczonych treci¹
przepisu art. 233 § 1 k.p.c., a w szczególnoci zasad logiki, wiedzy
i dowiadczenia ¿yciowego. Jednoczenie na podstawie tak przeprowadzonego postêpowania dowodowego i zgromadzonych dowodów, s¹d I instancji wywiód³ trafne wnioski, znajduj¹ce swoje
uzasadnienie w powo³anych przepisach prawa, które s¹d odwo³awczy w ca³oci podziela.
Poddaj¹c w pierwszej kolejnoci analizie zarzuty skar¿¹cych dotycz¹ce naruszenia prawa procesowego  gdy¿ ocena zasadnoci
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naruszenia prawa materialnego mo¿e byæ dokonana dopiero po
stwierdzeniu, ¿e ustalenia, stanowi¹ce podstawê faktyczn¹ zaskar¿onego wyroku, dokonane zosta³y zgodnie z przepisami prawa procesowego  stwierdziæ nale¿a³o, i¿ s¹ one nieuzasadnione.
W apelacji pozwany podniós³ zarzut naruszenia przez S¹d Okrêgowy prawa procesowego, a w szczególnoci art. 233 § 1 k.p.c.
poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oraz
b³êdu w ustaleniach faktycznych poprzez przyjêcie, i¿ sporny samochód Porsche Cayenne oraz notebook Toshiba zosta³y powierzone pozwanemu z obowi¹zkiem zwrotu lub wyliczenia siê oraz b³¹d
w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na nieprzyjêciu, i¿ pozwanemu przys³uguje (na podstawie umowy) prawo do korzystania ze
spornego samochodu Porsche Cayenne oraz notebooka Toshiba
w zwi¹zku z byciem przez pozwanego wspólnikiem powodowej
spó³ki.
Podkrelenia wymaga³o, ¿e skuteczne postawienie zarzutu
sprzecznoci istotnych ustaleñ ze zgromadzonymi dowodami lub
naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, ¿e s¹d uchybi³
zasadom logicznego rozumowania lub dowiadczenia ¿yciowego,
lub nie uwzglêdni³ wszystkich przeprowadzonych w sprawie dowodów, jedynie to bowiem mo¿e byæ przeciwstawione uprawnieniu do dokonywania swobodnej oceny dowodów (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 13 padziernika 2004 r., III CK 245/04, LEX nr
174185). W ocenie s¹du II instancji apeluj¹cy nie zdo³a³ wykazaæ
wadliwoæ rozumowania S¹du Okrêgowego z punktu widzenia zaprezentowanych powy¿ej kryteriów.
Nie zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie tak¿e zarzut naruszenia przepisu art. 227 k.p.c. Jak bowiem wskaza³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z dnia 25 czerwca 2008 r., II UK 327/07 powy¿szy przepis nie
mo¿e byæ przedmiotem naruszenia s¹du, poniewa¿ nie jest on ród³em obowi¹zków ani uprawnieñ jurysdykcyjnych, lecz okrela jedynie wolê ustawodawcy ograniczenia krêgu faktów, które mog¹
byæ przedmiotem dowodu w postêpowaniu cywilnym (LEX nr
496393).
Pozwany bezpodstawnie zarzuca S¹dowi Okrêgowemu dokonanie b³êdnej wyk³adni i niew³aciwego zastosowania przepisu art.
124 § 1 i 2 kodeksu pracy. Zarzut pozwanego b³êdu w ustaleniach
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faktycznych poprzez przyjêcie, i¿ sporny samochód i notebook zosta³y powierzone pozwanemu z obowi¹zkiem zwrotu oraz b³êdu
w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na nieprzyjêciu, i¿ pozwanemu przys³uguje prawo do korzystania ze spornego samochodu i notebooka w zwi¹zku z byciem przez pozwanego wspólnikiem powodowej spó³ki, sprowadza siê w istocie do polemiki pozwanego
z prawid³ow¹ wyk³adni¹ art. 124 kodeksu pracy dokonanej przez
S¹d Okrêgowy, stanowi¹cego o obowi¹zku zwrotu powierzonych
pracownikowi przedmiotów. Pozwany wskazywa³, ¿e prawo do
korzystania z samochodu marki Porsche oraz notebooka Toshiba
przys³ugiwa³o mu jako wspólnikowi spó³ki i by³o form¹ dywidendy
nale¿nej mu od spó³ki. Prawid³owo wskaza³ S¹d Okrêgowy, i¿ oddanie pozwanemu samochodu do u¿ywania nie mog³o stanowiæ
formy dywidendy. Zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. prawo do dywidendy jest prawem do udzia³u w zysku wynikaj¹cym z rocznego sprawozdania finansowego, zatem mo¿e byæ ona wyp³acana wy³¹cznie
w formie pieniê¿nej. Odnonie zarzutu pozwanego, i¿ brak jest
dokumentu powierzenia mienia wyjaniæ nale¿y, ¿e jest on bezpodstawny. W omawianym kontekcie nale¿y przytoczyæ stanowisko S¹du Najwy¿szego, zgodnie z którym powierzenie mienia nie
musi byæ dokonane w ¿adnej szczególnej formie. S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 25 wrzenia 1985 r., IV PR 200/85, stwierdzi³, ¿e
forma potwierdzenia otrzymania towaru przez pracownika, któremu pracodawca powierzy³ towar, jest obojêtna. Potwierdzenie takie
mo¿e nast¹piæ zarówno na dokumencie, jakim przedsiêbiorstwo
z regu³y pos³uguje siê w praktyce przy dostawach towarów, jak
i w ka¿dy inny sposób wiadcz¹cy o tym, ¿e pracownik potwierdzi³ odbiór towaru (OSNCP 1986/5/85 z glos¹ K. Knoppka, PiP
1988, Nr 5, s. 144). W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ to pozwany
dzia³aj¹c w imieniu M. Sp. z o.o. zawar³ umowê leasingu na przedmiotowy samochód a nastêpnie samochód zosta³ wydany mu w Porsche Centrum w (...). Nie ulega zatem w¹tpliwoci, i¿ samochód
zosta³ powierzony pozwanemu jako pracownikowi. Powierzenie
mienia nastêpuje bowiem w ka¿dym przypadku przeprowadzenia
przez pracownika transakcji, do której upowa¿ni³ go pracodawca
(por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 129/
98, OSNAPiUS 1999/11/358).
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Przechodz¹c do oceny zarzutów apelacji powoda wskazaæ nale¿y, co nastêpuje:
Maj¹c na uwadze okolicznoæ, i¿ powód domaga³ siê odszkodowania za korzystanie z samochodu przez pozwanego, nale¿a³o zgodnie z zasad¹ da mihi factum, dabo tibi ius (³ac. udowodnij fakt, a wymierzê sprawiedliwoæ) oceniæ ¿¹danie powoda w wietle art. 361
§ 2 k.c., zgodnie z którym naprawienie szkody obejmuje straty,
które poszkodowany poniós³, oraz korzyci, które móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono.
Nale¿y podkreliæ w tym miejscu, ¿e od 1 lipca 1996 r. postêpowanie cywilne ma zdecydowanie kontradyktoryjny charakter, czego wyrazem jest przede wszystkim dyspozycja art. 232 k.p.c., która
okrela obowi¹zek stron do wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki prawne, co z kolei jest potwierdzeniem regu³y art. 6 k.c., wskazuj¹cej sposób roz³o¿enia ciê¿aru dowodu. Podkreliæ nale¿y, ¿e zasady art. 6 k.c. i 232 k.p.c.,
nie okrelaj¹ jedynie zakresu obowi¹zku zg³aszania dowodów przez
strony, ale musz¹ byæ odczytywane przez pryzmat skutków zaniechañ stron w tej mierze. Strona, która nie przytoczy³a w odpowiednim czasie wystarczaj¹cych dowodów na poparcie swych twierdzeñ, musi liczyæ siê z ryzykiem niekorzystnego dla siebie rozstrzygniêcia (o ile ciê¿ar dowodu co do tych okolicznoci na niej
spoczywa³). Wskutek zmiany  od 1 lipca 1996 r.  treci art. 232
k.p.c. oraz skrelenia § 2 w art. 3 k.p.c. nast¹pi³o zniesienie zasady
odpowiedzialnoci s¹du za wynik postêpowania dowodowego (por.
np. wyrok SN z dnia 7 padziernika 1998 r., II UKN 244/98, OSNAP
1999/20/662, wyrok SN z dnia 16 grudnia 1997 r., II UKN 406/97,
OSNAP 1998/21/643). Nie jest wiêc rzecz¹ s¹du poszukiwanie za
stronê dowodów przez ni¹ niewskazanych, maj¹cych na celu udowodnienie jej twierdzeñ (co wyranie podkreli³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997/67/76). Dzia³anie s¹du z urzêdu mo¿e prowadziæ do naruszenia prawa do bezstronnego s¹du i odpowiadaj¹cego mu obowi¹zku przestrzegania zasady równego traktowania stron (art. 32 ust. 1 i art. 45
ust. 1 Konstytucji RP; por. np. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2000 r.,
V CKN 175/00 z aprobuj¹c¹ glos¹ W. Broniewicza, OSP 2001/7-8/
116). De facto dzia³anie s¹du z urzêdu powinno ograniczaæ siê tyl-
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ko do sytuacji szczególnych, gdy strona dzia³a bez fachowego pe³nomocnika i dodatkowo jest nieporadna (por. np. uchwa³ê SN z dnia
19 maja 2000 r., III CZP 4/00, OSNC 2000/11/195, postanowienie
SN z dnia 28 wrzenia 1999 r., II CKN 269/99, Prokuratura i Prawo
2000/2/27, wyrok SN z dnia 9 wrzenia 1998 r., II UKN 192/98,
OSNAP 1999/17/556). Z zasady nie dotyczy to wiêc np. przedsiêbiorcy, którego profesjonalizm powinien obejmowaæ tak¿e sferê
funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczególnoci gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pe³nomocnika. W kontekcie
powy¿szego niezasadny jest zarzut powoda naruszenia przepisów
postêpowania art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e powód nie wykaza³ w ¿aden sposób poniesionej szkody (zgodnie z art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody
obejmuje straty, które poszkodowany poniós³, oraz korzyci, które
móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono). S¹d odwo³awczy w sk³adzie rozpoznaj¹cym niniejsz¹ sprawê stoi na stanowisku, i¿ utrata mo¿liwoci korzystania z rzeczy sama przez siê nie
stanowi szkody maj¹tkowej, która sama przez siê podlega restytucji
(por. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sk³adzie siedmiu sêdziów z dnia
17 listopada 2011 r., III CZP 5/11, Biul. SN Nr 11/2011, s. 5, a tak¿e
A. Szpunar, Utrata mo¿liwoci korzystania z rzeczy, Rej. Nr 10/1998,
s. 18). Prawid³owo zatem s¹d I instancji przyj¹³, i¿ brak jest przes³anek do uznania sumy rat leasingowych oraz sk³adek na ubezpieczenie samochodu za sporny okres jako odpowiednika utraconych
przez spó³kê korzyci, czy te¿ kwoty, o jak¹ nast¹pi³o wzbogacenie
pozwanego. W kontekcie powy¿szego niezasadny jest zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 471 k.c. w zw. z 361
§ 2 k.c. S³usznie wskaza³ S¹d Okrêgowy, i¿ niezale¿nie od tego
w czyim posiadaniu  powodowej spó³ki, czy pozwanego znajdowa³ siê przedmiot leasingu powódka i tak zobowi¹zana by³a do
uiszczania rat leasingowych oraz sk³adek ubezpieczeniowych. S¹d
Apelacyjny nie podziela przy tym argumentacji powoda, ¿e sama
utrata mo¿liwoci korzystania z pojazdu bêd¹cego przedmiotem leasingu stanowi szkodê. Strona powodowa w apelacji powo³a³a szereg argumentów, przekonuj¹c o tym, i¿ uiszczana na podstawie
umowy leasingu kwota stanowi ekwiwalent za mo¿liwoæ korzystania z przedmiotu leasingu, a co za tym idzie niemo¿noæ korzy-

101

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
stania stanowi szkodê. W toku ca³ego procesu powódka nie z³o¿y³a
jednak wniosków dowodowych na poparcie swych twierdzeñ, i¿
suma rat leasingowych odpowiada wartoci utraconych przez ni¹
korzyci lub sumie, o jak¹ nast¹pi³o wzbogacenie pozwanego,
a w szczególnoci nie zg³asza³a wniosku o dopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ego s¹dowego w celu okrelenia stawek rynkowych
za korzystanie z samochodu. Trudno natomiast przyj¹æ, ¿e wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy odpowiada sumie rat leasingowych. Sama przejciowa utrata mo¿liwoci korzystania z rzeczy nie
oznacza, ¿e zosta³a wyrz¹dzona szkoda maj¹tkowa. Powód nie wykaza³, aby dosz³o do uszczuplenia jego maj¹tku, na skutek niemo¿noci korzystania z przedmiotowego samochodu. Samo uiszczanie
rat leasingowych do których powód by³ zobowi¹zany na podstawie
umowy, nawet w powi¹zaniu z niemo¿liwoci¹ korzystania z przedmiotu leasingu nie stanowi bowiem szkody maj¹tkowej w rozumieniu art. 361 § 2 k.c.
Z tych przyczyn obie apelacje oddalono, na mocy art. 385 k.p.c.
(...)

2
WYROK
z dnia 27 listopada 2012 r.
III APa 24/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
SSA Jerzy Andrzejewski

Teza
Pojêcie wynagrodzenie pobrane nie oznacza wynagrodzenia
brutto, ale netto. Analizuj¹c znaczenia tego pojêcia stwierdziæ trzeba, i¿ wynagrodzenie pobrane jest to kwota, któr¹ pracownik
faktycznie otrzyma³, a nie któr¹ pracodawca wprawdzie wyp³aci³,
ale nie w ca³oci, na konto lub do r¹k pracownika lecz tak¿e na
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rzecz obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne oraz podatek.

Uzasadnienie
Pozwem o zap³atê w postêpowaniu upominawczym z dnia 26
lipca 2011 r. powód E.M. sp. z o.o. z siedzib¹ w G. wniós³ o nakazanie pozwanemu R.O., aby w ci¹gu dwóch tygodni od dorêczenia
nakazu zap³aty zap³aci³ powodowi kwotê 85.750,- z³ wraz z odsetkami za opónienie w wysokoci ustawowej od dnia 16 czerwca
2011 r. do dnia zap³aty oraz koszty procesu wed³ug norm przepisanych, w tym kwotê 3.600,- z³ tytu³em kosztów zastêpstwa procesowego z uwzglêdnieniem kwoty 17,- z³ tytu³em op³aty skarbowej od
pe³nomocnictwa procesowego z³o¿onego w niniejszej sprawie albo
wniós³ w tym terminie sprzeciw.
Nakazem zap³aty w postêpowaniu upominawczym z dnia 20
wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych orzek³, ¿e pozwany R.O. w ci¹gu dwóch tygodni od dorêczenia niniejszego nakazu powinien zap³aciæ powodowi E.M. sp.
z o.o. w G., kwotê 85.750,- z³ wraz z odsetkami w wysokoci ustawowej od dnia 16 czerwca 2011 r. do dnia zap³aty, za opónienie,
wraz z 7.905,- z³, tytu³em zwrotu kosztów procesu.
Pozwany w sprzeciwie od nakazu zap³aty z dnia 11 padziernika 2011 r. wniós³ o uchylenie nakazu zap³aty w ca³oci i oddalenie
powództwa w ca³oci, wzglêdnie na podstawie art. 484 § 2 k.c.
zmniejszenie wysokoci dochodzonej przez powódkê kary umownej.
(...)
W odpowiedzi na sprzeciw pozwanego od nakazu zap³aty w postêpowaniu upominawczym powód wniós³ o uwzglêdnienie powództwa w ca³oci.
Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2012 r. S¹d Okrêgowy Wydzia³
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
1. zas¹dzi³ od pozwanego R.O. na rzecz powoda E.M. Sp. z o.o.
z siedzib¹ w G. kwotê 43.750,- z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 czerwca 2011 r. do dnia zap³aty,
2. oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie,
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3. zas¹dzi³ od pozwanego R.O. na rzecz powoda E.M. Sp. z o.o.
z siedzib¹ w G. kwotê 2.144,- z³ tytu³em zwrotu op³aty stosunkowej uiszczonej przez powoda,
4. koszty zastêpstwa procesowego wzajemnie znosi.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
Powód E.M. sp. z o.o. z siedzib¹ w G. od dnia 10 wrzenia 2001 r.
nieprzerwanie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, której przedmiotem jest handel artyku³ami elektrotechnicznymi.
Prezesem Zarz¹du powodowej spó³ki jest A.K., a cz³onkami Zarz¹du M.G., S.S., L.F. oraz I.K.
(...)
Pozwany R.O. by³ zatrudniony w powodowej spó³ce na czas
nieokrelony w oddziale w D.G., w okresie od dnia 16 padziernika 2003 r. do 31 lipca 2009 r. na stanowisku kierownika hurtowni,
od dnia 1 sierpnia 2009 r. do 30 wrzenia 2010 r. na stanowisku
zastêpcy kierownika zespo³u filii, a w okresie od dnia 1 padziernika 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. na stanowisku kierownika hurtowni.
Do obowi¹zków powoda nale¿a³o kierowanie oddzia³em, obs³ugiwanie klientów i oferowanie im zakupu towarów w zakresie ich
potrzeb. R.O. w trakcie zatrudnienia u powoda mia³ dostêp do systemu komputerowego dzia³aj¹cego w firmie przy u¿yciu danych
dostêpowych indywidualnych, tzn. loginu i has³a. Dostêp do systemu zawiera³ pakiet uprawnieñ dla kierownika oddzia³u i nastêpnie
zastêpcy kierownika regionu w okresie sierpieñ 2009 r. do wrzenia 2010 r. Chodzi³o g³ownie o dostêp do bazy klientów firmy,
dostêp do ich limitów kupieckich, limitów ubezpieczyciela, danych
adresowych, uprawnieñ w kontekcie przyznawania cen, wgl¹d do
danych sprzeda¿owych, wysokoci obrotów i mar¿, dostêp do katalogu produktów ich cen zakupu, narzutów, cen minimalnych, rozrachunków kontrahentów, wysokoci sald, wartoci przeterminowañ.
W czasie gdy pozwany by³ zastêpc¹ kierownika regionu mia³ dostêp do przesy³ania drog¹ mailow¹ zestawieñ i rabatów, które przys³ugiwa³y powodowi od producentów i dostawców, mia³ dostêp do
klasyfikacji towarów automatycznie poprzez dostêp do katalogu
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handlowego. Klasyfikacja towarów jest to usystematyzowanie towarów wed³ug ich przydatnoci, rotacji, popularnoci. Spó³ka stosowa³a klasyfikacjê literow¹ od litery A do D i oznaczeñ dodatkowych np. W, im dalsza litera tym towar jest mniej przydatny. Jako
kierownik oddzia³u i zastêpca regionu pozwany mia³ równie¿ dostêp do stanów magazynowych magazynów centralnych.
Rabaty i limity to s¹ dane, które zmieniaj¹ siê w czasie, s¹ to
warunki negocjowane np. raz w roku. Stan magazynowy, czyli zapas jest zmienny.
Z chwil¹ odejcia pozwanego zabrano mu uprawnienia, login
i has³o.
Pozwany, jako kierownik zespo³u filii, bra³ udzia³ w spotkaniach
zarz¹du ze wszystkimi kierownikami regionów rednio raz na 3
miesi¹ce. Przedmiotem takich spotkañ by³o omówienie strategii dzia³ania na trzy miesi¹ce, omawianie wyników, w okresie wiosennym
omówienie planów sprzeda¿y, omawianie procedur, które obowi¹zywa³y lub mia³y zacz¹æ obowi¹zywaæ w firmie.
W dniu 30 kwietnia 2010 r. strony zawar³y umowê o zakazie
konkurencji, z której wynika³o, ¿e pozwany w okresie pozostawania w stosunku pracy oraz w okresie 1 roku po ustaniu stosunku
pracy z powodem i jego prawnymi nastêpcami, w zwi¹zku z dostêpem do szczególnie wa¿nych informacji, zobowi¹za³ siê do powstrzymania siê od wszelkich czynnoci, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê, do powstrzymywania siê od
wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych naruszaj¹cych interes
pracodawcy, w tym do nieprowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej w stosunku do dzia³alnoci prowadzonej przez pracodawcê,
a w szczególnoci do niepodejmowania lub nieprowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny lub cudzy rachunek, jeli ta dzia³alnoæ by³aby konkurencyjna dla pracodawcy, niepodejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracê lub umowy o dzie³o, umowy zlecenia, lub innej umowy cywilnoprawnej oraz wspó³pracy
w jakiejkolwiek formie w podmiotach konkurencyjnych dla pracodawcy, nieobejmowania funkcji w organach konkurencyjnych dla
pracodawcy, spó³ek, innych podmiotów, równie¿ funkcji doradcy
w tych podmiotach, nieuczestniczenia w przedsiêwziêciach lub
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podmiotach konkurencyjnych dla pracodawcy, w szczególnoci przez
wnoszenie wk³adów, nabywanie udzia³ów, akcji itp.
Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 4 umowy, podjêcie przez
pozwanego wy¿ej wskazanej dzia³alnoci wymaga³o pisemnej zgody powoda.
Zgodnie z postanowieniem § 2 umowy, za przedmiot dzia³alnoci konkurencyjnej uwa¿a siê wszelk¹ dzia³alnoæ podejmowan¹
przez pozwanego, a nale¿¹c¹ do przedmiotu dzia³alnoci powoda.
§ 3 umowy stanowi³ natomiast, ¿e zakaz konkurencji obejmuje powstrzymywanie siê przez pozwanego od wszelkich czynnoci faktycznych i prawnych naruszaj¹cych interes powoda na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i za granic¹ zgodnie z zakresem dzia³alnoci powoda.
Zgodnie z postanowieniem § 6 umowy, w czasie trwania klauzuli konkurencyjnej, powód po zakoñczeniu wspó³pracy z pozwanym zobowi¹za³ siê do wyp³aty pozwanemu odszkodowania karencyjnego w wysokoci 50% dwunastokrotnoci miesiêcznego
wynagrodzenia zasadniczego okrelonego w umowie o pracê otrzymywanego przez pozwanego przed ustaniem stosunku pracy. Kwota
ta bêdzie p³atna w miesiêcznych ratach. Zgodnie z postanowieniem
§ 7 pkt 3 umowy, w razie niewykonania przez pozwanego obowi¹zków okrelonych w umowie o zakazie konkurencji, po ustaniu
stosunku pracy, pozwany zobowi¹zany jest do zap³aty powodowi
kary umownej w wysokoci dwunastokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego brutto pobranego w ostatnim miesi¹cu pracy, powiêkszonego dwukrotnie.
Treæ umowy o zakazie konkurencji nie by³a konsultowana z pracownikami, a od jej podpisania zale¿a³a kontynuacja istnienia stosunku pracy. Pracownik nie dowiadywa³ siê w trakcie procedury
rekrutacyjnej, ¿e bêdzie musia³ podpisaæ takowe zobowi¹zanie.
Dodatkowo pracownicy musieli podpisaæ umowê od razu w obecnoci pracownika firmy, w przypadku pozwanego pracownikiem
tym by³ Z.P.
Dodatkowo w dniu 30 kwietnia 2010 r. pozwany zobowi¹za³ siê
na pimie do zachowania poufnoci wszelkich informacji, odnosz¹cych siê do interesów powoda, uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem umowy o pracê, w szczególnoci do poufnoci informacji
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dotycz¹cych organizacji i dzia³alnoci pracodawcy (danych finansowych, marketingowych, logistycznych, dotycz¹cych posiadanego
sprzêtu i rozwi¹zañ wewn¹trz-organizacyjnych, w tym równie¿ w zakresie stosowanych rozwi¹zañ informatycznych) oraz poufnoci organizacji i dzia³alnoci jego klientów (w tym danych teleadresowych klientów oraz danych dotycz¹cych zawieranych transakcji)
oraz ich stosunków handlowych oraz do podjêcia wszelkich dzia³añ
maj¹cych na celu zachowanie poufnoci tych informacji. Pozwany
zobowi¹za³ siê, i¿ bez uprzedniej pisemnej zgody powoda nie bêdzie przekazywa³, nie bêdzie zbywa³ i w inny sposób nie bêdzie
ujawnia³ w celach innych ni¿ wykonanie umowy o pracê tych informacji.
Zobowi¹zanie do zachowania poufnoci nie dotyczy³o informacji powszechnie znanych i dostêpnych; ujawnionych przez osobê
trzeci¹, która nie by³a zobowi¹zana do zachowania poufnoci, do
której ujawnienia strona zosta³a zobowi¹zana przez uprawniony do
ich uzyskania organ w³adzy administracji publicznej.
W przypadku rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy pozwany
zobowi¹za³ siê do zwrotu powodowi wszelkich dokumentów, innych materia³ów dotycz¹cych tajemnicy przedsiêbiorstwa, jakie sporz¹dzi³, zebra³, opracowa³ lub otrzyma³ w czasie trwania umowy
o pracê albo w zwi¹zku lub przy okazji jej wykonywania, w³¹czaj¹c w to ich kopie, odpisy, a tak¿e zapisy na innych nonikach
zapisu, najpóniej do dnia rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy
o pracê.
W przypadku naruszenia przez pozwanego wy¿ej opisanego
zobowi¹zania powód mia³ byæ uprawniony do ¿¹dania odszkodowania odpowiadaj¹cego pe³nej wysokoci powsta³ej na jego skutek
szkody.
Od dnia 1 maja 2010 r. pozwany uzyskiwa³ wynagrodzenia z tytu³u wykonywanej na rzecz powoda pracy w wysokoci 3.500,- z³.
Pozwany uzyskiwa³ równie¿ premie uzale¿nione od obrotu, jednak¿e by³y one wyp³acane z 3-4 miesiêcznym opónieniem.
Siedziba powoda znajdowa³a siê w D.G., przy ul. (...). Lokal ten
by³ u¿ytkowany przez powoda na podstawie umowy najmu z K.P.
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prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo Produkcyjne P.  K.P.
K.P. przes³a³a powodowi aneks nr 2 do umowy z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz wezwa³a go do ustosunkowania siê do jego treci
do dnia 28 stycznia 2011 r. Z aneksu wynika³a podwy¿ka czynszu
z kwoty 16,- z³ do kwoty 28,- z³ plus obowi¹zuj¹ca stawka VAT za 1
m2 lokalu o powierzchni 364 m2 oraz 1,50 z³ za 1 m2 plus obowi¹zuj¹ca stawka VAT za dzier¿awê terenu o powierzchni 500 m2 od
dnia 1 lutego 2011 r. Powód nie wyrazi³ zgody na powy¿sz¹ zmianê czynszu.
Powy¿szy lokal od dnia 7 marca 2011 r. zosta³ wynajêty przez
przedsiêbiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzib¹ w O. Strony ustali³y czynsz
najmu w wysokoci 16,- z³ plus obowi¹zuj¹ca stawka VAT za 1 m2
lokalu o powierzchni 364 m2.
W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany za porednictwem poczty
internetowej wypowiedzia³ ³¹cz¹c¹ strony umowê o pracê z uwagi
na problemy z lokalem i zwi¹zan¹ z tym koniecznoæ budowania
nowego oddzia³u, do czego nie czu³ siê na si³ach. Stosunek pracy
rozwi¹za³ siê z dniem 30 kwietnia 2011 r.
Za rok 2010 r. powód wyp³aci³ pozwanemu wynagrodzenie
w wysokoci 85.019,67 z³ oraz nagrodê w wysokoci 44.907,05 z³.
Za miesi¹c maj 2011 r. powód wyp³aci³ pozwanemu odszkodowanie karencyjne w kwocie 1.750,- z³. Na kwotê tê sk³ada³a siê
kwota 1.435,- z³ przelana przez powoda na rachunek bankowy
pozwanego oraz uiszczony przez pozwanego podatek dochodowy.
Od dnia 2 maja 2011 r. pozwany zosta³ zatrudniony w Przedsiêbiorstwie (...) Sp. z o.o. z siedzib¹ w O. Oddzia³ w D.G., na stanowisku kierownika oddzia³u, z wynagrodzeniem 1.500,- z³ brutto
oraz premi¹ uznaniow¹ w wysokoci 600,- z³ netto. Przedmiotem
dzia³alnoci tego przedsiêbiorstwa jest sprzeda¿ artyku³ów elektrotechnicznych.
Do jego obowi¹zków nale¿y dbanie o zatowarowanie magazynu, kierowanie 9-osobowym zespo³em ludzi i doradztwo techniczne klientom oraz jego handlowcom tzn. pracownikom, którzy podlegaj¹ mu w zakresie problematycznych kwestii.
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W trakcie zatrudnienia pozwanego w przedsiêbiorstwie (...) sp.
z o.o. R.O. doprowadzi³ do zawarcia umów handlowych z: I. sp.
z o.o., Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane A.P., Import-Eksport ZPUH J.B., U. sp. z o.o., H.B. sp. z o.o., Zak³ad Instalatorstwa
i Pomiarów Elektrycznych B. D., P.W. T. K.Z., Ubojnia Drobiu L.M.,
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne P.  K.P., R.P. P.M. i Spó³ka, P.P.U.H. C. sp. z o.o. oraz Fundacja S.S.. Wymienione wy¿ej
podmioty by³y uprzednio kontrahentami powoda E.M. sp. z o.o.
Po odejciu pozwanego z firmy wyniki oddzia³u w D.G. drastycznie spad³y  klienci odeszli, o czym wiadczy spadek sprzeda¿y miesiêcznej.
Powód powzi¹³ wiadomoæ o naruszeniu zakazu konkurencji
przez pozwanego i pismem z dnia 26 maja 2011 r. wezwa³ go do
zap³aty kwoty ³¹cznej 85.750,- z³, na któr¹ sk³ada siê kara umowna
w wysokoci 84.000,- z³ oraz wyp³acone pozwanemu odszkodowanie karencyjne za miesi¹c maj 2011 r. w kwocie 1.750,- z³ do
dnia 15 czerwca 2011 r. Wezwanie do zap³aty pozosta³o bez reakcji
pozwanego.
W ocenie S¹du Okrêgowego, w wietle dokonanych ustaleñ,
pozwany w trakcie zatrudnienia u powoda uzyska³ dostêp do szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê. Obiektywnym miernikiem, czy informacja jest
szczególnie wa¿na, jest to, czy jej ujawnienie mo¿e naraziæ pracodawcê na szkodê maj¹tkow¹ lub niemaj¹tkow¹. Informacjami, których ujawnienie wyrz¹dza pracodawcy szkodê, s¹ w szczególnoci
tajemnice przedsiêbiorstwa. Tajemnice przedsiêbiorstwa s¹ objête
ochron¹ prawn¹ w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ wbrew twierdzeniom pozwanego,
uzyskane przez niego informacje nie by³y powszechnie dostêpne,
poniewa¿ pozwany nie uzyska³by ich, gdyby nie powierzono mu
pe³nienia funkcji kierownika hurtowni, zastêpcy kierownika zespo³u filii oraz kierownika hurtowni w powodowej spó³ce. Pozwala³y
one na okrelenie preferencji potencjalnych kontrahentów dotycz¹cych zakupu towarów, ich zdolnoci finansowej, oferowanych im
cen i osi¹ganych mar¿ oraz dokonanie porównania na rynku i wykorzystanie sprawdzonych w praktyce rozwi¹zañ marketingowych.
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Dodatkowo, pozwany mia³ dostêp do planów powoda odnonie
polityki ca³ego przedsiêbiorstwa z uwagi na to, ¿e ze wzglêdu na
pe³nion¹ przez siebie funkcjê, uczestniczy³ w zebraniach Zarz¹du.
S¹d I instancji podkreli³, ¿e powód przechowywa³ zgromadzone przez siebie informacje za pomoc¹ systemu informatycznego,
do którego pozwany mia³ dostêp za pomoc¹ loginu i has³a. Z okolicznoci sprawy wynika nadto, ¿e pozwany, wykorzystuj¹c zdobyte w trakcie zatrudnienia w powodowej spó³ce informacje, zawiera³ umowy z klientami powoda w spó³ce prowadz¹cej wobec niego dzia³alnoæ konkurencyjn¹. Przedmiot dzia³alnoci obydwu powy¿szych spó³ek by³ to¿samy, a przedmiotowe umowy dotyczy³y
handlu artyku³ami elektrotechnicznymi.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Okrêgowy doszed³ do przekonania, ¿e dzia³alnoæ pozwanego stanowi³a naruszenie zakazu konkurencji, a tym samym roszczenie powoda jest zasadne.
Przechodz¹c do rozwa¿añ prawnych, s¹d I instancji przytoczy³
przepisy kodeksu pracy dotycz¹ce zakazu konkurencji oraz wskaza³, i¿ zgodnie z art. 1012 k.p., by³y pracownik ponosi odpowiedzialnoæ za szkodê wyrz¹dzon¹ by³emu pracodawcy wskutek naruszenia umowy o zakazie konkurencji na podstawie kodeksu cywilnego. Ponosi wiêc odpowiedzialnoæ w pe³nej wysokoci (niezale¿nie od stopnia winy) i ma zastosowanie domniemanie jego
odpowiedzialnoci (art. 361 § 1 i art. 471 k.c.).
W ocenie S¹du Okrêgowego, najwa¿niejsze kryterium rozstrzygaj¹ce o prowadzeniu dzia³alnoci konkurencyjnej stanowi przedmiot dzia³alnoci przedsiêbiorstw  przedsiêbiorstwa pracodawcy
(by³ego pracodawcy) oraz przedsiêbiorstwa, w którym swoj¹ aktywnoæ zawodow¹ realizuje pracownik po ustaniu stosunku pracy.
Dzia³alnoæ konkurencyjna wystêpuje zasadniczo wtedy, gdy oba
te przedsiêbiorstwa zajmuj¹ siê produkcj¹ takich samych lub zbli¿onych (o charakterze substytucyjnym) dóbr i us³ug. Do naruszenia
zakazu wystarczaj¹ce jest podjêcie pracy u przedsiêbiorcy bêd¹cego konkurentem dotychczasowego pracodawcy, bez wzglêdu na
to, na jakim stanowisku lub w jakim charakterze pracownik jest
zatrudniony u nowego pracodawcy.
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Powo³uj¹c siê na pogl¹dy doktryny, s¹d I instancji przyj¹³, ¿e
pojêcie dzia³alnoci konkurencyjnej obejmuje tego rodzaju dzia³alnoæ przedsiêbiorcy, która choæby w jednym elemencie pokrywa
siê z przedmiotem dzia³alnoci dotychczasowego pracodawcy, wskutek czego przynajmniej na jednym z rynków nowy pracodawca
konkuruje z dotychczasowym pracodawc¹, oferuj¹c substytucyjne
produkty (towary lub us³ugi) i walcz¹c o wzglêdy tych samych klientów. Niezbêdne jest zatem ustalenie, czy miêdzy by³ym pracodawc¹
a nowym pracodawc¹ zachodzi stosunek konkurencji, to jest, czy
w tym samym okresie czasu, na tym samym terytorium, obaj pracodawcy wprowadzaj¹ do obrotu (lub przymierzaj¹ siê do wprowadzenia do obrotu) produkty adresowane do tej samej grupy konsumentów.
Zgodnie z regu³ami kodeksu cywilnego pracodawcê obci¹¿a
dowód naruszenia umowy, szkody i jej wysokoci oraz normalnego
zwi¹zku przyczynowego miêdzy naruszeniem umowy a szkod¹.
Jednak¿e w niniejszej sprawie przedmiotowa umowa o zakazie
konkurencji w § 7 pkt 3 przewidywa³a obowi¹zek zap³aty kary
umownej w wysokoci dwunastokrotnoci wynagrodzenia zasadniczego brutto pobranego w ostatnim miesi¹cu pracy, powiêkszonego dwukrotnie w rozumieniu art. 483 k.c. Pozwany w postêpowaniu s¹dowym dochodzi³ zap³aty kary umownej w wysokoci 84.000,z³ oraz zwrotu wyp³aconego pozwanemu odszkodowania karencyjnego za maj 2011 r. w wysokoci 1.750,- z³. Zdaniem S¹du Okrêgowego, art. 484 § 1 zdanie pierwsze k.c. wprowadza modyfikacjê
ogólnych przes³anek odpowiedzialnoci kontraktowej d³u¿nika w razie powstania obowi¹zku zap³aty przez niego kary umownej, poniewa¿ jej zap³ata w wysokoci pierwotnie umówionej mo¿e nast¹piæ bez wzglêdu na fakt wyst¹pienia szkody. W rezultacie wierzyciel wykazuje tylko sam fakt zastrze¿enia kary umownej i niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania przez d³u¿nika (wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 9 lutego 2005 r., II CK 420/04, LEX nr
301769). Ocena zatem, czy pozwany naruszy³ umowny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy wymaga³a ustalenia, czy po
rozwi¹zaniu stosunku pracy podj¹³ on dzia³alnoæ w zakresie handlu towarami elektrotechnicznymi.
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W ocenie s¹du I instancji, z treci zgromadzonego w sprawie
materia³u dowodowego jednoznacznie wynika³o, ¿e pozwany dopuci³ siê naruszenia zakazu konkurencji, podejmuj¹c zatrudnienie
w przedsiêbiorstwie (...) sp. z o.o., której przedmiotem dzia³alnoci
by³ handel towarami elektrotechnicznymi. Przede wszystkim podj¹³
czynnoci, które doprowadzi³y do zawarcia umów handlowych miêdzy klientami powoda i (...) sp. z o.o., która to okolicznoæ jednoznacznie wynika³a z treci wykazów kontrahentów konkuruj¹cych
spó³ek. Tym samym pozwany narazi³ powoda na stratê w postaci
spadku obrotów. Kwestia naruszenia przez pozwanego obowi¹zuj¹cego go zakazu konkurencji by³a widoczna tym dobitniej, ¿e siedziba nowego pracodawcy R.O. znajdowa³a siê w tym samym punkcie, co powodowej spó³ki. W zwi¹zku z tym, pozwany jako osoba
niew¹tpliwie posiadaj¹ca dostêp do istotnych i wa¿nych informacji
o dzia³alnoci powoda, mia³ mo¿liwoæ skorzystania z nich w pe³nym zakresie wobec klientów kontaktuj¹cych siê z potencjalnym
sprzedawc¹ w/w towarów i przekonania ich o zasadnoci zawarcia
umowy z E.M. sp. z o.o. Wobec powy¿szego, w ocenie S¹du Okrêgowego nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w niniejszej sprawie dosz³o do
naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, a roszczenie powoda o zap³atê kary umownej jest w pe³ni zasadne.
Gdy w umowie zostanie zastrze¿ona kara umowna obci¹¿aj¹ca
pracownika za naruszenie umowy o zakazie konkurencji, bêd¹ mia³y
wówczas zastosowanie przepisy art. 483 k.c., wed³ug których mo¿na zastrzec w umowie, ¿e naprawienie szkody wynik³ej z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania niepieniê¿nego nast¹pi przez zap³atê okrelonej sumy (kara umowna)  § 7 pkt
3, a d³u¿nik nie mo¿e bez zgody wierzyciela zwolniæ siê z zobowi¹zania przez zap³atê kary umownej  § 2 oraz art. 484 k.c. stanowi¹cy, ¿e w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania kara umowna nale¿y siê wierzycielowi w zastrze¿onej
na ten wypadek wysokoci bez wzglêdu na wysokoæ poniesionej
szkody.
Wysokoæ tej kary mo¿e byæ miarkowana na podstawie art. 484
§ 2 k.c., czyli gdy zobowi¹zanie zosta³o w znacznej czêci wykonane, wzglêdnie gdy kara jest ra¿¹co wygórowana. Jako kryteria oceny ra¿¹cego wygórowania S¹d Najwy¿szy wskaza³ wysokoæ usta-
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lonego w umowie odszkodowania, a nie wysokoæ miesiêcznej raty
(wyrok z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 359/06, OSNP 2008/15-16/
223) oraz wysokoæ odszkodowania i okolicznoci, które pojawi³y
siê po zawarciu umowy dotycz¹ce rozmiaru poniesionej szkody
oraz zachowania pracownika zwi¹zanego z przestrzeganiem zakazu (wyrok z dnia 23 stycznia 2008 r., II PK 127/07, OSNP 2009/1314/168).
Pozwany domaga³ siê zmniejszenia wysokoci kary umownej
wskazuj¹c, ¿e jest ona ra¿¹co wygórowana. Zdaniem S¹du Okrêgowego, kara umowna zosta³a zastrze¿ona przez strony w adekwatnej
wysokoci. Jej wysokoæ stanowi³a wprawdzie dwukrotnoæ odszkodowania nale¿nego pozwanemu, jednak¿e by³o to uzasadnione, jako ¿e celem kary umownej jest powstrzymanie pracownika
do respektowania zakazu konkurencji.
Z dokonanych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ wynika jednak, ¿e
zawarcie umowy o zakazie dzia³alnoci konkurencyjnej zosta³o powodowi narzucone, a jej treæ nie by³a konsultowana. Warunkiem
pozostania w zatrudnieniu by³o wyra¿enie zgody na zawarcie powy¿szej umowy w przedstawionym przez powoda kszta³cie. Tym
samym, w ocenie S¹du Okrêgowego powód zosta³ pozbawiony
swobody w zakresie zawarcia przedmiotowej umowy.
Powy¿sza okolicznoæ w ocenie s¹du ma wp³yw na wysokoæ
kary umownej, nale¿nej powodowi z tytu³u naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego.
Zdaniem s¹du I instancji, w niniejszej sprawie dosz³o do wykorzystania przewagi pracodawcy nad pracownikiem, bowiem ten
pierwszy doprowadzi³ do zawarcia umowy o zakazie konkurencji,
uzale¿niaj¹c od tego dalsz¹ kontynuacjê zatrudnienia i uniemo¿liwi³
negocjacje w zakresie treci tej umowy. Tym samym, dosz³o do
naruszenia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przez powoda wobec
pozwanego, a okolicznoæ ta powinna skutkowaæ obni¿eniem wysokoci kary umownej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy doszed³ do przekonania, ¿e zasadnym jest obni¿enie kary umownej o po³owê, tj. do
kwoty 42.000,- z³. W konsekwencji zas¹dzona kara umowna pe³ni
swoja funkcjê, a jej wysokoæ nie jest nadmierna z uwagi na naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
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S¹d I instancji wskaza³, i¿ naruszenie przez by³ego pracownika
umowy o zakazie konkurencji upowa¿nia by³ego pracodawcê tak¿e do wstrzymania wyp³aty dalszych rat odszkodowania przewidzianego w art. 1012 § 3 k.p., poczynaj¹c od daty powziêcia o tym
wiadomoci przez pracodawcê. Naruszenie przez pozwanego warunków umowy jeszcze przed wyp³at¹ pierwszej raty odszkodowania uzasadnia zatem roszczenie o zwrot (na podstawie art. 405 k.c.)
raty w wysokoci 1.750,- z³, któr¹ powód wyp³aci³ pozwanemu.
Poniewa¿ powód skutecznie wezwa³ pozwanego do zap³aty,
wyznaczaj¹c termin spe³nienia wiadczenia na dzieñ 15 czerwca
2011 r., w ocenie S¹du Okrêgowego uzasadnione jest ¿¹danie zap³aty odsetek w wysokoci ustawowej, naliczonych od dnia 16
czerwca 2011 r.
Wobec powy¿szego w pkt. I wyroku S¹d Okrêgowy na podstawie art. 1012 § 1 k.p. w zw. z art. 1011 § 1 k.p. zas¹dzi³ od pozwanego R.O. na rzecz powoda E.M. Sp. z o.o. z siedzib¹ w G. kwotê
43.750,- z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 czerwca 2011 r.
do dnia zap³aty, tytu³em kary umownej oraz zwrotu raty odszkodowania wyp³aconego pozwanemu za miesi¹c maj 2011 r.
W pkt. II wyroku S¹d Okrêgowy, na podstawie w/w przepisów
oddali³ pozew w pozosta³ym zakresie.
(...)
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ pozwany, zaskar¿aj¹c wyrok w pkt. 1 w czêci, w jakiej s¹d I instancji nie roz³o¿y³
zas¹dzonego wiadczenia na raty.
Skar¿¹cy orzeczeniu zarzuci³:
1. naruszenie przepisów postêpowania maj¹ce istotny wp³yw na
treæ wydanego orzeczenia, a to art. 320 k.p.c. poprzez jego nie
zastosowanie i nie roz³o¿enie zas¹dzonego wiadczenia na raty,
pomimo ¿e o takie roz³o¿enie wnosi³ pe³nomocnik pozwanego
i istniej¹ wszelkie przes³anki uzasadniaj¹ce roz³o¿enie wiadczenia
na raty,
2. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê wydanego rozstrzygniêcia poprzez przyjêcie, i¿ wiadczenie nie powinno zostaæ roz³o¿one na raty, pomimo ¿e za roz³o¿eniem na
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raty przemawia zarówno wysokoæ zas¹dzonego wiadczenia,
sytuacja finansowa pozwanego, jak i charakter sprawy.
Z uwagi na powy¿sze zarzuty skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez roz³o¿enie zas¹dzonej kwoty 43.750,- z³
na 36 miesiêcznych rat p³atnych ka¿dorazowo do 10 danego miesi¹ca, z czego 35 rat w wysokoci 1.215,27 z³, a 36 rata w wysokoci 1.215,55 z³, z zastrze¿eniem, i¿ brak p³atnoci 2 kolejnych rat
w terminie spowoduje natychmiastow¹ wymagalnoæ ca³ego roszczenia oraz zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu
kosztów postêpowania odwo³awczego, w tym kosztów zastêpstwa
procesowego wed³ug norm przepisanych.
Apelacjê od wyroku wywiód³ tak¿e powód, zaskar¿aj¹c wyrok
w czêci, tj. co do kwoty 42.000,- z³, w zakresie objêtym pkt. 2,
pkt. 3 oraz pkt. 4 wyroku.
Wyrokowi zarzuci³:
1. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.
 naruszenie przepisu art. 5 k.c., poprzez jego b³êdne zastosowanie i przyjêcie, i¿ powód dopuci³ siê nadu¿ycia swego prawa,
w zwi¹zku z czym w czêci (co do kwoty 42.000,- z³) nie zas³uguje ono na ochronê,
 naruszenie art. 484 § 2 k.c., poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê
i uwzglêdnienie ¿¹dania pozwanego miarkowania kary umownej, w sytuacji gdy ani zobowi¹zanie pozwanego nie zosta³o
w ¿adnej czêci wykonane, ani kara umowna nie by³a ra¿¹co
wygórowana, a pozwany swoim zachowaniem, ju¿ w pierwszych
dniach obowi¹zywania zakazu konkurencji, w sposób ra¿¹cy go
naruszy³,
 naruszenie art. 1012 k.p., poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê i nie
zastosowanie w niniejszej sprawie, a przez to przyjêcie, i¿ wprowadzenie przez pracodawcê obowi¹zku zawarcia umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem, narusza zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego, albowiem pozbawia pracownika swobody w zakresie decyzji co do zawarcia takiej umowy.
2. Sprzecznoæ istotnych ustaleñ s¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u, w szczególnoci:
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 polegaj¹cej na przyjêciu, i¿ zosta³o udowodnione jakoby pozwany nie mia³ mo¿liwoci negocjowania treci umowy o zakazie
konkurencji i dosz³o do wykorzystania przewagi pracodawcy nad
pracownikiem, poprzez uzale¿nienie kontynuacji zatrudnienia
od zawarcia umowy o zakazie konkurencji na okrelonych warunkach, a w konsekwencji naruszone zosta³y zasady wspó³¿ycia spo³ecznego  kiedy w wietle zgromadzonego materia³u
dowodowego wyci¹gniêcie takich wniosków nie znajdowa³o
¿adnych podstaw,
 polegaj¹cej na przyjêciu, i¿ z zeznañ wiadka R.S. wynika, i¿ nie
by³o negocjacji treci umowy o zakazie konkurencji, podczas
gdy wiadek ten sam zezna³, i¿ nie by³ pracownikiem powoda,
nie mia³ z nim zawartej umowy o zakazie konkurencji i z jego
zeznañ nie wynikaj¹ ¿adne fakty co do okolicznoci towarzysz¹cych zawieraniu przez powoda umów o zakazie konkurencji
z pracownikami,
 polegaj¹cej na przyjêciu, i¿ z zeznañ wiadków M.K. i M.G.
wynika, i¿ nie mieli oni mo¿liwoci negocjowania umowy o zakazie konkurencji, podczas gdy z zeznañ tych wynika jedynie
okolicznoæ, i¿ mieli obowi¹zek zawrzeæ umowê o zakazie konkurencji, a jej nie zawarcie mog³o skutkowaæ rozwi¹zaniem umowy o pracê,
 poprzez pominiêcie zeznañ prezesa spó³ki E.M.  A.K. w czêci, z której wynika, i¿ treæ umów o zakazie konkurencji mo¿na
by³o negocjowaæ i pracownicy, którym zale¿a³o na zmianie poszczególnych zapisów, negocjacje takie z powodem prowadzili.
3. Naruszenie art. 233 § 1 k.p.c.  poprzez przekroczenie granic
swobodnej oceny dowodów polegaj¹ce na:
 uznaniu za wiarygodne zeznañ pozwanego, w których poda³, i¿
powód odmówi³ mu zgody na zabranie umowy o zakazie konkurencji do domu, podczas gdy maj¹c na uwadze pozosta³e zeznania pozwanego, zeznania powoda i wiadków, ustalenie to
narusza zasady logiki i dowiadczenia ¿yciowego,
 nie wziêciu pod uwagê okolicznoci, która wprost wynika³a z zeznañ pozwanego, i¿ ten co do zasady negowa³ umowê o zakazie konkurencji, wiêc to pozwany samodzielnie odst¹pi³ od ne-
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gocjowania kolejnych umów o zakazie konkurencji, a nie jak to
b³êdnie przyj¹³ s¹d I instancji, i¿ to powód zakaza³ pozwanemu
negocjowania jakichkolwiek zapisów umowy,
 przyjêciu, i¿ z zeznañ pozwanego i wiadka Z.P. wynika, i¿ pozwany zosta³ pozbawiony przez powoda mo¿liwoci negocjowania umowy o zakazie konkurencji, podczas gdy zeznania pozwanego w tym zakresie s¹ nielogiczne i tym samym niewiarygodne, a z zeznañ Z.P. taka okolicznoæ w ogóle nie wynika,
 nie popartym jakimkolwiek dowodem ustaleniu s¹du, i¿ pozwany w ogóle wyra¿a³ chêæ negocjowania jakich (nie wiadomo
zreszt¹ jakich) zapisów umowy o zakazie konkurencji.
4. Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nie wyjanienie w uzasadnieniu wyroku, na jakiej podstawie s¹d uzna³, i¿ kara umowna
akurat w po³owie ustalonej w umowie wysokoci, jest zasadna w okolicznociach niniejszej sprawy.
Wskazuj¹c na powy¿sze, powód wniós³ o:
 zmianê wyroku w zaskar¿onej czêci oddalaj¹cej powództwo oraz
w zakresie postanowieñ dotycz¹cych zwrotu jedynie czêci op³aty
stosunkowej uiszczonej przez powoda oraz wzajemnego zniesienia kosztów zastêpstwa procesowego, poprzez uwzglêdnienie powództwa równie¿ co do kwoty 42.000,- z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 czerwca 2011 r. do dnia zap³aty
oraz zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastêpstwa procesowego, obejmuj¹cych
op³atê skarbow¹ od pe³nomocnictwa, wed³ug norm przepisanych,
 zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,
w tym kosztów zastêpstwa procesowego w postêpowaniu apelacyjnym, wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacje zarówno powoda jak i pozwanego nie zas³ugiwa³y na
uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³o odszkodowanie
nale¿ne powodowi od pozwanego tytu³em naruszenia zakazu konkurencji, przy czym na etapie postêpowania apelacyjnego spór ten
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sprowadza³ siê do wysokoci tego odszkodowania oraz kwestii roz³o¿enia nale¿noci na raty.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, S¹d Okrêgowy zasadniczo prawid³owo ustali³ stan faktyczny w oparciu o zgromadzony w sprawie
materia³ dowodowy, za w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c., za wyj¹tkiem jednej
kwestii wskazanej w dalszej czêci uzasadnienia. S¹d Okrêgowy
nie pope³ni³ te¿ b³êdów w rozumowaniu w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej, albowiem prawid³owo zinterpretowa³ i zastosowa³ odpowiednie przepisy prawa.
S¹d Apelacyjny podziela argumenty zawarte w uzasadnieniu S¹du
Okrêgowego i przyjmuje je za w³asne, nie znajduj¹c tym samym
podstawy do ponownego przytaczania dokonanych ju¿ ustaleñ faktycznych (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 listopada 1998 r.,
sygn. I PKN 339/98, OSNAPiUS z 1999/24/776).
Tytu³em wstêpu s¹d odwo³awczy wskazuje, i¿ wyró¿niæ mo¿na
dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji: zwyk³¹ umowê o zakazie konkurencji oraz tzw. klauzulê konkurencyjn¹. Zgodnie bowiem
z treci¹ art. 1012 § 1 k.p., przepis art. 1011 § 1 stosuje siê odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik maj¹cy dostêp do szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê, zawieraj¹ umowê o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie okrela siê tak¿e okres obowi¹zywania zakazu konkurencji oraz wysokoæ odszkodowania nale¿nego pracownikowi od pracodawcy, z zastrze¿eniem przepisów § 2
i 3. Zasadniczym kryterium odró¿niaj¹cym wy¿ej wskazane dwa
rodzaje umów o zakazie konkurencji jest zatem fakt, czy umowa
wprowadza zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,
czy te¿ po jego ustaniu.
Jak wynika z treci art. 1012 § 1 k.p., zakaz podejmowania przez
pracownika dzia³alnoci konkurencyjnej po rozwi¹zaniu stosunku
pracy mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie pracowników maj¹cych dostêp do
szczególnie wa¿nych informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê. Oceny, czy pracownik spe³nia warunki
do objêcia go zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, do-
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konuj¹ strony stosunku pracy, zawieraj¹c umowê o zakazie konkurencji.
Treci¹ umowy dotycz¹cej zakazu podejmowania przez pracownika dzia³alnoci konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest zobowi¹zanie siê pracownika do niepodejmowania po rozwi¹zaniu
stosunku pracy dzia³alnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy
w zakresie i przez czas okrelony w umowie oraz zobowi¹zanie
siê pracodawcy do wyp³acenia pracownikowi z tego tytu³u odszkodowania w okrelonej wysokoci. Umowa o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy posiada zatem znamiona umowy wzajemnej. Zobowi¹zania pracownika i pracodawcy, stanowi¹ce treæ
umowy, staj¹ siê z woli stron (jako tzw. elementy podmiotowo istotne) czêci¹ stosunku pracy. Umowa powinna precyzyjnie przewidywaæ zakres obowi¹zku niepodejmowania dzia³alnoci konkurencyjnej przez pracownika. Ustalenie czasu obowi¹zywania zakazu
konkurencji po ustaniu stosunku pracy stanowi element konieczny
umowy i warunek jej wa¿noci.
Jak trafnie wskaza³ S¹d Okrêgowy, dzia³alnoæ konkurencyjna
w rozumieniu przepisów prawa pracy jest to pojêcie o bardzo szerokim obszarze znaczeniowym, w zwi¹zku z czym doprecyzowanie go odbywa siê z regu³y w drodze wyk³adni s¹dowej. Pojêcie to
odnosi siê zarówno do wykonywania dzia³alnoci zarobkowej na
swoj¹ rzecz, jak równie¿ na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu.
Elementem dzia³alnoci konkurencyjnej pracownika powinno byæ
chocia¿by czêciowe adresowanie wykonywanych przez niego
wiadczeñ do tego samego krêgu odbiorców co pracodawca. Nadto, w pojêciu dzia³alnoci konkurencyjnej mieciæ siê bêdzie przede
wszystkim prowadzenie przez pracownika we w³asnym imieniu
lub za porednictwem osoby trzeciej dzia³alnoci mieszcz¹cej siê
w przedmiocie dzia³ania pracodawcy, bez wzglêdu na jego rodzaj
oraz to, czy jest ona podejmowana w celach zarobkowych czy bezp³atnie. Za dzia³alnoæ konkurencyjn¹ mo¿e byæ tak¿e uznane prowadzenie przedsiêbiorstwa na rachunek innej osoby, wystêpowanie w charakterze jej pe³nomocnika, doradcy lub porednika, a tak¿e takie uczestnictwo w spó³ce konkurencyjnej, które w wietle
przepisów kodeksu spó³ek handlowych, daje mo¿liwoæ rzeczywistego wp³ywu na dzia³alnoæ tej spó³ki.
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Maj¹c na uwadze fakt, i¿ dzia³anie naruszaj¹ce postanowienia
klauzuli konkurencyjnej mo¿e spowodowaæ szkodê, a ponadto zobowi¹zanie do powstrzymania siê od dzia³alnoci konkurencyjnej
jest zobowi¹zaniem niepieniê¿nym, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dopuszczalne jest zastrze¿enie kary
umownej. Kara umowna powinna byæ oznaczona w sposób cis³y,
tzn. jako okrelona suma pieniê¿na. Mo¿na równie¿ postanowiæ, ¿e
kara umowna bêdzie mia³a charakter wy³¹czny (tzn. strony z chwil¹
jej uiszczenia nie bêd¹ roci³y w stosunku do siebie ¿adnych roszczeñ), lub zaliczany, kiedy to bêdzie ona tylko pewnego rodzaju
zaliczk¹ na poczet pe³nego odszkodowania, ustalonego w póniejszym okresie.
Kwestia kary umownej w zwi¹zku z naruszeniem klauzuli konkurencyjnej niejednokrotnie by³a tak¿e przedmiotem rozwa¿añ S¹du
Najwy¿szego, który w wyroku z dnia 7 czerwca 2011 r. (II PK 327/
10, LEX nr 1095829) wskaza³, ¿e mo¿liwoæ dochodzenia przez
pracodawcê kary umownej z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania przez pracownika zobowi¹zania powstrzymania siê
od konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest uzale¿niona od
wyst¹pienia szkody zwi¹zanej z nienale¿ytym wykonaniem zobowi¹zania (art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Pracownik mo¿e
¿¹daæ zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, je¿eli wyka¿e
(zgodnie z ogóln¹ regu³¹ dowodow¹ okrelon¹ w art. 6 k.c.), ¿e
zobowi¹zanie zosta³o w znacznej czêci wykonane lub kara jest
ra¿¹co wygórowana. Ustalaj¹c wysokoæ odszkodowania nale¿nego
pracownikowi od pracodawcy za powstrzymywanie siê od dzia³alnoci konkurencyjnej (art. 1012 § 1 i 3 k.p.), pracodawca wycenia
w istocie wartoæ zakazu konkurencji. Wobec tego, w razie ustalenia w umowie odszkodowania dla obu stron  dla pracownika wed³ug zasad okrelonych w art. 1012 § 3 k.p., dla pracodawcy w postaci kary umownej  wielkoci te nie powinny ra¿¹co odbiegaæ od
siebie.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do realiów niniejszej sprawy,
wskazaæ nale¿y, i¿ jak prawid³owo ustali³ s¹d I instancji, pozwany
R.O. naruszy³ postanowienia umowy o zakazie konkurencji, wskutek czego ci¹¿y³ na nim obowi¹zek zap³aty odszkodowania. Przed-
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miotem sporu pozostawa³a jedynie kwota nale¿na powodowi oraz
kwestia tego, czy s¹d winien kwotê te roz³o¿yæ na raty.
Odnonie wysokoci kary umownej nale¿nej powodowi od pozwanego, wskazaæ na wstêpie nale¿y, i¿ analiza akt osobowych
pozwanego prowadzi do wniosku, ¿e w okresie ca³ego zatrudnienia pozwanego u powoda dosz³o miêdzy nimi do zawarcia trzech
umów o zakazie konkurencji: w dniu 28 padziernika 2008 r., w dniu
1 sierpnia 2009 r. oraz w dniu 30 kwietnia 2010 r. W umowach
z dnia 28 padziernika 2008 r. oraz z 1 sierpnia 2009 r. w § 7 ust. 3
przy okreleniu sposobu obliczenia odszkodowania nale¿nego pracodawcy w razie niewykonania przez pracownika obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy, wskazano na wynagrodzenie zasadnicze brutto pobrane w ostatnim miesi¹cu pracy. S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹cy niniejsz¹ sprawê w I instancji nie dostrzeg³ jednak, i¿ w wi¹¿¹cej strony w dniu rozwi¹zania umowy o pracê umowie z dnia 30
kwietnia 2010 r., strony nie zawar³y sformu³owania wynagrodzenia zasadniczego brutto, ale wynagrodzenia zasadniczego pobranego w ostatnim pe³nym kalendarzowym miesi¹cu.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, pojêcie wynagrodzenie pobrane
nie oznacza za wynagrodzenia brutto, ale netto. Analizuj¹c znaczenie tego pojêcia, stwierdziæ trzeba, i¿ wynagrodzenie pobrane jest
to kwota, jak¹ pracownik faktycznie otrzyma³, a nie jak¹ pracodawca wyp³aci³ wprawdzie, ale nie w ca³oci na konto lub do r¹k pracownika, lecz tak¿e na rzecz obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz podatek.
Wobec powy¿szych ustaleñ, prawid³owo obliczona wysokoæ
kary umownej zgodnie z umow¹ z dnia 30 kwietnia 2010 r. wynosi
62.832,- z³, z nieznacznym zaokr¹gleniem, poniewa¿ z zawiadczenia o zarobkach wynika, ¿e wynagrodzenie faktycznie pobrane
w ostatnim przepracowanym miesi¹cu wynios³o 2.617,94 z³. Odszkodowanie, jakie mia³ otrzymaæ pozwany przy przyjêciu zarobków okrelonych w umowie w § 6 wynosi za 20.000,- z³ za 12
miesiêcy.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano wysokoæ kary umownej oraz kwota
odszkodowania za niepodejmowanie dzia³alnoci konkurencyjnej
nie musz¹ byæ takie same, ale nie powinny te¿ ra¿¹co odbiegaæ od
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siebie. Ocena ra¿¹cego wygórowania kary umownej okrelonej
w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna byæ bowiem odniesiona do wysokoci ustalonego w tej umowie odszkodowania (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4 lipca
2007 r., II PK 359/06, Lex nr 422721). W ocenie S¹du Apelacyjnego, bior¹c pod uwagê ustalon¹ prawid³owo karê umown¹ w niniejszej sprawie oraz wysokoæ odszkodowania nale¿nego pracownikowi, zachodzi miêdzy nimi ra¿¹ca rozbie¿noæ, bowiem kara umowna jest ponad 3-krotnie wy¿sza od odszkodowania. Okolicznoæ ta
powoduje zatem koniecznoæ wziêcia pod uwagê mo¿liwoci miarkowania kary umownej, zgodnie z wytycznymi art. 484 § 2 k.c.
Za miarkowaniem kary umownej wynikaj¹cej z umowy stron
przemawia tak¿e fakt, i¿ wysokoæ kary umownej zosta³a przez
powoda narzucona pozwanemu. S¹d Apelacyjny podziela bowiem
ustalenia S¹du Okrêgowego, i¿ pozwany nie mia³ mo¿liwoci negocjowania warunków umowy o zakazie konkurencji, a odmowa
jej podpisania oznacza³aby utratê pracy. Zwa¿yæ bowiem nale¿y, i¿
zgodnie z powszechnym stanowiskiem orzecznictwa, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest umow¹ prawa
cywilnego, lecz instytucj¹ prawa pracy uregulowan¹ w przepisach
kodeksu pracy fragmentarycznie, do której w sprawach nieuregulowanych tym kodeksem stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, o ile nie pozostaje to w sprzecznoci z zasadami prawa pracy (art. 300 k.p.). Przemawia za tym uregulowanie klauzuli
konkurencyjnej  co do zasady  w kodeksie pracy oraz okolicznoæ, ¿e wywiera ona skutki ju¿ w trakcie trwania stosunku pracy,
a nie wy³¹cznie po jego ustaniu. Nadto, co szczególnie istotne, jest
ona zawierana równoczenie z zawarciem umowy o pracê lub w trakcie jej trwania, a zatem miêdzy stronami nie istnieje stosunek równorzêdnoci, ale podporz¹dkowania pracownika wobec pracodawcy. Odmowa jej zawarcia przez pracownika stanowi za zazwyczaj
uzasadnion¹ przyczynê wypowiedzenia umowy o pracê.
Wobec powy¿szego, przepisy dotycz¹ce kary umownej uregulowane w kodeksie cywilnym, powinny byæ korygowane zasadami
prawa pracy, do których nale¿¹ zasada ryzyka podmiotu zatrudniaj¹cego i zasada ograniczonej odpowiedzialnoci materialnej pracownika, przy czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e zasada ograniczonej odpowie-
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dzialnoci materialnej pracownika znajduje zastosowanie w przypadku wyrz¹dzenia pracodawcy szkody przez pracownika z winy
nieumylnej (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 4 lipca 2007 r.,
II PK 359/06, Lex nr 422721).
Nie zas³uguje przy tym na uznanie zarzut powoda, i¿ kara umowna
nie powinna byæ miarkowana ze wzglêdu na brak choæby czêciowego wykonania umowy, gdy¿ zgodnie z treci¹ art. 484 § 2 k.c.,
do miarkowania kary umownej wystarczy spe³nienie jednej z dwóch
alternatywnych przes³anek, tj. wykonanie zobowi¹zania w znacznej czêci lub ra¿¹ce wygórowanie kary umownej.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, do naruszenia zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego dosz³o jednak nie tylko ze strony powoda, ale tak¿e
pozwanego. Pozwany bowiem nie tylko nie wywi¹za³ siê z wi¹¿¹cej go umowy o zakazie konkurencji, podejmuj¹c dzia³alnoæ konkurencyjn¹ natychmiast po rozwi¹zaniu stosunku pracy z powodem, ale tak¿e de facto doprowadzi³ do upadku przedsiêbiorstwa,
w którym wczeniej pracowa³, m.in. przyczyniaj¹c siê do rozwi¹zania umowy najmu lokalu, w którym mieci³a siê siedziba powoda.
Podzielaj¹c za pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r. (II PK 127/07, Lex nr 508335),
S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ w ocenie ra¿¹cego wygórowania kary
umownej w klauzuli konkurencyjnej ma znaczenie nie tylko wysokoæ odszkodowania z tytu³u powstrzymywania siê od dzia³alnoci
konkurencyjnej, ale tak¿e rozmiar szkody poniesionej przez pracodawcê i sposób zachowania siê pracownika zwi¹zanego zakazem
konkurencji. Wprawdzie ¿¹daj¹c zap³aty kary umownej pracodawca nie musi udowadniaæ szkody ani jej rozmiaru, jednak wykazane
w niniejszej sprawie okolicznoci wskazuj¹ce na wiadome i z pe³n¹
premedytacj¹ zaszkodzenie dawnemu pracodawcy poprzez natychmiastowe podjêcie dzia³alnoci konkurencyjnej oraz utrudnienie drugiej stronie kontynuowania swojej dzia³alnoci, nie mo¿e pozostaæ
bez ¿adnego wp³ywu przy ocenie wysokoci kary umownej i jej
miarkowaniu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze wzglêdy, S¹d Apelacyjny uzna³, i¿
przyznana powodowi przez s¹d I instancji kwota 43.750,- z³ stanowi¹ca w przybli¿eniu dwukrotnoæ ustalonego dla pracownika odszkodowania oraz 2/3 wynikaj¹cej z umowy kary umownej, jest
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kwot¹ odpowiedni¹ i prawid³ow¹. Uwzglêdnia ona bowiem zarówno miarkowanie kary wynikaj¹cej z umowy ze wzglêdu na jej du¿¹
rozbie¿noæ z przyznanym pracownikowi odszkodowaniem oraz
okolicznoci towarzysz¹ce podpisywaniu klauzuli konkurencyjnej,
jak i naganne zachowanie pozwanego, naruszaj¹ce niew¹tpliwie
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹d odwo³awczy uzna³ tak¿e za prawid³owe nieuwzglêdnienie
przez s¹d I instancji wniosku pozwanego o roz³o¿enie nale¿noci
na raty. Podkreliæ nale¿y, i¿ roz³o¿enie nale¿noci na raty jest instytucj¹ wyj¹tkow¹, która mo¿e byæ stosowana tylko w szczególnych sytuacjach. Jest to bowiem zasadniczo dzia³anie na niekorzyæ
powoda, który wygrywaj¹c sprawê, ma prawo do jak najszybszego
uzyskania nale¿nych mu pieniêdzy. Pozwany, argumentuj¹c powy¿szy zarzut, powo³a³ siê na swoj¹ trudn¹ sytuacjê. Niemniej jednak zwa¿yæ nale¿y, i¿ pozwany pozostaje w zatrudnieniu, pracuje
te¿ jego ¿ona. Nadto, od momentu podpisania umowy o zakazie
konkurencji pozwany mia³ ponad rok, aby j¹ przeanalizowaæ i ustaliæ, ¿e podjêcie dzia³alnoci konkurencyjnej bêdzie wi¹za³o siê dla
niego z obowi¹zkiem zap³aty kary umownej. Podejmuj¹c to ryzyko,
mia³ wiêc wiadomoæ, jakie wi¹¿¹ siê z tym konsekwencje. Zdaniem S¹du Apelacyjnego, pozwany nie wykaza³ zatem ¿adnych
nadzwyczajnych okolicznoci, które uzasadnia³yby jego wniosek
o roz³o¿enie na raty.
Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ wyrok s¹du I instancji jest
prawid³owy. Na podstawie art. 385 k.p.c. S¹d Apelacyjny oddali³
zatem obie apelacje.
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3
WYROK
z dnia 12 czerwca 2013 r.
III APa 16/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca)
SSA Aleksandra Urban

Teza
Rozpowszechnienie informacji przez pracodawcê o przyczynach
wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracê nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Mo¿e byæ uzasadnione po rozwa¿eniu s³usznych interesów obu stron stosunku pracy.

Uzasadnienie
W pozwie z dnia 3 lutego 2011 r. powódka A.K. (1) wnios³a
o zas¹dzenie na jej rzecz od pozwanego Banku (...) S.A. w W. kwoty 10.950,- z³ tytu³em zadoæuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, o nakazanie pozwanemu z³o¿enia owiadczenia w przedmiocie
oficjalnych przeprosin powódki przez pozwanego w zwi¹zku z naruszeniem jej dóbr osobistych, tj. bezprawnego wykorzystania danych osobowych dotycz¹cych wypowiedzenia umowy o pracê oraz
naruszenia godnoci i dobrego imienia powódki, skierowanego do
pracowników I Oddzia³u Banku (...) S.A. w G. oraz o zas¹dzenie
od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów
zastêpstwa procesowego wg norm przepisanych.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa oraz o obci¹¿enie powódki kosztami procesu, w tym kosztami zastêpstwa procesowego
wg norm przepisanych.
Na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r. powódka rozszerzy³a
powództwo o kwotê 30.000,- z³, tj. domaga³a siê kwoty 40.950,- z³
tytu³em zadoæuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. W pimie
procesowym z dnia 29 lutego 2012 r. powódka wskaza³a, i¿ rozszerzenie powództwa wynika ze zmiany stanu faktycznego, jaka
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nast¹pi³a od dnia z³o¿enia pozwu w lutym 2011 r., bowiem od tamtego czasu zaczê³y pojawiaæ siê, a nastêpnie rozwijaæ i nasilaæ objawy g³êbokiej depresji. Powódka wskaza³a, i¿ podjê³a leczenie depresji.
Wyrokiem z dnia 4 stycznia 2013 r. S¹d Okrêgowy Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz
powódki kwotê 10.950,- z³ tytu³em zadoæuczynienia za naruszenie
dóbr osobistych (pkt I), nakaza³ pozwanemu z³o¿enie owiadczenia
w przedmiocie oficjalnych przeprosin powódki w zwi¹zku z naruszeniem jej dóbr osobistych, tj. bezprawnego wykorzystania danych
osobowych dotycz¹cych wypowiedzenia umowy o pracê oraz naruszenia godnoci i dobrego imienia powódki skierowanego do pracowników i Oddzia³u Banku (...) S.A. w G.  w terminie 30 dni od
uprawomocnienia siê wyroku (pkt II), w pozosta³ym zakresie oddali³ powództwo (pkt III) oraz zniós³ wzajemnie miêdzy stronami
koszty zastêpstwa procesowego (pkt IV).
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Powódka A.K. (1) by³a zatrudniona w pozwanym Banku (...)
S.A. w W. I Oddzia³ w G., w Wydziale Bankowoci Detalicznej, na
stanowisku specjalisty ds. sprzeda¿y, na podstawie umowy o pracê
na czas nieokrelony z dnia 1 grudnia 1992 r. Wynagrodzenie powódki obliczone jak ekwiwalent za urlop wynosi³o kwotê 4.237,50
z³.
Powódka uczestniczy³a w programie P.w (...). Program ten mia³
na celu uaktywnienie sprzedawców o najni¿szych wynikach w sprzeda¿y P., w tym zdiagnozowanie przyczyn niskiej realizacji sprzeda¿y, wprowadzenie dzia³añ naprawczych oraz doprowadzenie do
trwa³ego wzrostu sprzeda¿y po¿yczki.
Pracodawca decydowa³ o tym, którzy pracownicy wezm¹ udzia³
w programie P.w (...). Program dotyczy³ pracowników, którzy mieli
ni¿sz¹ sprzeda¿ produktów bankowych. Punktem odniesienia w zakresie sprzeda¿y by³ sierpieñ 2010 r. Pracownicy wybrani przez
pracodawcê otrzymywali drog¹ mailow¹ regulamin tego programu
oraz informacjê o uczestnictwie w tym programie. Pracownicy nie
byli uprzednio pytani o wyra¿enie zgody na udzia³ w programie.
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Program P.w (...) mia³ charakter motywacyjny, naprawczy w sytuacji pogorszenia sprzeda¿y produktów bankowych. Regulamin programu wskazywa³, i¿ pracownicy maj¹ co miesi¹c spotykaæ siê
z prze³o¿onym, aby przedyskutowaæ wyniki sprzeda¿y z ca³ego
miesi¹ca i ewentualnie, jakie podj¹æ czynnoci celem zwiêkszenia
sprzeda¿y produktów bankowych. Warunkiem wyjcia z programu
by³o uzyskanie 30% wzrostu sprzeda¿y.
W 2010 r. program P.w (...) obejmowa³ piêciu pracowników
banku, w tym powódkê. Po pierwszym etapie programu zosta³y
w nim dwie osoby, tj. J.T. i powódka z I Oddzia³u (...). Po drugim
etapie zosta³a w programie powódka, która wesz³a do trzeciego
etapu. Po trzecim etapie powódka zosta³a nadal w programie. Spotkania z pracownikami objêtymi programem odbywa³y siê raz w tygodniu. Uczestniczy³a w nich bezporednia prze³o¿ona powódki,
A.K. (2), oraz dyrektor oddzia³u banku, B.M. Regulamin programu
P.w (...) nie zawiera³ uregulowania dotycz¹cego skutków negatywnego uczestnictwa w programie.
Wszyscy pracownicy oddzia³u banku mieli dostêp do informacji,
które osoby, objête programem P.w (...), przechodz¹ do kolejnego
etapu.
Po ka¿dym etapie programu P.w (...) pracownicy w nim uczestnicz¹cy otrzymywali tabelê zawieraj¹c¹ informacjê o wynikach sprzeda¿y i ewentualnym procentowym wzrocie.
Po analizie wyników sprzeda¿y do 31 grudnia 2010 r. dyrektor
ds. klientów detalicznych region (...), A.O., skierowa³a wniosek do
dyrektora oddzia³u banku (...) oraz dyrektora regionalnego ds. personalnych, J.S., o dokonanie wypowiedzenia umowy o pracê powódce.
Ocena uczestników objêtych programem dotyczy³a m.in. wysokoci sprzedanych produktów bankowych, iloci sprzedanych produktów, iloci sprzedanych produktów nieobjêtych programem.
Regulamin programu P.w (...) nie zawiera³ zapisu, ¿e w zwi¹zku z tym programem pracodawca mo¿e wypowiedzieæ umowê
o pracê danemu pracownikowi objêtemu programem.
W dniu 28 stycznia 2011 r. pozwany rozwi¹za³ umowê o pracê
z powódk¹ za wypowiedzeniem, z zastosowaniem 3-miesiêczne-

127

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
go okresu wypowiedzenia, który up³yn¹³ w dniu 30 kwietnia 2011 r.
Jednoczenie pozwany, w drodze jednostronnego owiadczenia woli,
zwolni³ powódkê z obowi¹zku wiadczenia pracy na rzecz pozwanego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dniu 31 stycznia
2011 r. oraz od 8 marca 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. W okresie
od 1 lutego 2011 r. do 7 marca 2011 r. pracodawca udzieli³ powódce urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia.
W dniu 28 stycznia 2011 r. dyrektor I Oddzia³u Banku (...) S.A.
B.M. wystosowa³a do wszystkich pracowników oddzia³u informacjê
mailow¹ w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracê powódce wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. i¿ rozwi¹zanie
umowy o pracê jest konsekwencj¹ braku skutecznoci realizacji zadañ biznesowych oraz braku poprawy, w trakcie objêcia powódki
programem naprawczym P.w (...).
Powódka leczy siê psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych od lutego 2011 r., z rozpoznaniem epizodu depresyjnego, a nastêpnie z rozpoznaniem zaburzeñ adaptacyjnych.
Badanie s¹dowo  psychiatryczne powódki wskaza³o na zaburzenia adaptacyjne o obrazie depresyjnym, wywo³ane sytuacj¹ stresuj¹c¹, tj. wypowiedzeniem umowy o pracê oraz rozpowszechnieniem przez dyrektora I Oddzia³u Banku (...) S.A. informacji mailowej w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracê powódce wraz
z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Zaburzenia s¹ miernie nasilone i maj¹ charakter zaburzeñ czynnociowych, nie czyni³y i nie
czyni¹ powódki niezdoln¹ do pracy.
Powódka nie wykazuje zaburzeñ psychotycznych oraz zaburzeñ
funkcji poznawczych.
Bieg³a specjalista psychiatra stwierdzi³a, i¿ powódka powinna
kontynuowaæ leczenie specjalistyczne, g³ównie winna poddaæ siê
terapii psychologicznej i po spe³nieniu tego warunku rokowanie
jest pomylne w sensie mo¿liwoci zatrudnienia i wykonywania pracy
zawodowej w przysz³oci, na relacje z otoczeniem i w szczególnoci z pracodawcami i wspó³pracownikami.
Stan faktyczny S¹d Okrêgowy ustali³ na podstawie dokumentów
zgromadzonych w aktach sprawy, bowiem ¿adna ze stron nie kwestionowa³a ich rzetelnoci i prawdziwoci. S¹d ten równie¿ nie zna-
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laz³ podstaw do podwa¿enia ich wiarygodnoci z urzêdu. S¹d poczyni³ ustalenia w sprawie równie¿ na podstawie zeznañ wiadków M.B., B.M., A. (...) oraz w oparciu o opiniê bieg³ej s¹dowej
specjalisty psychiatry. Zeznania wiadków S¹d Okrêgowy oceni³
jako wiarygodne w zakresie ustalonego stanu faktycznego, bowiem
w tym zakresie zgodne by³y z materia³em dowodowym zebranym
w sprawie.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e powództwo nale¿a³o uwzglêdniæ
w czêci.
Niespornym w sprawie by³ fakt poinformowania pracowników
oddzia³u banku w drodze mailowej o wypowiedzeniu umowy o pracê
powódce wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Ustalenia
wymaga³o, czy takie zachowanie naruszy³o dobra osobiste powódki i w zwi¹zku z tym, czy zasadnym jest nakazanie pozwanemu
z³o¿enia owiadczenia w przedmiocie oficjalnych przeprosin powódki przez pozwanego w zwi¹zku z naruszeniem jej dóbr osobistych.
Zgodnie z art. 111 k.p., pracodawca jest obowi¹zany szanowaæ
godnoæ i inne dobra osobiste pracownika.
Na podstawie przepisów art. 24 k.c. w zw. z art. 23 k.c. ten,
czyje dobro osobiste zostaje zagro¿one cudzym dzia³aniem, mo¿e
¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, chyba ¿e nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia mo¿e on tak¿e ¿¹daæ, a¿eby osoba, która dopuci³a siê naruszenia, dope³ni³a czynnoci potrzebnych
do usuniêcia jego skutków, w szczególnoci a¿eby z³o¿y³a owiadczenie odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie. Na zasadach
przewidzianych w kodeksie mo¿e ona równie¿ ¿¹daæ zadoæuczynienia pieniê¿nego lub zap³aty odpowiedniej sumy pieniê¿nej na
wskazany cel spo³eczny.
¯¹danie roszczenia pieniê¿nego precyzuje przepis art. 448 k.c.,
w myl którego, w razie naruszenia dobra osobistego s¹d mo¿e
przyznaæ temu, czyje dobro osobiste zosta³o naruszone, odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê
lub na jego ¿¹danie zas¹dziæ odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ na wskazany przez niego cel spo³eczny, niezale¿nie od innych rodków
potrzebnych do usuniêcia skutków naruszenia.
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Dla uwzglêdnienia ¿¹dania okrelonego w przepisie art. 24 k.c.
wystarczaj¹ce jest wykazanie, ¿e dzia³anie pozwanego mia³o charakter bezprawny, przy czym z przepisu tego wynika domniemanie bezprawnoci dzia³ania pozwanego. W konsekwencji w procesie o ochronê dóbr osobistych na powódce ci¹¿y jedynie dowód
wykazania samego faktu naruszenia dóbr osobistych, a na pozwanym spoczywa obowi¹zek wykazania, ¿e naruszenie to nie mia³o
charakteru bezprawnego. Dla zas¹dzenia roszczenia pieniê¿nego
na rzecz powódki konieczne jest wykazanie obok bezprawnoci
jeszcze zawinionego dzia³ania pozwanego (art. 415 k.c.).
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e zachowanie pozwanego, w którym
powódka upatruje naruszenia swych dóbr osobistych, by³o bezprawne oraz zawinione.
W ocenie tego s¹du, pozwany nie móg³ udostêpniæ danych o wypowiedzeniu powódce umowy o pracê wraz z przyczyn¹ tego
wypowiedzenia pracownikom oddzia³u banku, których zakres obowi¹zków nie uzasadnia dostêpu do danych innych pracowników.
Udostêpnienie informacji o wypowiedzeniu osobom do tego nieupowa¿nionym stanowi naruszenie dóbr osobistych powódki oraz
prawa do ochrony jej danych osobowych.
Pracodawca, wykonuj¹c swoje obowi¹zki zwi¹zane z rozwi¹zywaniem umowy o pracê, jest zwi¹zany przepisami prawa.
Stanowi¹ je przede wszystkim przepisy prawa pracy zawarte
g³ównie w kodeksie pracy oraz innych ustawach i aktach wykonawczych dotycz¹cych stosunku pracy. Przepisy kodeksu pracy
okrelaj¹ sposób postêpowania pracodawców przy wypowiadaniu
umowy o pracê. Nie przewiduj¹ one uprawnienia pracodawcy do
dokonywania wypowiedzenia umowy o pracê w obecnoci innych
pracowników. Podkrelenia wymaga tak¿e, ¿e jednym z podstawowych obowi¹zków pracodawcy zaliczanych do zasad prawa pracy
jest poszanowanie godnoci oraz prywatnoci pracownika jako jego
dóbr osobistych, zgodnie z cytowanym art. 111 k.p.
Pracodawca posiada status administratora danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wobec danych osobowych swoich pracowników. Z tego wzglêdu jest on zobowi¹zany
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przestrzegaæ regu³ wynikaj¹cych z unormowañ ustawy o ochronie
danych osobowych. Zgodnie z treci¹ przepisu art. 26 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzaj¹cy dane powinien do³o¿yæ szczególnej starannoci w celu
ochrony interesów osób, których dane dotycz¹, a w szczególnoci
jest obowi¹zany zapewniæ, aby dane by³y przetwarzane zgodnie
z prawem. Z zasady tej wynika, ¿e ka¿de dzia³anie pracodawcy
zwi¹zane z przetwarzaniem danych musi mieæ swoje prawne uzasadnienie i odpowiadaæ istniej¹cym regulacjom prawnym. Informacje dotycz¹ce pracowników, w tym dotycz¹ce okrelonych zdarzeñ
takich jak wypowiedzenie umowy o pracê, mog¹ byæ dostêpne
jedynie dla ograniczonego krêgu osób u danego pracodawcy. Do
osób takich nale¿¹ najczêciej osoby zarz¹dzaj¹ce, w imieniu pracodawcy, zak³adem pracy, prze³o¿eni danego pracownika, osoby prowadz¹ce sprawy osobowe, zatrudnienia i p³ac, radcy prawni wiadcz¹cy dla pracodawcy pomoc prawn¹, czy te¿ przedstawiciel zwi¹zku
zawodowego, do którego to zwi¹zku dany pracownik nale¿y lub 
w przypadku pracownika niezrzeszonego  zwi¹zku, który podj¹³
siê obrony i interesów pracownika (art. 7 ustawy o zwi¹zkach zawodowych). Osoby te, w ramach wykonywanych obowi¹zków, s¹
najczêciej upowa¿nione do przetwarzania danych innych pracowników, poniewa¿ wi¹¿e siê to cile z zakresem zadañ, jakie wykonuj¹ one w danym zak³adzie pracy. S¹ one  zgodnie z art. 39
ustawy o ochronie danych osobowych  obowi¹zane zachowywaæ
dane osobowe w poufnoci. Udostêpnianie informacji o wypowiedzeniu umowy o pracê innym nieupowa¿nionym w tym zakresie
pracownikom jest zatem nieuprawnione.
Zdaniem S¹du Okrêgowego, nale¿a³o przyznaæ racjê powódce,
i¿ nie wyrazi³a ona zgody na przetwarzanie jej danych osobowych
w przedmiocie ustania stosunku pracy wraz z podaniem przyczyn
jego ustania. Niespornym jest, i¿ powódka bra³a udzia³ w programie
naprawczym P.w (...). Jednak¿e, jak zosta³o ustalone, program ten
nie konkretyzowa³, jakie mog¹ byæ skutki negatywnego przeprowadzenia programu naprawczego wzglêdem pracownika.
Tym samym, nie mo¿na stwierdziæ, i¿ powódka wyrazi³a zgodê
na udostêpnienie informacji, których rodzaj nie by³ skonkretyzowany.
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S¹d Okrêgowy nie dopatrzy³ siê prawnie uzasadnionego celu
w udostêpnieniu wszystkim pracownikom oddzia³u banku informacji w przedmiocie ustania stosunku pracy z powódk¹ wraz z podaniem przyczyn jego ustania. Dzia³anie pozwanego nale¿y rozpatrywaæ w kategorii wywierania presji na pozosta³ych pracownikach,
w zakresie ich wydajnoci w pracy. Dzia³anie pozwanego nale¿y
poczytywaæ jako intencjonalne, wiadome oraz naznaczone z³¹ wol¹
w celu poni¿enia powódki jako pracownika. Dzia³anie takie, jako
bezprawne, naruszy³o godnoæ i dobre imiê powódki.
W ocenie s¹du, w celu organizacyjnym, wystarczaj¹ca by³aby
informacja, i¿ powódka nie zajmuje okrelonego stanowiska.
Pracodawca ma prawo dokonywaæ oceny pracy danego pracownika, czyni to m.in. w treci wypowiedzenia umowy o pracê.
Jednak¿e pracodawca nie jest uprawniony do rozpowszechniania
treci wypowiedzenia umowy o pracê osobom nieuprawnionym,
w niniejszej sprawie ogó³owi pracowników oddzia³u banku w drodze mailowej. Celem takiego unormowania jest ochrona danych
osobowych pracownika.
Rozpowszechnienie przyczyn ustania stosunku pracy powódki
ma wp³yw na mo¿liwoæ znalezienia przez ni¹ pracy w zawodzie.
Z treci maila bowiem wynika, i¿ rozwi¹zanie umowy o pracê jest
konsekwencj¹ braku skutecznoci realizacji zadañ biznesowych oraz
braku poprawy w trakcie objêcia powódki programem naprawczym P.w (...). Niewykluczone jest przy tym, i¿ taka informacja
mog³a wyp³yn¹æ poza placówkê bankow¹.
Powódka wykaza³a zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy swym stanem zdrowia a dzia³aniem pozwanego dowodami w postaci dokumentacji medycznej oraz w postaci opinii bieg³ej s¹dowej specjalisty psychiatry.
W sprawie ustalono, i¿ powódka leczy siê psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych od lutego 2011 r., z rozpoznaniem epizodu depresyjnego, a nastêpnie z rozpoznaniem zaburzeñ adaptacyjnych. Natomiast badanie s¹dowo  psychiatryczne powódki wskaza³o na zaburzenia adaptacyjne o obrazie depresyjnym, wywo³ane
sytuacj¹ stresuj¹c¹, tj. wypowiedzeniem umowy o pracê oraz informacji mailowej w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracê
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powódce wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Zaburzenia te jednak nie ograniczaj¹ w ¿aden sposób wykonywania pracy
zarobkowej przez powódkê.
Opiniê bieg³ej s¹dowej specjalisty psychiatry s¹d I instancji podzieli³ w ca³ej rozci¹g³oci, uznaj¹c jej wnioski, jak i uzasadnienie
za przekonuj¹ce, nale¿ycie uzasadnione, obiektywne. Opinia sporz¹dzona w niniejszej sprawie jest wnikliwa i wyczerpuj¹ca, logiczna i spójna, a wnioski w niej zawarte prawid³owo uzasadnione.
Zosta³a ona wydana przez lekarza specjalistê o specjalnoci adekwatnej do rodzaju schorzenia rozpoznanego u powódki, o uznanym autorytecie i du¿ym dowiadczeniu zawodowym, tak¿e klinicystycznym oraz d³ugoletniej praktyce w charakterze bieg³ego s¹dowego. Opinia zosta³a wydana po uprzednio przeprowadzonym
badaniu podmiotowym i przedmiotowym powódki oraz wnikliwym
zapoznaniu siê ze zgromadzon¹ dokumentacj¹ medyczn¹. S¹d oceni³ ww. opiniê jako miarodajn¹ dla dokonania ustaleñ.
S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ w oparciu o przepis art. 448 k.c. roszczenie powódki jest usprawiedliwione co do zasady.
Maj¹c na uwadze ca³okszta³t okolicznoci sprawy, S¹d Okrêgowy oceni³, ¿e w³aciw¹ kwot¹, któr¹ nale¿a³o zas¹dziæ od pozwanego na rzecz powódki, bêdzie kwota 10.950,- z³. Kwota ta jest
odpowiednia do rozmiaru krzywdy powódki, przy uwzglêdnieniu,
¿e powinna ona byæ umiarkowana i odpowiadaæ przeciêtnej stopie
spo³eczeñstwa. Zadoæuczynienie ma byæ rodkiem, który z jednej
strony ma byæ odpowiednie do stopnia naruszenia dobra osobistego, z drugiej za ma stanowiæ wyran¹ dolegliwoæ dla naruszaj¹cego dobro osobiste, tak aby powstrzymaæ jego oraz osoby znajduj¹ce
siê w podobnej sytuacji od podejmowania takich dzia³añ w przysz³oci. Je¿eli zadoæuczynienie ma mieæ oddzia³ywanie prewencyjne, a taka jest równie¿ jego funkcja, to ustalaj¹c wysokoæ nale¿y
braæ pod uwagê zarówno skalê naruszonego dobra i wp³yw tego
naruszenia na osobê, której dobro zosta³o naruszone, jak i mo¿liwoci jego zap³aty przez naruszaj¹cego to dobro. Nie chodzi w tym
przypadku o to, aby wyrz¹dzenie krzywdy by³o okazj¹ do uzyskania przychodów przez pokrzywdzonego, lecz o to, aby zadoæuczynienie by³o na tyle dotkliwe dla naruszaj¹cego cudze dobro
osobiste, aby powstrzyma³o go przed naruszaniem dóbr osobistych
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innych osób, albo przynajmniej wiadomoæ jego dotkliwoci, musia³a byæ brana pod uwagê w przysz³oci. Nie mo¿e ono byæ nadmiernie wygórowane, ale jego wysokoæ mo¿e odbiegaæ od przeciêtnych dochodów osi¹ganych w spo³eczeñstwie i powinna raczej
byæ proporcjonalna do sytuacji maj¹tkowej sprawców naruszenia
cudzego dobra osobistego.
Natomiast wybór sposobu (formy), w jakiej pozwany winien z³o¿yæ owiadczenie stanowi¹ce przeproszenie, powinien uwzglêdniaæ cel tej czynnoci w postaci usuniêcia skutków naruszenia dóbr
osobistych, który realizuje siê przez uzyskanie przez poszkodowanego rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji zarówno prawnej, jak
i moralnej, przy czym przy wyborze sposobu dostrzega siê potrzebê zachowania proporcjonalnoci. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przyjmuje siê, ¿e je¿eli naruszono godnoæ osobist¹ cz³owieka, w³aciw¹ form¹ usuniêcia skutków naruszenia mo¿e byæ z³o¿enie samemu pokrzywdzonemu owiadczenia usuwaj¹cego skutki
tego naruszenia przez podmiot, który tego siê dopuci³. Natomiast
inna sytuacja zachodzi, gdy przedmiotem ochrony jest czeæ rozumiana jako dobre imiê. W takim przypadku, owiadczenie usuwaj¹ce skutki naruszenia tego dobra, aby osi¹gnê³o cel, powinno dotrzeæ do tych osób, które zetknê³y siê z jego bezprawnym naruszeniem.
W niniejszej sprawie, jak zosta³o ustalone, do naruszenia dóbr
osobistych powódki dosz³o poprzez rozes³anie informacji o wypowiedzeniu jej umowy o pracê z podaniem przyczyny w drodze
mailowej. Odpowiednia zatem treæ i forma owiadczenia z art. 24
§ 1 k.c. powinna odpowiadaæ racjonalnie pojmowanemu kryterium
celowoci.
Przeproszenie musi byæ zatem zakomunikowane przez skierowanie owiadczenia (przeproszenia) do osób, które zapozna³y siê
z treci¹ maila, tj. wszystkich pracowników oddzia³u banku.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy, na mocy art. 24 § 1
k.c. w zw. z 111 k.p. i art. 448 k.c., orzek³ jak w pkt. I wyroku.
W pozosta³ym zakresie, na mocy wskazanych przepisów a contrario, S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo.
(...)
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Apelacjê od powy¿szego orzeczenia wywiód³ pozwany, który
zaskar¿y³ wyrok S¹du Okrêgowego w pkt. I, II oraz IV (punkty te
zaskar¿y³ w ca³oci) i zarzuci³ b³¹d w ustaleniach faktycznych maj¹cych wp³yw na ocenê zebranego materia³u dowodowego poprzez
przyjêcie, ¿e program P.w (...) nie przewidywa³ uregulowania
dotycz¹cego skutków negatywnego uczestnictwa w programie dla
sprzedawcy, co stoi w sprzecznoci z treci¹ pkt. 5 Programu: Dyrektor Regionu podejmuje decyzjê odnonie dalszych dzia³añ w odniesieniu do Sprzedawcy w zale¿noci od osi¹gniêtych wyników
(...); naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i dokonanie
ustaleñ ponad zebrany w sprawie materia³ dowodowy, nie maj¹cych oparcia w zebranym przez s¹d materiale dowodowym poprzez przyjêcie, ¿e rozpowszechnienie przez pracodawcê w zabezpieczonej sieci wewnêtrznej i do konkretnych adresatów bêd¹cych pracownikami pozwanego banku zwi¹zanych tajemnic¹ bankow¹ i s³u¿bow¹ ma wp³yw na mo¿liwoæ znalezienia przez ni¹
pracy w zawodzie i stanowi rozpowszechnienie poza placówk¹ bankow¹; przyjêcie, ¿e zamiarem pozwanego by³o wywieranie presji
na innych pracowników w zakresie ich wydajnoci pracy, a nadto
aby zamiarem pozwanego by³o poni¿enie powódki  co mia³o
wp³yw na ocenê zachowania pozwanego i wysokoæ przyznanego
zadoæuczynienia.
Ponadto pozwany zarzuci³ dokonanie b³êdnej wyk³adni art. 448
k.c. poprzez zawy¿enie wiadczenia, albowiem przyznana wysokoæ zadoæuczynienia jest nieadekwatna do okolicznoci zdarzenia
i wbrew stanowisku s¹du I instancji, stanowi okazjê dla powódki
dla uzyskania przychodu, a dokonana ocena zachowania pozwanego jest nieobiektywna, nie oparta na zebranym w sprawie materiale dowodowym, przekraczaj¹ca swobodn¹ ocenê dowodów przewidzianych dyspozycj¹ art. 233 k.p.c.;
(...)
Apeluj¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez oddalenie powództwa, obci¹¿enie powódki kosztami postêpowania
za obie instancje, w tym kosztami zastêpstwa procesowego; wzglêdnie uchylenie zaskar¿onego wyroku do ponownego rozpoznania,
pozostawiaj¹c s¹dowi I instancji rozstrzygniêcie o kosztach postêpowania.
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(...)
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny w pe³ni podziela poczynione przez S¹d Okrêgowy ustalenia faktyczne oraz rozwa¿ania prawne i przyjmuje je za
w³asne, co oznacza, ¿e nie zachodzi potrzeba ich ponownego szczegó³owego przytaczania (podobnie S¹d Najwy¿szy w wyrokach z dnia
20 stycznia 2010 r., II PK 178/09, LEX nr 577829; 14 maja 2010 r.,
II CSK 545/09, LEX nr 602684; 27 kwietnia 2010 r., II PK 312/09,
LEX nr 602700; 8 padziernika 1998 r., II CKN 923/97, OSNC 1999/
3/60).
Na wstêpie wyjanienia wymaga, i¿ brak by³o sporu co do tego,
¿e pozwany drog¹ mailow¹ udostêpni³ wszystkim pracownikom
oddzia³u informacjê dotycz¹c¹ wypowiedzenia powódce umowy
o pracê wraz z wyjanieniem dotycz¹cym przyczyn tego wypowiedzenia.
S¹d I instancji uzna³ dzia³anie pozwanego za bezprawne i zawinione naruszenie dóbr osobistych powódki oraz prawa do ochrony
jej danych osobowych, a nadto wi¹za³o siê z doznaniem rozstroju
zdrowia i na tej podstawie zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powódki kwotê 10.950,- z³ tytu³em zadoæuczynienia oraz nakaza³ pozwanemu z³o¿enie owiadczenia w przedmiocie przeprosin powódki
skierowanych do pracowników, którym przekazano informacje
o przyczynach rozwi¹zania z powódk¹ stosunku pracy.
Pozwany nie zgodzi³ siê z powy¿szym rozstrzygniêciem, kwestionuj¹c przede wszystkim ustalenie S¹du Okrêgowego, i¿ rozpowszechnienie informacji dotycz¹cej wypowiedzenia powódce umowy pracownikom banku stanowi³o naruszenie jej dóbr osobistych,
a tak¿e podnosz¹c zas¹dzenie przez S¹d Okrêgowy zadoæuczynienia w zawy¿onej kwocie.
S¹d Apelacyjny nie podzieli³ powy¿szych zarzutów. Dobra osobiste osoby zatrudnionej nie stanowi¹ odrêbnej kategorii prawnej,
ale s¹ uznawane za dobra osobiste powszechnego prawa cywilnego. Kodeks pracy w art. 111 nie definiuje w sposób szczególny
dóbr osobistych pracownika ani te¿ nie stanowi o ich odrêbnoci,
jednak¿e nakazuje ich ochronê.
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Definicje doktrynalne pojêcia dobro osobiste stworzone na u¿ytek prawa cywilnego odnosz¹ siê równie¿ do dóbr osobistych osoby zatrudnionej (por. szerzej H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer 2007).
W doktrynie i orzecznictwie uznaje siê, ¿e dobra osobiste s¹
wartociami o charakterze niemaj¹tkowym, wi¹¿¹cymi siê z osobowoci¹ cz³owieka, uznanymi powszechnie w spo³eczeñstwie. Jako
kryterium istnienia danego dobra osobistego, a tak¿e uznania, ¿e
dosz³o do jego naruszenia przyjmuje siê punkt widzenia rozs¹dnego cz³owieka oraz obiektywn¹ reakcjê spo³eczn¹.
Podstawê roszczeñ powódki stanowi³o naruszenie dóbr osobistych w postaci danych osobowych oraz godnoci i dobrego imienia pracownika powoduj¹ce rozstrój zdrowia.
Problematyka danych osobowych uregulowana zosta³a w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która
w art. 1 stanowi, i¿ ka¿dy ma prawo do ochrony dotycz¹cych go
danych osobowych (ust. 1). Przetwarzanie danych osobowych mo¿e
mieæ miejsce ze wzglêdu na dobro publiczne, dobro osoby, której
dane dotycz¹, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie okrelonym ustaw¹ (ust. 2).
Odnonie dobra osobistego w postaci godnoci, podkrelenia
wymaga, i¿ przybiera ona dwie formy, tj. godnoci osobistej jako
wyobra¿enie jednostki o w³asnej wartoci, a tak¿e czci zewnêtrznej
(dobrego imienia), czyli opinii jak¹ inni ludzie maj¹ o wartoci danego cz³owieka, a wiêc jego obrazu w oczach osób trzecich. Dla
stwierdzenia naruszenia godnoci osobistej nie jest wiêc konieczne,
aby zarzut sformu³owany pod adresem danej osoby by³ rozpowszechniony, a nawet  by w ogóle dotar³ do wiadomoci innych osób.
O naruszeniu tzw. czci zewnêtrznej (reputacji) mo¿na natomiast mówiæ dopiero wówczas, gdy dyskredytuj¹ca jednostkê wypowied
dotrze do osób trzecich, zostanie upubliczniona (por. wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 213/05, Lex nr
604054).
Podzieliæ nale¿y pogl¹d S¹du Najwy¿szego przytoczony w apelacji (wyrok z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 537/00, Lex nr 46072),
i¿ rozwi¹zanie (tak¿e wadliwe) stosunku pracy przez pracodawcê
wyklucza mo¿liwoæ stosowania przepisów prawa cywilnego
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o ochronie dóbr osobistych. Pozwany przytoczy³ jednak przedmiotowe orzeczenie, pomijaj¹c jego istotn¹ czêæ, bowiem S¹d Najwy¿szy wyranie zaznaczy³, ¿e o wy³¹czeniu przepisów dotycz¹cych
naruszenia dóbr osobistych nie mo¿e byæ mowy, jeli w zwi¹zku
z rozwi¹zaniem stosunku pracy pracodawca naruszy dobro osobiste
pracownika poza zakresem stosunku pracy, podejmuj¹c dzia³ania
nie mieszcz¹ce siê w ukszta³towanej przez ustawodawcê formie
i treci czynnoci prawnej rozwi¹zuj¹cej stosunek pracy.
Tak wiêc, samo rozwi¹zanie stosunku pracy, jak i formu³owanie
przez pracodawcê ocen na temat pracownika, mieszcz¹ siê niew¹tpliwie w zakresie uprawnieñ pracodawcy, jednak ju¿ rozpowszechnienie informacji o przyczynach tego wypowiedzenia nie znajduje
jakiegokolwiek uzasadnienia, zarówno w przepisach jak i rozwa¿eniu s³usznych interesów obu stron stosunku pracy.
Nie ma racji apeluj¹cy twierdz¹c, ¿e nie dosz³o do rozpowszechnienia informacji o przyczynach rozwi¹zania z powódk¹ stosunku
pracy, bowiem informacja ta skierowana zosta³a do zamkniêtego
grona osób zatrudnionych u pozwanego, a nadto jako informacja
w obiegu bankowym mail opatrzony by³ klauzul¹ poufnoci. S¹d
Apelacyjny nie dopatrzy³ siê bowiem w treci maila skierowanego
do pracowników zobowi¹zania do zachowania jego treci w tajemnicy, za informacje dotycz¹ca spraw personalnych nie s¹ ustawowo objête klauzul¹ poufnoci.
Podstawow¹ przes³ank¹ dopuszczalnoci podjêcia przez pokrzywdzonego jakichkolwiek rodków przeciwko podmiotowi naruszaj¹cemu jego dobro osobiste jest bezprawnoæ dzia³ania. Oznacza to,
¿e bez znaczenia jest wewnêtrzne poczucie danej osoby, i¿ jej
dobro osobiste zosta³o naruszone, jeli adresat roszczeñ wyka¿e, i¿
mia³ do tego prawo. Ponadto, ciê¿ar wykazania braku bezprawnoci naruszenia dóbr osobistych spoczywa na osobie dokonuj¹cej
naruszenia, bowiem z art. 24 k.c. wynika domniemanie bezprawnoci naruszenia. Tym samym pokrzywdzony ¿¹daj¹cy zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych nie musi wykazywaæ, i¿ naruszenie to by³o bezprawne, ale jedynie, ¿e w ogóle ono nast¹pi³o.
Jeli natomiast ¿¹da on tak¿e kompensaty krzywdy na podstawie
art. 24 k.c. b¹d art. 448 k.c., dodatkowo musi wykazaæ, i¿ naruszenie to spowodowa³o u niego krzywdê oraz ¿e by³o zawinione (zob.
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wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 19 stycznia 2007 r., III CSK 358/
06, Lex nr 277289). Sprawca, chc¹c unikn¹æ odpowiedzialnoci,
musi przede wszystkim wykazaæ, ¿e dzia³anie jego nie by³o bezprawne. W dalszej kolejnoci mo¿e broniæ siê, dowodz¹c, ¿e dzia³anie jego nie by³o zawinione, przy czym w kwestii tej ciê¿ar dowodu spoczywa na pokrzywdzonym, zatem wystarczy jeli pozwany obali twierdzenia strony przeciwnej.
Jako okolicznoci wy³¹czaj¹ce bezprawnoæ dla potrzeb niniejszej sprawy wskazaæ trzeba przede wszystkim dzia³anie w granicach ustawowo przyznanych uprawnieñ oraz zgodê poszkodowanego.
Co do podnoszonego przez powódkê naruszenia jej dóbr osobistych w postaci godnoci i dobrego imienia pracownika, z oczywistych przyczyn nie mo¿e byæ w takiej sytuacji w ogóle mowy o braku
bezprawnoci, bowiem nie istniej¹ przepisy uprawniaj¹c do naruszenia tych dóbr. Ocenie mo¿e jedynie podlegaæ sam fakt, czy do
naruszenia takiego dosz³o.
Inaczej jednak przedstawia siê kwestia naruszenia dóbr osobistych w postaci danych osobowych, bowiem przepisy uprawniaj¹
okrelone podmioty do dysponowania takimi danymi.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, w niniejszej sprawie nie mo¿e
byæ jednak mowy o dzia³aniu pozwanego w granicach ustawowo
przyznanych uprawnieñ.
Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e pracodawca przetwarza dane
osobowe osób u siebie zatrudnionych w aktach osobowych b¹d
innych zbiorach danych, staj¹c siê tym samym administratorem danych. Mo¿e on udostêpniaæ posiadane przez siebie informacje dotycz¹ce pracowników i innych osób zatrudnionych jedynie ze wzglêdu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotycz¹, lub dobro
osób trzecich w okrelonym przez ustawodawcê zakresie.
Zgoda na przetwarzanie danych o osobie zatrudnionej nie jest
zatem konieczna, gdy zezwalaj¹ na to przepisy prawa oraz wówczas, gdy jest to niezbêdne w celu realizacji okrelonych ustawowo
zadañ. W szczególnoci podmiot zatrudniaj¹cy ma prawo przetwarzaæ dane osobowe bez zgody osoby zatrudnionej, jeli jest to niezbêdne do wype³niania ich usprawiedliwionych celów, a przetwa-
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rzanie danych nie narusza praw i wolnoci osoby, której dane dotycz¹ (szerzej zob. H. Szewczyk, op.cit.).
Jak trafnie wskaza³ s¹d I instancji, nie mo¿na uznaæ za uprawnione podawania informacji o rozwi¹zaniu umowy z powódk¹ oraz
o przyczynach tego rozwi¹zania wszystkim pracownikom. Uzasadnione jest bowiem jedynie udostêpnianie takiej informacji osobom,
którym dane te s¹ potrzebne do prawid³owego kierowania sprawami pracodawcy, jak np. prze³o¿onym pracownika czy osobom zajmuj¹cym siê sprawami personalnymi. Samo przekazanie informacji
o rozwi¹zaniu stosunku pracy mo¿na by ewentualnie uznaæ za zasadne w stosunku do osób wspó³pracuj¹cych z tym pracownikiem,
gdy¿ mo¿e byæ po¿¹dana wiedza o ustaniu podstaw do dalszego
kontaktowania siê ze zwolnionym pracownikiem w sprawach zawodowych.
Niemniej jednak, S¹d Apelacyjny nie znalaz³ ¿adnego uzasadnienia dla udostêpniania innym pracownikom informacji dotycz¹cych
przyczyn wypowiedzenia powódce umowy o pracê, tym bardziej,
¿e mia³y one dotyczyæ okolicznoci le¿¹cych po stronie pracownika, a w istocie sugerowa³y nienale¿yte wywi¹zywanie siê z wykonywania powierzonych powódce obowi¹zków.
Pozwany podnosi³, ¿e bezprawnoæ jego dzia³ania wy³¹cza zgoda powódki na udostêpnianie jej danych w zwi¹zku z przyst¹pieniem przez ni¹ do program P.w (...), który, odmiennie ni¿ ustali³ to
S¹d Okrêgowy, przewidywa³ uregulowania dotycz¹ce skutków zakoñczenia go przez pracownika z negatywnym wynikiem.
S¹d Apelacyjny podzieli³ jednak dokonane przez S¹d Okrêgowy
ustalenia. Sam fakt bowiem, i¿ jako krok 5 w przebiegu programu
wskazano, ¿e w razie pora¿ki pracownika Dyrektor Regionu podejmuje decyzjê odnonie dalszych dzia³añ w odniesieniu do sprzedawcy w zale¿noci od osi¹gniêtych wyników, nie oznacza jeszcze, ¿e osoba bior¹ca w nim udzia³ musia³a siê spodziewaæ rozwi¹zania z ni¹ stosunku pracy, a zw³aszcza, ¿e przyczyny rozwi¹zania
zostan¹ ujawnione pozosta³ym pracownikom. Pod has³em Decyzja
Dyrektora Regionalnego kryæ siê mog³y np. skutki w postaci potrzeby wziêcia przez pracownika udzia³u w kolejnym programie
aktywizuj¹cym pracownika, obni¿enia czy te¿ pozbawienia prawa
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do premii lub np. pominiêcia pracownika przy przyznawaniu nagród itp.
wiadek A.O., pe³ni¹ca funkcjê dyrektora ds. klientów detalicznych w regionie (...), przyzna³a zreszt¹, ¿e w regulaminie nie ma
zapisu, jakoby w zwi¹zku z programem P.w (...) pracownik móg³
zostaæ zwolniony, a tym bardzie, aby program ten przewidywa³
podanie do wiadomoci wszystkich pracowników przyczyn rozwi¹zania stosunku pracy.
Wskazaæ nadto nale¿y, i¿ zgoda pokrzywdzonego, jako owiadczenie woli, mo¿e byæ z³o¿ona w ka¿dy sposób, z którego wynika
treæ tego owiadczenia. Wbrew jednak twierdzeniom pozwanego,
z materia³u dowodowego wynika, ¿e powódka nie sk³ada³a ¿adnych owiadczeñ zwi¹zanych z wyra¿aniem zgody na udzia³ w programie, jak te¿ i rozpowszechnianie informacji o jego wynikach,
a zw³aszcza, aby wyrazi³a zgodê na podanie do wiadomoci pracowników przyczyn wypowiedzenia jej umowy o pracê.
Z materia³u dowodowego jednoznacznie wynika, ¿e powódka
zosta³a jedynie poinformowana o objêciu jej omawianym programem, a nie zapytana, czy wyra¿a na to zgodê, wraz ze wszystkimi
dalszymi konsekwencjami. Niezale¿nie jednak od powy¿szego, okolicznoæ ta i tak pozostawa³aby bez wp³ywu na rozstrzygniêcie niniejszej sprawy, bowiem informacje odnonie programu nie s¹ to¿same z informacjami dotycz¹cymi przyczyn ustania stosunku pracy.
O ile przy tym mo¿na by rozwa¿aæ, czy poprzez przyst¹pienie do
programu nie wyrazi³a ona w sposób dorozumiany zgody na udzia³
w nim, to mo¿liwoæ taka nie wchodzi w ogóle w grê w przypadku rozpowszechnia informacji o przyczynach rozwi¹zania z ni¹ stosunku pracy. W zwi¹zku z powy¿szym w przedmiotowej sprawie
nie mo¿e byæ mowy o wy³¹czeniu bezprawnoci czynu ze wzglêdu na zgodê pokrzywdzonego.
W ocenie S¹du Apelacyjnego nie zas³uguj¹ równie¿ na uznanie
zarzuty pozwanego dotycz¹ce przyznania powódce zadoæuczynienia w nieadekwatnej, zawy¿onej wysokoci. Pozwany podnosi³,
i¿ S¹d Okrêgowy zawy¿y³ wysokoæ nale¿nego powódce wiadczenia, opieraj¹c siê przy jego ocenie przede wszystkim na sytuacji
materialnej pozwanego, bêd¹cego instytucj¹ finansow¹. Zwa¿yæ jednak¿e nale¿y, i¿ wbrew twierdzeniom skar¿¹cego, okolicznoæ ta
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nie mo¿e pozostaæ bez wp³ywu nie tylko ze wzglêdu na mo¿liwoci finansowe zobowi¹zanego, ale tak¿e równie¿ z uwagi na funkcjê prewencyjn¹ zas¹dzonego zadoæuczynienia (por. wyroki S¹du
Najwy¿szego z dnia 16 kwietnia 2002 r., V CKN 1010/00, Lex nr
55467 oraz z dnia 13 stycznia 2012 r., I CSK 790/10, Lex nr 1129077).
Skoro bowiem naruszenie dóbr osobistych by³o dzia³aniem zawinionym, pozwany powinien odczuæ finansowo wiadczenie, do którego zap³aty jest obowi¹zany, tak aby wiadomoæ jego dotkliwoci
by³a przez niego brana pod uwagê w przysz³oci. Szczególnie istotn¹
funkcja ta jest w przypadku zobowi¹zanego bêd¹cego pracodawc¹,
którego dzia³anie ze wzglêdu na szczególn¹ pozycjê w stosunku do
pracowników nie musi byæ incydentem, ale mo¿e staæ siê sta³¹
praktyk¹.
Jako czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoæ zadoæuczynienia wymieniæ trzeba tak¿e rodzaj dobra, które zosta³o naruszone, charakter, stopieñ nasilenia i czas trwania doznawania przez osobê, której
dobro zosta³o naruszone, ujemnych prze¿yæ psychicznych spowodowanych naruszeniem (krzywda), stopieñ winy osoby naruszaj¹cej dobra osobiste, cel który zamierza³a ona osi¹gn¹æ podejmuj¹c
dzia³anie naruszaj¹ce te dobra i korzyæ maj¹tkow¹, jak¹ w zwi¹zku
z tym dzia³aniem, uzyska³a lub spodziewa³a siê uzyskaæ (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 11 kwietnia 2006 r., I CSK 159/05,
Lex nr 371773). Jak ju¿ wy¿ej wskazano, s¹d II instancji nie ma
¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e pozwany swoim zachowaniem
naruszy³ dobra osobiste powódki w postaci jej godnoci i dobrego
imienia. Dobra te wprawdzie w hierarchii dóbr osobistych stoj¹ ni¿ej ni¿ zdrowie czy ¿ycie, niemniej jednak zwa¿yæ trzeba na krzywdê, jakiej powódka dozna³a w wyniku ich naruszenia. Zachowanie
pozwanego nie tylko spowodowa³o pogorszenie jej samopoczucia
bezporednio po zdarzeniu, ale tak¿e wp³ynê³o na jej zdrowie psychiczne, powoduj¹c koniecznoæ leczenia psychiatrycznego w warunkach ambulatoryjnych. Fakt ten potwierdzi³a opinia bieg³ej psychiatry, która jednoznacznie wskaza³a na zaburzenia adaptacyjne
spowodowane sytuacj¹ stresuj¹c¹, tj. wypowiedzeniem umowy o pracê i rozpowszechnieniem tej informacji drog¹ mailow¹ przez pracodawcê. Z opinii tej jasno wynika, i¿ stan psychiczny powódki
stanowi konsekwencjê obu powy¿szych zdarzeñ, a zatem twier-
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dzenia pozwanego, ¿e samo wypowiedzenie umowy o pracê wywo³a³oby tak¹ sam¹ reakcjê powódki (nawet gdyby pracodawca
nie poinformowa³ innych pracowników o przyczynach ustania stosunku pracy) stanowi¹ jedynie niepopart¹ ¿adnymi dowodami polemikê z ocen¹ dokonan¹ przez bieg³ego specjalistê zdrowia psychicznego i nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny nie podzieli³ tak¿e zarzutów pozwanego dotycz¹cych niewiarygodnoci wiadka M.B. W apelacji zawarto zarzut,
¿e wiadek ten nie mo¿e byæ obiektywny, poniewa¿ z ni¹ tak¿e
rozwi¹zano umowê o pracê. W ocenie S¹du Apelacyjnego, zeznania wiadka, zw³aszcza w zakresie jej odczuæ zwi¹zanych z rozpowszechnieniem wród wszystkich pracowników informacji dotycz¹cej przyczyn rozwi¹zania umowy o pracê, maj¹ szczególny walor dowodowy, bowiem pokazuj¹, ¿e reakcja powódki nie wynika
z jej indywidualnych cech i szczególnej wra¿liwoci, ale stanowi
normaln¹ konsekwencjê sytuacji, w jakiej znalaz³a siê powódka.
S¹d Apelacyjny nie neguje tego, ¿e reakcja powódki by³a konsekwencj¹ obu zdarzeñ, tj. zarówno wypowiedzenia jej stosunku pracy jak i póniejszych bezprawnych (opisanych wy¿ej) dzia³añ pozwanego. Niemniej jednak, niew¹tpliwie dzia³ania pozwanego towarzysz¹ce samemu wypowiedzeniu stosunku pracy w znacznym
stopniu wp³ynê³y na jej odbiór ca³ej tej sytuacji.
S¹d Apelacyjny nie ma ¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e
gdyby pozwany wypowiedzia³ powódce umowê, bez nara¿ania jej
na dodatkowy stres zwi¹zany ze wiadomoci¹, ¿e wszyscy pracownicy oddzia³u wiedz¹ o przyczynie jej zwolnienia, nie odczu³aby ona tego tak dotkliwie. Racjê ma wprawdzie pozwany, i¿ miar¹
krzywdy wyrz¹dzonej powódce nie mog¹ byæ jedynie jej subiektywne odczucia. Nietrafnie jednak skar¿¹cy podnosi, i¿ powódka
nie wykaza³a, jakie by³y rzeczywiste konsekwencje jego dzia³ania,
czy powódka straci³a przez to szansê na now¹ pracê lub spotka³y j¹
jakie przykroci ze strony innych. Pozwany pomija bowiem okolicznoæ, i¿ obowi¹zek dowodzenia rzeczywicie poniesionych strat
spoczywa na stronie domagaj¹cej siê odszkodowania na podstawie
art. 361 k.c. Zadoæuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, bêd¹ce przedmiotem niniejszej sprawy jest natomiast instytucj¹, w przypadku której ¿¹daj¹cy jej musi wykazaæ jedynie, i¿ wyrz¹dzono mu
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krzywdê. Krzywda oznacza za szkodê niemaj¹tkow¹ wywo³an¹
naruszeniem dobra osobistego, polegaj¹c¹ na fizycznych dolegliwociach b¹d psychicznych cierpieniach pokrzywdzonego (por.
szerzej A. Olejniczak, Komentarz do art. 448 Kodeksu cywilnego,
Lex). Wszystkie aspekty tej krzywdy nie zawsze musz¹ jednak zostaæ wykazane konkretnymi dowodami. Wystarczy, ¿e w wietle
zasad logiki i dowiadczenia ¿yciowego zdarzenie, które dotknê³o
pokrzywdzonego, mo¿e wywo³aæ u innych okrelon¹ reakcjê.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, sytuacja, w jakiej znalaz³a siê powódka, w niemal ka¿dym cz³owieku o przeciêtnej wra¿liwoci
wywo³a³aby poczucie krzywdy oraz naruszenia jego godnoci i dobrego imienia. Podkrelenia wymaga, ¿e powódka pracowa³a u pozwanego przez blisko 20 lat, co dodatkowo musia³o spotêgowaæ
poczucie krzywdy zwi¹zanej nie tylko z ustaniem stosunku pracy,
ale równie¿ tym, jak zosta³a potraktowana przez pracodawcê, którego postêpowanie mog³o spowodowaæ u pozosta³ych pracowników przewiadczenie, ¿e powódka jest s³abym pracownikiem i zatrudnianie jej jest nieop³acalne. Ze wzglêdu za na fakt, ¿e informacja ta zosta³a przekazana bardzo szerokiemu gronu osób zatrudnionych w banku, wielce prawdopodobne jest jej wyjcie tak¿e poza
to grono. Takie prawdopodobieñstwo potwierdzi³y zeznania wiadka M.B.
Na wysokoæ zas¹dzonej kwoty wp³yw musi mieæ równie¿ zas³uguj¹ca na szczególne potêpienie motywacja pozwanego. S¹d
Apelacyjny nie da³ bowiem wiary wyjanieniom skar¿¹cego, i¿ kierowa³a nim chêæ zapobie¿enia niepotrzebnym spekulacjom wród
pracowników dotycz¹cym przyczyny rozwi¹zania z powódk¹ stosunku pracy. Z ca³okszta³tu okolicznoci dotycz¹cych przebiegu
programu P.w (...), w tym bie¿¹cego informowania wszystkich
pracowników o wynikach ka¿dego jej etapu i o tym, którzy pracownicy nie osi¹gnêli wymaganego przez pracodawcê wyniku,
a nastêpnie informowania ich o przyczynie rozwi¹zania umowy
z pracownikiem, który programu tego nie przeszed³ pozytywnie,
wynika, i¿ pozwany mia³ na celu zastraszenie nie tylko pracownika, którego program ten bezporednio dotyczy³, ale tak¿e wszystkich pozosta³ych pracowników, choæ pozwany mo¿e sam traktowaæ to jako metodê motywowania do bardziej wydajnej pracy.
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Rozpowszechnienie informacji o przyczynie rozwi¹zania z powódk¹
umowy o pracê mia³o byæ dla innych pracowników wyranym sygna³em, jakie mog¹ byæ konsekwencje ich s³abych wyników sprzeda¿y i nie realizowania narzuconego pracownikom programu. Nie
mo¿na przy tym podzieliæ pogl¹du skar¿¹cego, ¿e dzia³anie takie
mia³o wp³ywaæ na pracowników motywuj¹co. Dzia³anie motywuj¹ce jest bowiem dzia³aniem ukierunkowanym pozytywnie nie tylko
w sensie po¿¹danych wyników, ale równie¿ nacechowania podejmowanych przez motywuj¹cego dzia³añ. Motywuj¹cym by³by wiêc
program przeznaczony dla wszystkich b¹d te¿ grupy pracowników ukierunkowany na jak najlepsze wyniki i premiuj¹cy najlepszych. Program natomiast, do którego typowani s¹ i zobligowani do
udzia³u w nim pracownicy najs³absi, nad którymi ci¹¿y w dodatku
widmo koniecznoci kontynuowania go przez kolejne miesi¹ce
w razie nie przekroczenia wymaganych 30% wzrostu sprzeda¿y,
zdaniem s¹du II instancji, jest programem nastawionym wprawdzie
na poprawienie wyników sprzeda¿y danego pracownika, ale jednoczenie na wzbudzenie w nim strachu przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami niesprostania wymaganiom pracodawcy.
Skoro wiêc sam program by³ ju¿ dzia³aniem nastawionym na zastraszenie pracowników i przekonanie ich o koniecznoci osi¹gniêcia
wysokich wyników sprzeda¿y, trudno dostrzec nastawienie propracownicze w dzia³aniu pozwanego polegaj¹cym na rozpowszechnianiu informacji o rozwi¹zaniu z powódk¹ stosunku pracy i jego
przyczynach. Zdaniem s¹du II instancji, zachowanie pozwanego
by³o jedynie kolejnym, lecz zbyt daleko id¹cymi krokiem maj¹cym
wywo³aæ u pracowników strach przed konsekwencjami niskich wyników sprzeda¿y. Potwierdzenie tego stanowi¹ tak¿e zeznania wiadka J.S., dyrektora regionalnego ds. personalnych na region (...),
która sama wskaza³a na przekroczenie przez pozwanego uprawnieñ, akcentuj¹c nadto pozytywny skutek tego faktu i podaj¹c, i¿
pracownicy uczestnicz¹cy w kolejnych programach, ju¿ nigdy nie
weszli do IV etapu. Z wypowiedzi wiadka jasno zatem wynika, i¿
celem dzia³añ pozwanego by³o wywieranie presji na pozosta³ych
pracownikach w zakresie ich wydajnoci pracy.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, wysokoæ wiadczenia przyznanego na podstawie art. 448 k.c. ma charakter ocen-
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ny i przy jego okreleniu s¹dy zachowuj¹ du¿y zakres swobody.
Zmiana wysokoci wiadczenia przez s¹d wy¿szej instancji mo¿liwa jest zatem tylko wtedy, gdy jego nieproporcjonalnoæ do wyrz¹dzonej krzywdy i wysokoci wiadczenia rzeczywicie nale¿nego
jest wyrana lub ra¿¹ca (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 8
sierpnia 2007 r., I CSK 165/07, Lex nr 287745). W wietle przytoczonych wy¿ej okolicznoci, S¹d Apelacyjny nie dopatrzy³ siê, aby
kwota zas¹dzonego przez s¹d I instancji zadoæuczynienia by³a ra¿¹ca nieproporcjonalna, czy te¿ w ogóle zawy¿ona.
S¹d Apelacyjny nie stwierdzi³ równie¿ naruszenia przez S¹d
Okrêgowy przepisów art. 100 i 108 k.p.c. poprzez wzajemne zniesienie kosztów procesu. W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e o wyborze przez s¹d zasady wzajemnego zniesienia kosztów lub ich stosunkowego rozdzielenia decyduj¹ wzglêdy s³usznoci i nie jest konieczne w ka¿dym przypadku arytmetyczne cis³e ich rozliczenie
wed³ug stosunku czêci uwzglêdnionej do oddalonej (zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 4 padziernika 1966 r., II PZ 63/
66, Lex nr 6049; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 21 lutego 2002 r.,
I PKN 932/00, Lex nr 54295). W ocenie S¹du Apelacyjnego, okolicznoæ wygrania przez powódkê sprawy co do zasady, a tak¿e
du¿a dysproporcja w sytuacji finansowej stron przy specyficznym
charakterze sprawy dotycz¹cej naruszenia praw osobistych stanowi¹ wystarczaj¹ce uzasadnienie dla zastosowania przez s¹d zasady
s³usznoci i wzajemnego zniesienia kosztów.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania i uznaj¹c zarzuty pozwanego za nieuzasadnione, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 385
k.p.c. oddali³ apelacjê.
Na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 5
w zw. z § 6 pkt 5 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z § 13 ust. 3
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej
z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348), S¹d Apelacyjny  stosownie do
zasady odpowiedzialnoci za wynik postêpowania w danej instancji  zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powódki kwotê 1.860,- z³
tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego za II instancjê.
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4
WYROK
z dnia 15 maja 2013 r.
III AUa 1743/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska
SSA Maciej Piankowski (sprawozdawca)

Teza
1. Postêpowanie odwo³awcze przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych ma charakter kontrolny i s³u¿y badaniu prawid³owoci decyzji organu rentowego, a zatem nie mo¿e polegaæ na zastêpowaniu organu rentowego w wydawaniu decyzji.
2. Gdy organ rentowy wyda³ decyzjê, której nie uzasadni³, a tym
samym nie mo¿na jej zweryfikowaæ pod k¹tem dokonanych przez
ten organ ustaleñ, koniecznym jest zwrot akt organowi rentowemu w celu wydania decyzji poddaj¹cej siê merytorycznej kontroli.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 13 czerwca 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych odmówi³ R.M. przeliczenia renty, powo³uj¹c siê na brzmienie art. 111 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 ze zm.) oraz okolicznoæ, i¿ dotychczasowy wskanik
podstawy wymiaru renty wnioskodawcy wynosi 348,87% i jest
wy¿szy od obliczonego na nowo, wynosz¹cego w poszczególnych
wersjach: 140,24%, 225,83% i 36,12%. Zak³ad Ubezpieczeñ spo³ecznych wskaza³ tak¿e, i¿ w przeliczeniu uwzglêdniono minimalne wynagrodzenie, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 wrzenia 2008 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ R.M.
(...)
Wyrokiem z dnia 14 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy Wydzia³
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych oddali³ odwo³anie.
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Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
R.M. by³ uprawniony do renty w okresie od 1986 r. do 1989 r.
Nastêpnie powróci³ do pracy. Ubezpieczony uzyska³ ponownie prawo do renty w styczniu 1992 r. Bêd¹c na rencie skar¿¹cy pracowa³,
jednak uzyskiwa³ bardzo niskie wynagrodzenia. Wynagrodzenia
uzyskiwane wczeniej by³y dla niego znacznie korzystniejsze. Do
ustalenia podstawy wymiaru renty nabytej w 1992 r. przyjêto wynagrodzenia, które stanowi³y podstawê wymiaru sk³adek z 3 lat
kalendarzowych, tj. od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1985 r.,
z których wskanik wysokoci podstawy wymiaru wyniós³ 348,87%.
S¹d Okrêgowy przywo³a³ treæ art. 111 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zgodnie z którym wysokoæ emerytury lub renty oblicza siê ponownie z zastrze¿eniem ust. 2 i 3, od podstawy wymiaru ustalonej w myl art. 15,
je¿eli do jej obliczenia wskazano podstawê wymiaru sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe
na podstawie przepisów prawa polskiego:
1) z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym
do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru wiadczenia,
2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzaj¹cych bezporednio rok kalendarzowy,
w którym zg³oszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty
albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzglêdnieniem art. 176,
3) z 20 lat kalendarzowych wybranych z ca³ego okresu podlegania
ubezpieczeniu, przypadaj¹cych przed rokiem zg³oszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty  a wskanik wysokoci podstawy wymiaru jest wy¿szy od poprzednio obliczonego.
S¹d I instancji podkreli³, i¿ wed³ug wyliczeñ przedstawionych
przez ZUS w zaskar¿onej decyzji  wskanik wysokoci podstawy
wymiaru obliczony wg sposobów wskazanych w zacytowanym art.
111 jest ni¿szy od dotychczasowego, czemu nie zaprzeczy³a strona
skar¿¹ca.
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Odnosz¹c siê natomiast do podniesionej przez skar¿¹cego mo¿liwoci przeliczenia nale¿nej mu renty z zastosowaniem art. 110
przytoczonej na wstêpie ustawy, S¹d Okrêgowy wskaza³ na brzmienie tego przepisu, w myl którego  wysokoæ emerytury lub renty
oblicza siê ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób
okrelony w art. 15, z uwzglêdnieniem ust. 3, je¿eli do jej obliczenia wskazano podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadaj¹c¹ w ca³oci lub w czêci po
przyznaniu wiadczenia, a wskanik wysokoci podstawy wymiaru
jest wy¿szy od poprzednio obliczonego.
Pewn¹ modyfikacjê zawiera ust. 2, na podstawie którego warunek posiadania wy¿szego wskanika wysokoci podstawy wymiaru nie jest wymagany od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do wiadczenia do dnia zg³oszenia wniosku o ponowne
ustalenie wiadczenia, w myl ust. 1, nie pobra³ wiadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w ca³oci po przyznaniu prawa
do wiadczenia, a wskanik wysokoci podstawy wynosi co najmniej 130%.
S¹d I instancji stwierdzi³, i¿ w przypadku skar¿¹cego nie zachodzi sytuacja opisana w ust. 2 art. 110, skar¿¹cy nie spe³nia tak¿e
przes³anek wynikaj¹cych z ust. 1 tego artyku³u. Nie ma wiêc mo¿liwoci dokonania przeliczenia renty skar¿¹cego ani na podstawie
art. 111 ani te¿ art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ zaskar¿ona
decyzja wydana zosta³a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i na
podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. odwo³anie ubezpieczonego oddali³.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ wnioskodawca, zarzucaj¹c:
1. b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia przez przyjêcie, ¿e w stanie faktycznym sprawy u skar¿¹cego nie wystêpuj¹ przes³anki do przeliczenia wiadczenia
z ZUS, gdy tymczasem wystêpuj¹ przes³anki do przeliczenia tego¿
wiadczenia,
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2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przez b³êdn¹
wyk³adniê przywo³anego przepisu polegaj¹c¹ na przyjêciu, i¿
tylko wy¿szy WWPW jest przes³ank¹ przeliczenia ponownie
wiadczenia, gdy tymczasem z porównania orzeczeñ S¹du Najwy¿szego o sygn. akt II UZP 11/04 (OSNPUSiSP 2005/8/113)
oraz wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 18 listopada
2008 r., P 47/07 (OTK-A 2008/9/156) wynika, i¿ przes³ank¹
przeliczenia wiadczenia z ZUS jest równie¿ nowo wskazany
okres wymagany do ustalenia podstawy wymiaru wiadczenia
przypada w ca³oci po przyznaniu prawa do emerytury/renty,
a WWPW wynosi co najmniej 130%,
3. naruszenie przepisu prawa procesowego, tj. art. 467 § 1 ust. 2
k.p.c. przez przyjêcie, i¿ ZUS w B. wskaza³ sposób wyliczenia
wiadczenia, gdy tymczasem organ rentowy przedstawi³ jedynie
wyliczenie WWPW i to wy³¹cznie z okresu przed przyznaniem
renty skar¿¹cego, nie za wiadczenia najkorzystniejsze, jakie
powodowi by przys³ugiwa³o,
4. naruszenie art. 233 § 1 w zw. z art. 217 § 1 i 2 k.p.c. przez
przyjêcie, i¿ twierdzenia pozwanej odnonie prawid³owoci
wyliczeñ WWPW oraz dalej wiadczenia powód nie kwestionowa³ i zaakceptowa³, gdy tymczasem na rozprawie z dnia 14 wrzenia 2011 r. skar¿¹cy wskazywa³ na b³êdnoæ przeliczenia wiadczenia ZUS, który nie dysponowa³ drukami Rp-7 wp³ywaj¹ce na
wy¿sze WWPW, przez co ostatecznie wiadczenie winno byæ
przeliczone ponownie, co nie nast¹pi³o, które to naruszenia prawa procesowego ad. 3 i 4 apelacji mia³y wp³yw na wynik sprawy i
5. naruszenia przepisu art. 328 § 2 k.p.c., gdy¿ w b³êdnej ocenie
s¹du wyci¹gniêto wniosek, i¿ powód nie zaprzecza³, i¿ WWPW
jest ni¿szy, gdy tymczasem WWPW wyliczony nieprawid³owo
przez organ rentowy nie móg³ byæ podstaw¹ do rozwa¿añ s¹du,
skoro nie przedstawiono sposobu jego wyliczenia, jak równie¿
sposobu wyliczenia wiadczenia oraz nie wyjaniono wszystkich w¹tpliwoci co do poprawnoci wysokoci otrzymywanego wiadczenia.
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Ubezpieczony wniós³ o uchylenie wyroku s¹du I instancji i poprzedzaj¹cej go decyzji organu rentowego i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania bezporednio organowi rentowemu, ewentualnie o zmianê wydanego w sprawie wyroku przez uwzglêdnienie odwo³ania w ca³oci i przyznanie prawid³owo naliczonego wiadczenia z ZUS od dnia z³o¿enia wniosku.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie w stopniu powoduj¹cym
koniecznoæ uchylenia zaskar¿onego wyroku oraz poprzedzaj¹cej
go decyzji i przekazania sprawy bezporednio organowi rentowemu do jej ponownego rozpoznania.
Na wstêpie nale¿y wyjaniæ, ¿e w sprawach z zakresu ubezpieczeñ zarówno roszczenia ubezpieczonego jak i mo¿liwoci rozstrzygniêæ s¹du ograniczone s¹ kontrolnym charakterem postêpowania,
które sprowadza siê do badania prawid³owoci lub zasadnoci decyzji wydanej przez organ rentowy (por. postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 22 lutego 2012 r., II UK 275/11, Lex nr 1215286;
z dnia 26 stycznia 2012 r., I UK 310/11, Lex nr 1215418).
W orzecznictwie ukszta³towa³ siê jednolity pogl¹d, ¿e postêpowanie przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych skupia siê na wadach wynikaj¹cych z naruszenia prawa materialnego, za wady decyzji organu rentowego spowodowane naruszeniem przepisów postêpowania administracyjnego pozostaj¹ w zasadzie poza przedmiotem postêpowania (zob. postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 9
stycznia 2011 r., I UK 267/11, Lex nr 1215777; wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 1 wrzenia 2010 r., III UK 15/10, Lex nr 667499).
Niemniej jednak S¹d Najwy¿szy wskazywa³ tak¿e, i¿ w wyj¹tkowych wypadkach kontrola s¹dowa mo¿e zostaæ przeprowadzona
przez pryzmat przepisów procedury administracyjnej (zob. np. wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia 2 grudnia 2009 r., I UK 189/09, Lex
nr 852261; z dnia 27 kwietnia 2010 r., II UK 336/09, Lex nr 604222).
Niezbêdne elementy treci decyzji administracyjnej wymienia
art. 107 § 1 k.p.a., zgodnie z którym decyzja powinna zawieraæ
miêdzy innymi uzasadnienie faktyczne i prawne. Na mocy za § 3
tego przepisu, uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególnoci zawieraæ wskazanie faktów, które organ uzna³ za udowod-
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nione, dowodów, na których siê opar³, oraz przyczyn, z powodu
których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoci i mocy dowodowej, za uzasadnienie prawne  wyjanienie podstawy prawnej
decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Odnonie decyzji wydawanych przez organy rentowe, kwestiê
tê doprecyzowuje tak¿e rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno
 rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ, który w § 35 ust. 3
stanowi, i¿ decyzja odmowna powinna w szczególnoci zawieraæ
szczegó³owe faktyczne i prawne uzasadnienie odmowy; szczegó³owe uzasadnienie faktyczne i prawne powinna zawieraæ równie¿
decyzja przyznaj¹ca wiadczenie, je¿eli nie uznano niektórych roszczeñ objêtych wnioskiem lub uznano je tylko czêciowo.
Decyzja niezawieraj¹ca wszystkich wymienionych wy¿ej elementów jest niew¹tpliwie decyzj¹ wadliw¹. Dla potrzeb przedmiotowej sprawy, zaj¹æ siê jednak nale¿y kwesti¹ uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e § 35 ust. 3 rozporz¹dzenia kreuje nawet
szerszy wymóg odnonie uzasadnienia decyzji odmownych organów rentowych ni¿ art. 107 k.p.a. w stosunku do pozosta³ych decyzji administracyjnych. Przepis ten nie wymienia wprawdzie enumeratywnie elementów uzasadnienia faktycznego i prawnego, jednak
podkrela koniecznoæ jego szczegó³owoci. Oznacza to, ¿e uzasadnienie decyzji organu rentowego winno zawieraæ wszystkie elementy wskazane w art. 107 § 3 k.p.a., a nadto odniesienie siê do
nich musi byæ szczegó³owe.
Uzasadnienie decyzji przede wszystkim daje podstawê kontroli
jej poprawnoci  w pierwszym rzêdzie samej stronie, której dotyczy decyzja, a nastêpnie tak¿e s¹dowi w ramach postêpowania odwo³awczego, co stanowi meritum postêpowania przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych. Podkreliæ trzeba, ¿e skoro rozpoznanie sprawy ograniczone jest zakresem decyzji, ubezpieczony musi ju¿ w momencie jej otrzymania mieæ mo¿liwoæ zg³oszenia wszystkich swoich zastrze¿eñ do wydanej decyzji. Aby strona mog³a w³aciwie
realizowaæ swoje prawa, decyzja musi zawieraæ szczegó³owe uzasadnienie, w tym wskazanie faktów, które organ uzna³ za udowod-
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nione, dowodów, na których siê opar³, oraz przyczyn, z powodu
których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoci i mocy dowodowej. Organ rentowy winien tak¿e szczegó³owo ustosunkowaæ siê
do ca³ego materia³u dowodowego przed³o¿onego lub wskazywanego przez stronê wystêpuj¹c¹ z wnioskiem, którego dotyczy wydana decyzja. Z oczywistych wzglêdów szczególnie precyzyjnie
organ winien odnieæ siê do faktów lub dowodów, którym odmówi³ mocy podnoszonej przez wystêpuj¹cego z wnioskiem, gdy¿ to
na nich bêdzie skupiaæ siê ewentualne dalsze postêpowanie odwo³awcze. Gdy zatem organ rentowy nie sporz¹dzi³ uzasadnienia spe³niaj¹cego wszystkie powy¿sze przes³anki, odwo³uj¹cy siê nie ma
mo¿liwoci pe³nego ustosunkowania siê do decyzji. To za powoduje, ¿e zachwiana zostaje jego pozycja procesowa. Obrona praw
w procesie oznacza bowiem nie tylko mo¿liwoæ wskazywania przez
stronê faktów uzasadniaj¹cych jej ¿¹danie oraz dowodów na nie, ale
tak¿e ustosunkowywania siê do twierdzeñ strony przeciwnej.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania do realiów niniejszej sprawy,
wskazaæ nale¿y, ¿e przedmiotowe postêpowanie wszczête zosta³o
z inicjatywy ubezpieczonego R.M., który pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. zwróci³ siê do pozwanego o przeliczenie pobieranej
renty z uwzglêdnieniem wynagrodzeñ przedstawionych na za³¹czonych drukach Rp-7 dotycz¹cych wybranych 10 najkorzystniejszych lat pracy z przepracowanych 20 lat. Do wniosku za³¹czy³:
 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce roku
1973, wystawione przez (...) zak³ady (...) w B.,
 informacjê z Orodka (...) sp. z o.o. w P. stwierdzaj¹ce zatrudnienie wnioskodawcy w Spó³dzielni Pracy (...) w Z. w okresie
od 11 lutego 1973 r. do 22 lipca 1974 r. oraz od 19 lipca 1976 r.
do 31 maja 1980 r.,
 powiadczone przez Orodek (...) kserokopie kart wynagrodzeñ
R.M. za lata 1978-1979,
 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce lat
1989-1992, wystawione przez Przedsiêbiorstwo Budowlano 
Us³ugowe (...) S.A. w B.,
 zestawienie zasi³ków chorobowych wnioskodawcy, wystawione przez Przedsiêbiorstwo Budowlano  Us³ugowe (...) S.A. w B.,
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 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce lat
1999-2001, wystawione przez Wydawnictwo (...) sp. z o.o. w B.,
 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce lat
1980-1983, wystawione przez P.P.H.U. (...) Zak³ad (...), wraz
z kserokopiami kart wynagrodzeñ,
 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce lat
1994-1997, wystawione przez P.W. (...),
 zawiadczenie o zatrudnieniu i zatrudnieniu (Rp-7) dotycz¹ce lat
1998-1999, wystawione przez P.W. (...),
 legitymacjê ubezpieczeniow¹ wystawion¹ przez P.Z. (...), zawieraj¹c¹ informacjê o zatrudnieniu i zarobkach w latach 19721975,
 legitymacjê ubezpieczeniow¹ wystawion¹ przez Wojewódzk¹
Us³ugow¹ Spó³dzielniê Pracy, zawieraj¹c¹ informacjê o zatrudnieniu i zarobkach w latach 1976-1997.
W nastêpstwie z³o¿onego wniosku pozwany wyda³ w dniu
13 czerwca 2011 r. zaskar¿on¹ decyzjê odmown¹, stwierdzaj¹c
jedynie, ¿e dotychczasowy wskanik podstawy wymiaru renty
wynosi 348,87% i jest wy¿szy od obliczonego na nowo:
 z 20 lat kalendarzowych wybranych z ca³ego okresu zatrudnienia
 wynosz¹cego 140,24%,
 z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzaj¹cych bezporednio rok, w którym zg³oszono wniosek o przyznanie wiadczenia  wynosz¹cego 225,83%,
 z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzaj¹cych bezporednio rok, w którym zg³oszono wniosek o ponowne ustalenie wiadczenia  wynosz¹cego
36,12%.
Pozwany wskaza³ tak¿e, i¿ w przeliczeniu uwzglêdniono minimalne wynagrodzenie, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 wrzenia
2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego przytoczone motywy, stanowi¹ce
jedyne uzasadnienie zaskar¿onej decyzji w ¿adnym razie nie spe³nia³y minimalnych wymagañ konstrukcyjnych uzasadnienia decyzji,
o których mowa w wy¿ej cytowanych przepisach. Organ rentowy
przytoczy³ bowiem tylko podstawê prawn¹ ponownego obliczania
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wysokoci wiadczenia oraz poda³ wyliczone przez siebie wskaniki wysokoci podstawy wymiaru w poszczególnych okrelonych
ustawowo wersjach.
Pozwany nie przedstawi³ jednak ¿adnych obliczeñ, nie wyjani³
w jaki sposób wyliczy³ te wskaniki, nie poda³ lat, które uwzglêdni³
przy ich obliczaniu ani te¿ nie odniós³ siê w ¿aden sposób do przed³o¿onych przez wnioskodawcê dowodów.
Ubezpieczony, odwo³uj¹c siê od przedmiotowej decyzji (ogólnie kwestionuj¹c jej prawid³owoæ), nie mia³ zatem w ogóle mo¿liwoci postawienia tej decyzji jakichkolwiek merytorycznych zarzutów, bowiem de facto nie móg³ wiedzieæ, jakie s¹ jej podstawy
i które z przed³o¿onych przez niego dowodów organ rentowy
uwzglêdni³. Wobec szeregu przedstawionych przez wnioskodawcê
dowodów dotycz¹cych jego wynagrodzenia, enigmatyczne stwierdzenie, i¿ dotychczasowy wskanik podstawy wymiaru wiadczenia jest wy¿szy od obliczonego na nowo i samo wskazanie procentowe tego wskanika (bez podania konkretnych lat, których dotycz¹) nie mo¿e zostaæ uznane za nale¿yte uzasadnienie decyzji.
Uzasadnienie decyzji powinno zostaæ skonstruowane w taki sposób, aby ubezpieczony mia³ mo¿liwoæ przeledzenia sposobu obliczeñ dokonanych przez organ rentowy i wychwycenia ewentualnych b³êdów b¹d niecis³oci. Nadto, jak ju¿ wskazano, w przedmiotowej decyzji pozwany nie wskaza³ w ogóle wynagrodzenia za
jakie lata i w jakiej wysokoci uwzglêdni³, wiêc weryfikacja taka
by³a tym bardziej niemo¿liwa.
Wskazaæ tak¿e trzeba, ¿e o ile (ewentualnie wg organu rentowego) z³o¿ony przez ubezpieczonego wniosek zawiera³ braki utrudniaj¹ce jego rozpoznanie b¹d dokonanie pewnych ustaleñ, to Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych dysponowa³ odpowiednimi uprawnieniami s³u¿¹cymi ich usuniêciu. Choæ to na ubezpieczonym spoczywa obowi¹zek przedstawiania stanów faktycznych maj¹cych
wp³yw na prawo lub wysokoæ wiadczeñ, a tak¿e przedk³adania
dowodów na ich poparcie (np. art. 80 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych), to jednak w sytuacji, kiedy na podstawie przedstawionych rodków dowodowych nie jest mo¿liwe ustalenie prawa lub wysokoci wiadczenia, organ rentowy powinien wyznaczyæ ubezpieczonemu dodatkowy termin do ich przedstawienia
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(art. 118 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Nadto, organ
rentowy mo¿e zwróciæ siê w celu uzyskania niezbêdnych informacji w sprawach wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych tak¿e bezporednio do pracodawcy, który zgodnie z dyspozycj¹ przepisu
art. 122 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pomocy takiej
musi udzieliæ.
B³êdnym i niczym nieuzasadnionym jest zatem twierdzenie s¹du
I instancji, jakoby ubezpieczony nie zaprzeczy³ wyliczonym przez
organ rentowy wskanikom. Wnioskodawca w toku ca³ego postêpowania, tak¿e przed s¹dem I instancji, jasno bowiem artyku³owa³,
i¿ nie zgadza siê z decyzj¹ oraz wskazywa³, czego ¿¹da. Nie mo¿na
za czyniæ mu zarzutów, i¿ nie odniós³ siê merytorycznie do samej
decyzji, gdy¿ de facto (bior¹c pod uwagê treæ decyzji) nie mia³ do
czego siê odnosiæ.
Podkrelenia wymaga, i¿ w niniejszej sprawie postêpowanie by³o
wadliwe od samego pocz¹tku. Organ rentowy wyda³ decyzjê pozbawion¹ w³aciwego uzasadnienia, do którego wnioskodawca
móg³by siê ustosunkowaæ i wskazaæ nie tylko, jakie jest jego stanowisko w sprawie, ale te¿ jakie zarzuty stawia rozstrzygniêciu organu rentowego.
S¹d Okrêgowy powinien by³ wiêc na wstêpnym etapie wyjaniania sprawy, na mocy art. 467 § 4 k.p.c., zwróciæ akta do uzupe³nienie materia³u oraz sporz¹dzenia nale¿ytego uzasadnienia decyzji, takiego które umo¿liwia³oby ubezpieczonemu merytoryczne
odniesienie siê do decyzji, za s¹dowi w³aciwe rozstrzygniêcie
sprawy. S¹d I instancji nie uczyni³ tego jednak i opieraj¹c siê na
niepe³nym materiale dowodowym, niezasadnie usankcjonowa³ wadliw¹ decyzjê organu rentowego, bez przeprowadzenia jej w³aciwej oceny.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, postêpowanie przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych ma charakter kontrolny i s³u¿y badaniu prawid³owoci decyzji organu rentowego, a zatem nie mo¿e polegaæ na
zastêpowaniu organu rentowego w wydawaniu decyzji dotycz¹cych wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych. Postêpowanie dowodowe przed s¹dem jest za postêpowaniem sprawdzaj¹cym, weryfikuj¹cym ustalenia dokonane przez organ rentowy (zob. wyrok
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S¹du Najwy¿szego z dnia 12 stycznia 2012 r., II UK 79/11, Lex nr
1130387). S¹d ubezpieczeñ spo³ecznych bowiem, mimo ¿e samodzielnie rozstrzyga wszelkie kwestie zwi¹zane z dochodzonym roszczeniem objêtym decyzj¹, to jednak nie zastêpuje organu rentowego w prowadzeniu postêpowania dowodowego, a nastêpnie dokonywaniu ustaleñ. Musi natomiast mieæ mo¿liwoæ zweryfikowania
wszelkich dokonanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych ustaleñ, wp³ywaj¹cych na treæ decyzji, zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Wyrazem kontrolnego charakteru postêpowania s¹dowego jest tak¿e dyspozycja art. 47710 § 2 k.p.c., zgodnie
z którym je¿eli ubezpieczony zg³osi³ nowe ¿¹danie, dotychczas nie
rozpoznane przez organ rentowy, s¹d przyjmuje to ¿¹danie do protoko³u i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu. Wyjaniæ przy tym trzeba, i¿ pod pojêciem nowego ¿¹dania rozumieæ
nale¿y zarówno nowy wniosek jak i nowe okolicznoci faktyczne
(por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 29 wrzenia 2000 r., II UKN
759/99, Lex nr 44367).
W sytuacji zatem, gdy organ rentowy wyda³ decyzjê, której nie
uzasadni³ nale¿ycie, a tym samym nie mo¿na jej zweryfikowaæ pod
k¹tem dokonanych przez ten organ ustaleñ faktycznych i prawnych, konieczny jest zwrot akt do organu rentowego w celu wydania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych decyzji poddaj¹cej siê
merytorycznej kontroli. Podobne stanowisko wyrazi³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 r. (II UK 122/12).
Podkrelenia wymaga, ¿e dopiero na etapie postêpowania apelacyjnego zobowi¹zano organ rentowy do wyjanienia podstaw
wydanej decyzji i dopiero na tym etapie postêpowania ubezpieczony móg³ podnieæ (i podnosi³) szczegó³owe zarzuty dotycz¹ce
decyzji, jak równie¿ zg³osi³ szereg wniosków dowodowych, które
w istocie zmierza³y do przeprowadzenia dowodu z dokumentów,
a zatem dowodów, które w³adny by³ oceniaæ organ rentowy jeszcze przed wydaniem zaskar¿onej decyzji. W tej sytuacji prowadzenie dalszego postêpowania dowodowego przez S¹d Apelacyjny
oznacza³oby, ¿e pominiêta zosta³aby ustawowo okrelona rola organu rentowego oraz s¹du pierwszej instancji, za ca³e postêpowanie dowodowe, jak i rozstrzygniêcie w sprawie przej¹³by s¹d II
instancji.
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Uznaj¹c zatem, i¿ w przedmiotowej sprawie nie zosta³a rozpoznana przez s¹d I instancji istota sprawy, a nadto, ¿e wydanie rozstrzygniêcia wymaga przeprowadzenia postêpowania dowodowego w ca³oci, poczynaj¹c od etapu postêpowania przed organem
rentowym, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 47714a k.p.c. w zw.
z art. 384 § 4 k.p.c. uchyli³ zaskar¿ony wyrok i poprzedzaj¹c¹ go
decyzjê organu rentowego, przekazuj¹c sprawê do ponownego rozpoznania bezporednio organowi rentowemu.
W toku postêpowania apelacyjnego s¹d odwo³awczy dokona³
wstêpnej weryfikacji zasadnoci zarzutów wnioskodawcy, który
dopiero na tym etapie pozna³ stanowisko Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych odnonie swoich ¿¹dañ i przed³o¿onych dowodów
i móg³ merytorycznie ustosunkowaæ siê do niego. Rozpoznaj¹c zatem ponownie sprawê, organ rentowy winien odnieæ siê nie tylko
do okolicznoci i dowodów wskazywanych przez ubezpieczonego
we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r., ale tak¿e do jego roszczeñ
i zarzutów podnoszonych w apelacji oraz w pismach z 3 sierpnia
2012 r., 28 grudnia 2012 r. i 19 lutego 2013 r. Nastêpnie za winien
sporz¹dziæ decyzjê uwzglêdniaj¹c¹ ¿¹danie wnioskodawcy b¹d odmown¹. W tym drugim przypadku, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych powinien nale¿ycie jednak j¹ uzasadniæ, z uwzglêdnieniem
wszystkich wymienionych wy¿ej elementów.
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5
WYROK
z dnia 28 grudnia 2012 r.
IV Ua 28/12
S¹du Okrêgowego w Toruniu
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Danuta Jarosz-Czarciñska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Wies³awa Spycha³a
SSO Joanna Janiszewska-Zio³ek

Teza
W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcê bezpiecznych metod pracy, winê za spowodowanie wypadku
przy pracy ponosz¹ obie strony stosunku pracy, co wyklucza mo¿liwoæ zastosowania art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) i pozbawienie ubezpieczonego prawa do wiadczeñ z tytu³u wypadku
przy pracy.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 4 padziernika 2012 r. S¹d Rejonowy oddali³
odwo³anie J.J. od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia
6 czerwca 2011 r., nr (...) odmawiaj¹cej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy
z dnia 29 wrzenia 2010 r.
S¹d Rejonowy ustali³, ¿e:
Wnioskodawca J.J. by³ pracownikiem ( ) S.A. w B. a czynnoci
wykonywa³ w zak³adzie produkcyjnym w ( ). Wskazana spó³ka
zajmuje siê produkcj¹ wiec. W zak³adzie wszystkie maszyny, na
których pracuj¹ pracownicy s¹ nowe, ich wiek nie przekracza 3-4
lat, bowiem 4 lata temu ca³a hala produkcyjna uleg³a spaleniu ³¹cznie
z maszynami i po jej odbudowaniu zakupiono nowe maszyny.
Wszystkie linie do produkcji wiec s¹ zautomatyzowane, zaopa-
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trzone w centralny wy³¹cznik a tak¿e w liczne systemy awaryjne,
które powoduj¹ zatrzymanie pracy w przypadku nieprawid³owoci
w dzia³aniu.
Wnioskodawca by³ zatrudniony od 15 marca 2010 r. na stanowisku operatora maszyn, do jego obowi¹zków nale¿a³o  obs³uga
prasy szeciostemplowej i linii koloryzuj¹cej wieczki oraz dopilnowywanie granulatora parafiny, pilnowanie jakoci granulatu, sprawdzanie jakoci wiec, wagi, parametrów. W dniu 28 wrzenia 2010 r.
rozpocz¹³ pracê na nocnej zmianie o godzinie 22, praca przebiega³a bez zak³óceñ. Oko³o godziny 4:55 rano 29 wrzenia 2010 r.
prasa zatrzyma³a siê z powodu braku granulatu w zasypie prasy.
Wnioskodawca poszed³ sprawdziæ, co siê sta³o, stwierdzi³, ¿e wózek, który dowozi parafinê nie odjecha³ od zsypu, przez co zsyp
siê nie zamkn¹³ i granulat rozsypywa³ siê wszêdzie dooko³a, czujnik przesun¹³ siê, co spowodowa³o, ¿e zsyp nie zamkn¹³ siê a to
z kolei prze³o¿y³o siê na to, ¿e wózek dowo¿¹cy parafinê nie odjecha³.
Wnioskodawca przesun¹³ czujnik, zsyp siê zamkn¹³, co jednoczenie spowodowa³o ruch wózka i jednoczenie przetransportowanie wózka do prasy. Zsyp prasy posiada czujnik minimalnego
stanu parafiny i prasa nie ruszy dopóki nie bêdzie tego minimalnego stanu, wózek musia³ kilka razy obróciæ by ten minimalny stan
osi¹gn¹æ, dopiero wówczas zadzia³a czujnik i prasa ruszy. W oczekiwaniu a¿ zostanie zasypany minimalny zsyp wnioskodawca postanowi³ posprz¹taæ rozsypany granulat, po uprzednim sprawdzeniu prawid³owoci ustawienia czujnika. Wnioskodawca wszed³ pod
bêben granulatora, który umieszczony jest na stela¿u i znajduje siê
oko³o 1 m  1,2 m ponad pod³og¹, z tym ¿e stela¿ jest jeszcze
ni¿szy i jego góra usytuowana jest 90 cm ponad pod³og¹. Bêben
granulatora od do³u nie ma ¿adnych niezabezpieczonych czêci,
które mog³yby pochwyciæ ubranie czy inne rzeczy wchodz¹cego
tam cz³owieka, ma powierzchniê g³adk¹ ale obraca siê, jest w ruchu i tym ju¿ stwarza niebezpieczeñstwo. Bêben ten obraca siê
blisko stela¿a, by³ on ju¿ w ruchu jak wnioskodawca wchodzi³ pod
niego. Ruszy³ po otrzymaniu minimalnej dawki.
Bêben obraca siê bardzo blisko stela¿a, wnioskodawca ¿eby
wykonywaæ jakiekolwiek czynnoci pod tym bêbnem, musia³ przy-
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j¹æ wymuszon¹ pozycjê kuczn¹, jedn¹ rêk¹ zacz¹³ wygarniaæ granulat ³opatk¹, w pewnym momencie straci³ równowagê, odruchowo
z³apa³ siê lew¹ rêk¹ bêbna, który obracaj¹c siê wcisn¹³ d³oñ miêdzy
stela¿ z blach¹. Kiedy wnioskodawca zacz¹³ krzyczeæ, s³ysz¹c to
A.G. wy³¹czy³ awaryjnie maszyny, nadbieg³o jeszcze kilku innych
pracowników pomogli oni wnioskodawcy uwolniæ rêkê, nastêpnie
zaprowadzili wnioskodawcê na sto³ówkê i zadzwonili po pogotowie. Na skutek wypadku wnioskodawca dozna³ znacznego uszkodzenia lewej d³oni, co spowodowa³o koniecznoæ jej amputacji na
poziomie nadgarstka, uraz ten spowodowa³ u wnioskodawcy sta³y
uszczerbek na zdrowiu 50%.
Wnioskodawca przed przyjêciem do pracy przechodzi³ szkolenie stanowiskowe i ogólne bhp, pracownicy byli szkoleni, ¿e przy
wchodzeniu pod maszyny, na maszyny, konieczne jest bezwzglêdne
wy³¹czenie takiej maszyny. Jednoczenie, je¿eli pracownicy sprz¹tali
przy maszynie, ale przy pomocy d³ugich szczotek czy ³opaty i nie
wchodz¹c pod maszynê wy³¹czanie jej nie by³o wymagane. Mimo
wymogu wy³¹czania maszyny ta czynnoæ nie by³a przez pracowników przestrzegana, nowi pracownicy, którzy przychodzili do
pracy brali przyk³ad ze starych pracowników i choæ wiedzieli, ¿e
przed wchodzeniem pod maszynê trzeba j¹ wy³¹czyæ nie przestrzegali tego. Pracownicy przekazywali sobie, ¿e prze³o¿eni nie
chêtni s¹ sytuacji, kiedy zbyt czêsto w³¹czane s¹ maszyny z uwagi
na ich po³¹czenie, co powodowa³o, ¿e wy³¹czenie jednej z nich,
zatrzymywa³o ca³¹ liniê.
W przedmiotowej sprawie bezsporne by³y okolicznoci faktyczne takie jak przebieg wypadku oraz leczenia wnioskodawcy. Sporne by³y natomiast ustalenia w zakresie tego, czy fakt, ¿e wnioskodawca w takich a nie innych okolicznociach uleg³ wypadkowi,
wiadczy o tym, ¿e wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku by³o udowodnione naruszenie przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia
spowodowane przez niego umylnie lub w skutek ra¿¹cego niedbalstwa o czym mowa w art. 21 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Nie ulega w¹tpliwoci, co nie by³o kwestionowane przez ZUS,
¿e wypadek, któremu uleg³ wnioskodawca J.L. by³ wypadkiem
przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
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o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. By³o to bowiem zdarzenie nag³e, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz, które nast¹pi³o w zwi¹zku
z prac¹.
W zaskar¿onej decyzji organ rentowy powo³a³ siê na przepis art.
21 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
który stanowi, ¿e wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie
przys³uguj¹ ubezpieczonemu, gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku
przy pracy by³o udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego
przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia, spowodowane
przez niego umylnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa.
Organ ZUS wskazywa³ na ra¿¹ce niedbalstwo.
Pojêcie ra¿¹cego niedbalstwa nie zosta³o zdefiniowane w ustawie. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego jego interpretacja odbywa³a siê z wykorzystaniem terminologii i konstrukcji prawnych obowi¹zuj¹cych na gruncie prawa karnego. Rozwa¿ania te doprowadzi³y do wypracowania pewnych wskazañ co do rozumienia tego
pojêcia.
W orzecznictwie zgodnie przyjmuje siê, ¿e ra¿¹ce niedbalstwo
jest zachowaniem granicz¹cym z umylnoci¹, a zarazem takim, które
daje podstawê do szczególnie negatywnej oceny postêpowania pracownika. Powy¿sze rozumienie tego pojêcia zapocz¹tkowa³ Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który w wyroku z dnia 20 wrzenia
1973 r., III TO 84/73 (PiZS 1975/1/74), wyjani³, ¿e niedbalstwo
pracownika jako wy³¹czna przyczyna wypadku przy pracy zwalnia
zak³ad pracy od odpowiedzialnoci tylko wtedy, je¿eli mia³o charakter ra¿¹cy, a wiêc graniczy³o z umylnoci¹. Stanowisko S¹du
Najwy¿szego w tej mierze, ukszta³towa³o siê pod wp³ywem wyroku z dnia 6 sierpnia 1976 r. (III PKN 16/76, OSNC 1977/3/55).
Przyjêto w nim, ¿e przez dzia³anie z ra¿¹cym niedbalstwem nale¿y
rozumieæ sytuacje, w których poszkodowany pracownik zdaje sobie sprawê z gro¿¹cego mu niebezpieczeñstwa, gdy¿ zwykle ono
wystêpuje w danych okolicznociach faktycznych, tak ¿e ka¿dy cz³owiek o przeciêtnej przezornoci ocenia je jako ewidentne  a mimo to, z naruszeniem przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy,
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nara¿a siê na niebezpieczeñstwo, ignoruj¹c nastêpstwa swego zachowania. Rozwa¿ania powy¿sze zosta³y w ca³oci potwierdzone
przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 30 listopada 1999 r. (II UKN
221/99, OSNAPiUS 2001/6/205).
Analiza stanowiska judykatury pozwala³a te¿ na wyprowadzenie
pewnych ogólnych wniosków, co do sposobu interpretowania ra¿¹cego niedbalstwa w razie wypadków przy pracy, gdzie ma miejsce ruch maszyn.
Uogólniaj¹c tezy sformu³owane przez S¹d Najwy¿szy mo¿na
stwierdziæ, ¿e nie ka¿de naruszenie przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia uwa¿ane jest jako ra¿¹ce niedbalstwo i ocena
w tym zakresie zale¿y od konkretnego przypadku.
Przechodz¹c na grunt niniejszej sprawy przede wszystkim nale¿y wskazaæ, i¿ z ca³¹ pewnoci¹ nie mamy tu do czynienia z win¹
umyln¹, czego nie podnosi³ te¿ organ rentowy. W tych warunkach
polemika wnioskodawcy, co do tego ¿e nie by³a to wina umylna
jest zbêdna.
Spór sprowadza³ siê do tego, czy naruszenie przez wnioskodawcê przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia mia³o postaæ ra¿¹cego niedbalstwa, czyli szczególnie negatywnie nacechowanej postaci winy nieumylnej.
Z ca³¹ pewnoci¹ wnioskodawca zna³ przepisy dotycz¹ce ochrony
¿ycia i zdrowia, na co powo³ywa³ siê w swoim odwo³aniu, wskazuj¹c ¿e przez wiele lat pracy przy obs³udze maszyn musia³ poznaæ te
przepisy i je stosowaæ by nie nara¿aæ siebie na niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia lub zdrowia i wspó³pracowników. Prowadzone by³o
równie¿ szkolenie bhp w zak³adzie pracy tak ogólne jak i stanowiskowe, co potwierdzi³ i sam wnioskodawca i wiadkowie. Nie ulega w¹tpliwoci tak¿e, ¿e pracownicy byli przestrzegani by nie wchodziæ pod maszyny a tym bardziej na maszyny kiedy s¹ one w ruchu. Mo¿na by³o sprz¹taæ tylko wokó³ maszyn nie wy³¹czaj¹c ich
w sytuacji, gdy nie by³o potrzeby wchodzenia pod maszynê, czy
te¿ zbytniego zbli¿ania siê do maszyny z uwagi na fakt, ¿e sprz¹tniêcia mo¿na by³o wykonaæ szczotk¹ na drewnianym trzonku.
Ocena materia³u dowodowego zebranego w sprawie daje podstawy do tego, aby zachowaniu skar¿¹cego przypisaæ kwalifiko-
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wan¹ postaæ winy nieumylnej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e skar¿¹cy wszed³
pod maszynê bêd¹c¹ w ruchu. Faktem jest, ¿e od spodu nie mia³a
ona ¿adnych ruchomych czêci, które mog³y pochwyciæ ubranie
czy czêæ cia³a, jednak ca³y bêben siê obraca³ i ju¿ to samo w sobie
stanowi³o niebezpieczeñstwo w po³¹czeniu z faktem, ¿e na pewnej wysokoci ten bêben obraca³ siê blisko stela¿a, na którym by³
po³o¿ony. Powód by dostaæ siê pod maszynê musia³ przyj¹æ wymuszon¹ bardzo kuczn¹ postawê, gdzie nie móg³ zaj¹æ pozycji swobodnej, gdzie balansowa³ je¿eli chodzi o równowagê, bo nie tylko
mia³ t¹ nienaturaln¹ postawê, ale do tego jeszcze narzêdzie w rêku,
którym mia³ sprz¹tn¹æ rozsypany granulat. Wnioskodawca jest czterdziestokilkulatkiem, pracownikiem z du¿ym dowiadczeniem i musi
wiedzieæ, ¿e w takiej pozycji z zajêtymi rêkoma, czy jedn¹ rêk¹,
³atwo jest straciæ równowagê i upaæ, czy te¿ przytrzymaæ siê czego by nie upaæ.
Wnioskodawca stwierdzi³, ¿e w jego przekonaniu to wejcie by³o
bezpieczne. Nie liczy siê jednak subiektywne przekonanie wnioskodawcy, ale trzeba stosowaæ obiektywny miernik. Oczywicie,
¿e wnioskodawca nie liczy³ siê z negatywnymi konsekwencjami
wejcia pod maszynê, ¿e straci d³oñ, bo gdyby siê liczy³ to by tam
nie wchodzi³, ale powinien siê liczyæ. Przy obracaj¹cym siê bêbnie,
po³o¿enie na nim d³oni, powoduje, ¿e d³oñ ta jedzie razem z nim
i mo¿e dostaæ siê pod inne czêci maszyny.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e to wnioskodawca wchodz¹c pod maszynê
oceni³, ¿e jest to bezpieczne dla niego i w tej sytuacji nie ma ¿adnego znaczenia, ¿e pracodawca niechêtnie czy te¿ chêtnie patrzy³ na
zatrzymywanie maszyn. Nawet gdyby pracodawca niechêtnie patrzy³ na wy³¹czanie maszyn, to wnioskodawca winien oceniæ czy
wchodziæ tam czy nie, i takiej oceny dokona³.
Wskazywanie przez wnioskodawcê, ¿e nie by³o procedury wchodzenia pod maszynê, jest ca³kowicie bezprzedmiotowe skoro podczas szkolenia bhp zabraniano tego.
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 15 listopada 2000 r., II UKN
43/00, S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ wina pracownika w postaci
umylnoci lub ra¿¹cego niedbalstwa jest jednym z warunków pozbawienia prawa do wiadczeñ z mocy przepisu art. 21 cyt. usta-
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wy. Drugim warunkiem jest brak innych przyczyn wypadku poza
zawinionym zachowaniem pracownika. U¿yte w tym przepisie okrelenie naruszenie przepisów spowodowane umylnie lub wskutek
ra¿¹cego niedbalstwa wskazuje na to, ¿e zamiar w przypadku winy
umylnej lub mo¿liwoæ i obowi¹zek przewidywania w przypadku
winy nieumylnej dotyczy naruszenia przepisów, a nie skutków
zdarzenia. Okrelenie umylnie lub wskutek ra¿¹cego niedbalstwa
odnosi siê do spowodowania naruszenia przepisów, a nie do spowodowania wypadku. Winê umyln¹ przyjmuje siê wówczas, gdy
pracownik wiadomie nie przestrzega nakazów lub zakazów okrelonych w znanych mu przepisach o ochronie ¿ycia i zdrowia. Wina
nieumylna wystêpuje wówczas, gdy naruszenie nakazów lub zakazów jest wynikiem nieznajomoci przepisów, mimo istnienia obowi¹zku zapoznania siê z nimi, albo wynikiem niedostosowania siê
do przepisów w b³êdnym przekonaniu, ¿e w okrelonej sytuacji
zakazy lub nakazy nie s¹ naruszone.
Ustalenia w sprawie wymaga³o tak¿e co nale¿y rozumieæ przez
wy³¹czn¹ przyczynê, o której mowa w podniesionym przez ZUS
przepisie art. 21 ustawy.
Ustawa wypadkowa nie definiuje pojêcia wy³¹czna przyczyna.
Zdaniem doktryny wy³¹cznoæ przyczyny wypadku przy pracy
nale¿y oceniaæ wed³ug kryterium prawa cywilnego, zatem w granicach normalnego zwi¹zku przyczynowego (art. 361 k.c.), a wiêc
z wy³¹czaniem sytuacji, gdy pochodz¹ca od pracownika przyczyna
pozostawa³a tylko w przypadkowym zwi¹zku przyczynowym z powstaniem wypadku przy pracy (S.Garlicki, Zasady odpowiedzialnoci za wypadek przy pracy i zakres wiadczeñ, Pañstwo i Prawo
1968, nr 10, s. 606).
W kwestii pojêcia wy³¹czna przyczyna liczny jest dorobek judykatury. W jednym z wyroków S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e wy³¹cznoæ oznacza, i¿ pracodawca w ¿aden sposób nie przyczyni³
siê do wypadku (wyrok z dnia 5 maja 1998 r., II UKN 29/98, OSNP
1999/8/288).
W innej sprawie S¹d Najwy¿szy wyrazi³ stanowisko, i¿ dla odrzucenia wy³¹cznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, ¿e do wypadku dosz³o
z winy kierowcy. Wystarczy stwierdzenie, ¿e jedn¹ z przyczyn
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wypadku by³o jakiekolwiek inne zdarzenie, które nie mo¿e byæ
przypisane poszkodowanemu ani osobie trzeciej, za któr¹ samoistny posiadacz samochodu odpowiada (wyrok z dnia 7 marca 1969 r.,
II PR 576/68, OSNCP 1970/4/60).
S¹d Najwy¿szy orzek³ tak¿e, i¿ do pozbawienia pracownika
wiadczeñ z tytu³u wypadku przy pracy nie jest wystarczaj¹ce stwierdzenie, ¿e zachowanie pracownika by³o decyduj¹c¹ przyczyn¹
wypadku, je¿eli nie by³o ono wy³¹czn¹ przyczyn¹ (wyrok z dnia 9
wrzenia 1998 r., II UKN 186/98, OSNAPiUS 1999/17/558).
Brak wy³¹cznoci przyczyny nale¿y rozmieniæ wiêc jako sytuacjê, w której w ca³ym splocie okolicznoci, które doprowadzi³y do
wypadku, wystêpuj¹ takie okolicznoci, za które poszkodowanemu
nie mo¿na przypisaæ odpowiedzialnoci. W wietle regulacji ustawowej trudno stwierdziæ na ile okolicznoci niezawinione musz¹
byæ istotne, aby mo¿na by³o przyj¹æ, i¿ do wypadku nie dosz³o
z wy³¹cznej winy ubezpieczonego. Kwestiê t¹ nale¿y rozstrzygaæ,
w ocenie s¹du, wed³ug regu³ adekwatnego zwi¹zku przyczynowego. W grê wchodzi³y wiêc bêd¹ wszystkie te okolicznoci, bez
których w normalnym toku rzeczy nie dosz³oby do wypadku. Oznacza to, ¿e o braku wy³¹cznoci bêdzie mo¿na mówiæ wówczas, gdy
do wypadku dosz³o z kilku powodów, ale za chocia¿ jeden z nich
nie bêdzie mo¿na przypisaæ odpowiedzialnoci poszkodowanemu.
Zastosowanie art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej bêdzie mia³o
miejsce wówczas, gdy jedyn¹ przyczyn¹ wypadku by³o nieprawid³owe zachowanie siê pracownika w sposób umylny lub ra¿¹co
niedba³y, przy czym pracodawca ani osoba trzecia nie przyczyni³y
siê do wypadku (W. Witoszko, Wy³¹czenie ..., s. 33).
W przedmiotowej sprawie, pierwszym i najwa¿niejszym czynnikiem, który doprowadzi³ do zdarzenia by³o wejcie wnioskodawcy
pod maszynê, która by³a w ruchu i nie wy³¹czenie jej przez wnioskodawcê, choæ mia³ on tak¹ mo¿liwoæ.
Po myli art. 100 § 2 pkt 3 kodeksu pracy, pracownik jest obowi¹zany w szczególnoci przestrzegaæ przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e przepisów przeciwpo¿arowych.
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W myl § 60 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zm.) maszyn bêd¹cych w ruchu nie wolno naprawiaæ, czyciæ
i smarowaæ, z wyj¹tkiem smarowania za pomoc¹ specjalnych urz¹dzeñ okrelonych w dokumentacji technicznoruchowej. Maszyna
by³a usadowiona na stela¿u, który zajmowa³ kilka metrów kwadratowych hali. Ca³y teren pod t¹ maszyn¹ te¿ trzeba w myl wskazanego przepisu traktowaæ jako maszynê, bowiem do tego kawa³ka
pod³o¿a jest ona przytwierdzona i bez tego kawa³ka pod³o¿a nie
mog³aby dzia³aæ (zdjêcia  akta rentowe). W tej sytuacji wchodzenie miêdzy stela¿ pod g³ówn¹ czeæ maszyny i czyszczenia tam tej
powierzchni z granulatu jest naruszeniem wskazanego wy¿ej przepisu. Wnioskodawca twierdzi³ te¿, ¿e z tego miejsca kontrolowa³
prawid³owoæ dzia³ania maszyny, któr¹ uruchomi³ ponownie po
zadzia³aniu systemu awaryjnego. Sam jednak stwierdzi³, ¿e jak tam
wchodzi³ to bêben ju¿ ruszy³, a wiêc po przesuniêciu przez niego
czujnika, wszystko dzia³a³o ju¿ wczeniej dobrze bo wózek kilkakrotnie przewióz³ ju¿ granulat.
S¹d oddali³ wniosek organu rentowego o dopuszczenie dowodu
z opinii bieg³ego z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz bhp na okolicznoæ czy do wypadku w dniu
29 wrzenia 2010 r. dosz³o w wyniku naruszenia przez wnioskodawcê zasad bhp w zakresie obs³ugi maszyny, czy by³y inne okolicznoci, które przyczyni³y siê do zdarzenia, jakie, w jaki sposób,
w jakim stopniu, oraz wskazania, jakie zasady i przepisy bhp zosta³y naruszone, oraz czy maszyna, na której pracowa³ wnioskodawca
by³a zgodna z zasadami bhp, jeli nie to czy powy¿sze przyczyni³o
siê do wypadku, albowiem ocena czy dosz³o do naruszenia zasad
bhp nale¿y do s¹du, bowiem przepisy z zakresu bezpieczeñstwa
i higieny pracy s¹ prawem obowi¹zuj¹cym w pañstwie polskim,
które s¹d zobligowany jest znaæ, dowód z opinii bieg³ego dopuszczany jest w sytuacji, kiedy s¹dowi potrzebne s¹ wiadomoci specjalne z innej dziedziny ni¿ polskie prawo, ponadto ustalenie czy
i jakie okolicznoci ewentualnie przyczyni³y siê do zdarzenia, jakie
i w jakim stopniu, jest to ustalenie stanu faktycznego w sprawie,
które jest obowi¹zkiem s¹du a nie bieg³ego. Ponadto, je¿eli chodzi
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o maszynê, na której pracowa³ wnioskodawca nikt nie zakwestionowa³ jej zgodnoci z polskimi przepisami, dlatego te¿ dowód przy
braku kwestionowania faktu braku zgodnoci maszyny z polskimi
przepisami jest dla sprawy zbêdny.
Maj¹c na uwadze powy¿sze s¹d, na podstawie art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych i na
podstawie przepisu art. 47714 § 1 k.p.c. orzek³ jak w sentencji wyroku.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ ubezpieczony J.J., reprezentowany przez dotychczasowego pe³nomocnika, zaskar¿aj¹c
orzeczenie w ca³oci i zarzucaj¹c mu:
1. naruszenie prawa materialnego  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zw. z art. 47714 § 1
k.p.c. poprzez jego niew³aciwe zastosowanie, w szczególnoci
przyjêcie, i¿ w przedmiotowej sprawie zachodz¹ przes³anki do
oddalenia odwo³ania ubezpieczonego od decyzji odmawiaj¹cej
przyznania mu jednorazowego odszkodowania w zwi¹zku z b³êdnym przyjêciem, i¿ wy³¹cz¹ przyczyn¹ wypadku przy pracy
z dnia 29 wrzenia 2010 r. by³o naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia, spowodowane przez niego wskutek ra¿¹cego niedbalstwa podczas gdy
zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy nie pozwala na
przyjêcie, i¿ zachowanie ubezpieczonego w istocie by³o wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku;
2. niewyjanienie wszystkich okolicznoci faktycznych istotnych dla
rozstrzygniêcia sprawy wskutek naruszenia przepisów postêpowania, które mog³o mieæ wp³yw na wynik sprawy, tj.
 art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bezzasadne oddalenie wniosku o dopuszczenie opinii innego bieg³ego z zakresu bhp, w sytuacji gdy z protoko³u powypadkowego wynika, ¿e w dacie wypadku nie istnia³a procedura
obs³ugi i konserwacji granulatora, a protokó³ dopiero zaleca³
koniecznoæ jej sporz¹dzenia i wywieszenia; tymczasem z opinii bieg³ego wynika, i¿ ubezpieczony naruszy³ instrukcjê bhp
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na stanowisku granulatorów, co stawia pod znakiem zapytania rzetelnoæ opinii;
 art. 233 k.p.c. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny
wiarygodnoci i mocy dowodów, której wyrazem jest dowolna ocena materia³u dowodowego zebranego w sprawie
i b³êdne ustalenie stanu faktycznego polegaj¹ce na przyjêciu, ¿e decyzja ubezpieczonego o wejciu pod maszynê by³a
swobodna i niewymuszona na skutek pominiêcia treci zeznañ wiadka A.G. i wyjanieñ wnioskodawcy.
Maj¹c na uwadze powy¿sze apeluj¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez uwzglêdnienie odwo³ania w ca³oci i zas¹dzenie od organu rentowego kosztów postêpowania, w tym kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm przepisanych; ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania s¹dowi I instancji.
ZUS oraz zainteresowany ( ) S.A. Zak³ad Produkcyjny w ( )
nie zajêli stanowiska w postêpowaniu apelacyjnym.
S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego J.J. jest zasadna i zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Rejonowy przeprowadzi³ prawid³owe postêpowanie dowodowe na okolicznoæ ustalenia wszystkich istotnych okolicznoci
sprawy, jednak¿e ocena tak zgromadzonego materia³u dowodowego nie by³a prawid³owa jako naruszaj¹ca ramy swobodnej oceny
dowodów, co w konsekwencji doprowadzi³o do naruszenia przepisów prawa materialnego  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, w zakresie skutkuj¹cym koniecznoci¹ zmiany skar¿onego orzeczenia. Zg³oszone na tym tle zarzuty
apelacyjne nale¿a³o uznaæ za uzasadnione. S¹d Rejonowy nie dopuci³ siê natomiast uchybieñ natury procesowej, które by skutkowa³y
niewa¿noci¹ postêpowania.
W sprawie bezspornym by³o, i¿ w trakcie pracy na nocnej zmianie z 28 na 29 wrzenia 2010 r. J.J. wykonuj¹c swoje obowi¹zki
s³u¿bowe uleg³ wypadkowi przy pracy doznaj¹c 50% uszczerbku
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na zdrowiu w wyniku znacznego uszkodzenia, a w konsekwencji
amputacji lewej d³oni. Okolicznoci¹ sporn¹ pozostawa³o natomiast
prawo ubezpieczonego do otrzymania z tego tytu³u wiadczeñ
z ubezpieczenia spo³ecznego w postaci jednorazowego odszkodowania w kontekcie przes³anek egzoneracyjnych wymienionych
w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Zgodnie z powo³anym przepisem wiadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego nie przys³uguj¹ ubezpieczonemu, gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadków, o których mowa w art. 3, by³o udowodnione
naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotycz¹cych ochrony
¿ycia i zdrowia, spowodowane przez niego umylnie lub wskutek
ra¿¹cego niedbalstwa. Niniejszy przepis wprowadza trzy warunki
uwolnienia siê przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych z obowi¹zków odszkodowawczych na³o¿onych ustaw¹ wypadkow¹, a mianowicie dane zdarzenie wypadkowe powsta³o z powodu naruszenia przez pracownika przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia, naruszenie to wynika³o z winy umylnej b¹d ra¿¹cego niedbalstwa pracownika oraz by³o ono wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku.
Przes³anki te musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie. Wbrew ustaleniom
S¹du Rejonowego zebrany w sprawie materia³ dowodowy nie pozwala³ na pozytywne ustalenie spe³nienia ich wszystkich.
Spe³nion¹ niew¹tpliwie zosta³a pierwsza z przes³anek. Zdarzenie wypadkowe bezsprzecznie powsta³o w wyniku naruszenia przez
ubezpieczonego przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia,
których zgodnie z art. 100 § 2 pkt 3 k.p. jest zobowi¹zany bezwzglêdnie przestrzegaæ. Do takowych nale¿a³o zaliczyæ przepisy
Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) reguluj¹ce
kwestie bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach pracy, w szczególnoci dotycz¹ce pomieszczeñ pracy i terenu zak³adów pracy,
a tak¿e procesów pracy, w tym kwestie obs³ugi maszyn, narzêdzi
i innych urz¹dzeñ technicznych, na które stosownie powo³a³ siê
S¹d Rejonowy. Warunkiem obowi¹zku dostosowania siê pracowni-
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ka do powy¿szych rygorów jest przy tym uprzednie przeszkolenie
w tym zakresie.
W sprawie nie ulega³o w¹tpliwoci, i¿ ubezpieczony nie by³
dowiadczonym pracownikiem (co wynika z protoko³u powypadkowego) ale przeszkolonym pracownikiem, przed przyst¹pieniem
do pracy przeszed³ szkolenie wstêpne ogólne w zakresie bhp oraz
szkolenie stanowiskowe (vide: protokó³ powypadkowy, pismo pracodawcy, k. 41 akt rentowych plik I). Od ubezpieczonego nale¿a³o
wymagaæ wiedzy, a faktycznie zachowania siê w granicach podstawowych zasad zdroworozs¹dkowych i wiadomoci, i¿ sprz¹tanie
pod maszyn¹ bêd¹c¹ w ruchu, zawieraj¹c¹ liczne ruchome elementy jest niebezpieczne i narusza podstawowe zasady bhp. Ubezpieczony wszystkie powy¿sze okolicznoci w dniu 29 wrzenia 2010 r.
zbagatelizowa³, czym zas³u¿y³ na przes¹dzenie spe³nienia drugiej
przes³anki  zarzucenie mu ra¿¹cego niedbalstwa. S¹d Rejonowy
przeprowadzi³ szeroki i trafny wywód prawny w zakresie przes³anek powy¿szego stopnia winy, z powo³aniem siê na odpowiednie
orzecznictwo; S¹d Okrêgowy nie znajduje potrzeby jego ponownego powielania. Wartym dodatkowego powo³ania jest natomiast starsze orzecznictwo, zapad³e na gruncie przepisów poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o wiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r.,
Nr 30, poz. 144), a zachowuj¹ce swoj¹ aktualnoæ z uwagi na to¿samoæ regulacji w tym zakresie obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia
30 padziernika 2002 r. Jak wskazuje S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku pojêcie ra¿¹cego niedbalstwa przewidzianego w przepisie art.
8 ust. 1 w/w ustawy nie jest równoznaczne ze zwyk³ym niedbalstwem, czyli takim zachowaniem pracownika, który przewiduje
skutki swego dzia³ania (lub zaniechania), lecz spodziewa siê, ¿e ich
uniknie oraz gdy skutków tych nie przewiduje, chocia¿ mo¿e i powinien je przewidzieæ (wyrok z dnia 29 padziernika 1998 r., III
AUa 510/98, OSA 1999/7-8/41/88). Ra¿¹ce niedbalstwo zachodzi
wówczas, gdy poszkodowany zachowuje siê w sposób odbiegaj¹cy jaskrawo od norm bezpiecznego postêpowania i wiadcz¹cy o ca³kowitym zlekcewa¿eniu przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia
i zdrowia (wyrok SA w Katowicach z dnia 15 stycznia 1998 r., III
AUa 418/97, OSA 1998/11-12/44/113). W ocenie S¹du Okrêgo-
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wego zachowanie ubezpieczonego w dniu wypadku  ale równie¿
w toku pracy przed wypadkiem, w którym ubezpieczony dopuszcza³ siê analogicznego zachowania, co zosta³o przyznanie w toku
postêpowania dowodowego  niew¹tpliwie spe³nia powy¿sze kryteria i ¿adna z licznie przedstawionej przez niego argumentacji maj¹ca na celu przeniesienie wspó³odpowiedzialnoci na pracodawcê
 jak presja dobrych wyników, brak reakcji i niepisana zgoda na
sprz¹tanie maszyn podczas pracy  nie zmniejsza zawinienia ubezpieczonego w tym zakresie.
W sprawie, w ocenie S¹du Okrêgowego, nie mo¿na by³o natomiast ustaliæ spe³nienia ostatniej z przes³anek art. 21 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a mianowicie wy³¹cznej winy ubezpieczonego
za zaistnia³e zdarzenie wypadkowe.
Jak s³usznie zauwa¿y³ S¹d Rejonowy wy³¹cznoæ t¹ ocenia siê
wed³ug kryterium prawa cywilnego, w granicach normalnego zwi¹zku przyczynowego, a zatem z wy³¹czeniem sytuacji, gdy pochodz¹ca od ubezpieczonego przyczyna pozostawa³a tylko w przypadkowym zwi¹zku przyczynowym z powstaniem wypadku przy
pracy. Nadto w kontekcie spe³nienia przes³anki wy³¹cznoci, poza
zachowaniem pracownika ocenie poddaje siê tak¿e ca³okszta³t okolicznoci zdarzenia, w tym zw³aszcza zachowania innych jego uczestników oraz ewentualne zaniedbania organizacyjno-techniczne pracodawcy i jego przyczynienia siê, eliminuj¹cego wy³¹cznoæ zdarzenia wypadkowego jako powsta³ego na skutek zachowania pracownika. W doktrynie przyjmuje siê, i¿ wy³¹cznoæ przyczyny wypadku przy pracy powinna byæ oceniana z punktu widzenia obowi¹zków obu stron stosunku pracy. W razie wypadku przy pracy
spowodowanego nieostro¿nym zachowaniem siê pracownika, które by³o skutkiem braku przeszkolenia w zakresie bhp, nale¿y stwierdziæ, i¿ zachowanie siê pracownika by³o jedn¹ z przyczyn zdarzenia, a wiêc nie by³a to przyczyna wy³¹czna. Prowadzi to do wniosku, ¿e nieprawid³owe zachowanie siê przeszkolonego pracownika, bêd¹ce jedyn¹ przyczyn¹ wypadku przy pracy, pozbawia go
wiadczeñ z ustawy wypadkowej. W przypadku nieprzestrzegania
bezpiecznych metod pracy przez pracownika i pracodawcê winê
rozk³ada siê na obie strony stosunku pracy (W. Witoszko, Wy³¹cze-
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nia prawa do wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego z tytu³u wypadku przy pracy, PiZS 2005/2/31).
Zebrany w sprawie materia³ dowodowy nakazywa³ ustaliæ, i¿
nie tylko ubezpieczony pracownik ale i jego pracodawca dopucili
siê naruszenia przepisów bhp, co zosta³o jednak¿e prawie ca³kowicie pominiête przez S¹d Rejonowy.
W pierwszej kolejnoci na negatywn¹ uwagê zas³uguje zupe³ne
pominiêcie w postêpowaniu pierwszoinstancyjnym dowodu z protoko³u powypadkowego sporz¹dzonego w celu ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadku z dnia 29 wrzenia 2010 r., na który
s³usznie wielokrotnie powo³ywa³ siê apeluj¹cy. W protokole tym
nie stwierdzono, ¿e wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku by³o naruszenie
przez poszkodowanego pracownika przepisów dotycz¹cych ochrony
¿ycia i zdrowia, spowodowane przez niego umylnie lub wskutek
ra¿¹cego niedbalstwa (pkt 5 protoko³u). Powy¿sze stwierdzenie 
nie bêd¹ce dla organu rentowego bezwzglêdnie wi¹¿¹cym (vide
art. 22 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych)  nie jest jednak z punktu niniejszej sprawy najistotniejsze. Najistotniejsze s¹ bowiem wnioski i zalecenia profilaktyczne wykazuj¹ce uchybienia zainteresowanego pracodawcy. W zaleceniach tych wskazano mianowicie na koniecznoæ wykonania i oznakowania os³on na wszystkie czêci ruchome
maszyn, wyposa¿enie maszyn w wy³¹czniki koñcowe oraz wreszcie opracowanie i wdro¿enie w ¿ycie procedury obs³ugi, konserwacji i czyszczenia granulatorów.
Zgodnie za z art. 207 § 2 k.p. do obowi¹zków pracodawcy
nale¿y chroniæ zdrowie i ¿ycie pracowników przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki. W szczególnoci pracodawca jest obowi¹zany organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy (pkt 1) oraz zapewniaæ
przestrzeganie w zak³adzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, wydawaæ polecenia usuniêcia uchybieñ
w tym zakresie oraz kontrolowaæ wykonanie tych poleceñ (pkt 2).
Techniczne warunki, jakie powinny spe³niaæ standardy wywi¹zania
siê pracodawcy z powy¿szych obowi¹zków w zakresie organizacji
pracy przy maszynach zosta³y z kolei sprecyzowane w powo³ywa-
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nym ju¿ Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy. W § 55 ust. 1 rozporz¹dzenia wskazano, i¿ elementy ruchome i inne czêci maszyn, które w razie zetkniêcia siê z nimi stwarzaj¹ zagro¿enie, powinny byæ do wysokoci co najmniej
2,5 m od poziomu pod³ogi (podestu) stanowiska pracy os³oniête
lub zaopatrzone w inne skuteczne urz¹dzenia ochronne, z wyj¹tkiem przypadków, gdy spe³nienie tych wymagañ nie jest mo¿liwe
ze wzglêdu na funkcjê maszyny. W przypadku czêci maszyny,
z któr¹ zetkn¹³ siê ubezpieczony powy¿szy warunek nie zosta³ spe³niony. Jak zgodnie wskazali wszyscy zeznaj¹cy w chwili wypadku
os³on nie by³o, s¹ one za³o¿one obecnie.
W tym kontekcie, co s³usznie zarzuci³ apeluj¹cy, opinia bieg³ego z zakresu bhp i mechanizacji maszyn z dnia 21 czerwca 2012 r.
nie by³a miarodajna jako odzwierciedlaj¹ca obecny stan faktyczny
urz¹dzenia, a w konsekwencji oceniaj¹ca zdarzenie w okolicznociach, które nie mia³y miejsca. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ dowód z opinii
bieg³ego s³u¿y do weryfikowania wymagaj¹cych wiedzy specjalnej
powi¹zañ miêdzy ustalonymi faktami albo do wyprowadzenia z tych
faktów wniosków, których sformu³owanie wymaga wiedzy specjalistycznej (por. wyrok SN z dnia 20 stycznia 2012 r., I CSK 200/11).
Aby mia³ on rzetelny walor dowodowy winien opieraæ siê na adekwatnym, tj. istniej¹cym w momencie zdarzenia, stanie faktycznym,
którego wskazanie bieg³emu nale¿y do s¹du. Teza dowodowa dopuszczaj¹ca dowód z powy¿szej opinii nie zawiera³a powy¿szego
ucilenia (vide postanowienie k. 208). Bieg³y oceni³ stan urz¹dzenia w czasie aktualnym, odbiegaj¹cym od warunków maj¹cych miejsce w chwili zdarzenia. Powy¿sze dotyczy³o równie¿ s³usznie zauwa¿onej przez apeluj¹cego kwestii instrukcji bhp na stanowisku
granulatorów. Instrukcja taka w dniu zdarzenia nie istnia³a  zalecenia protoko³u powypadkowego dopiero wskazywa³y na koniecznoæ jej opracowania i udostêpnienia pracownikom. Ubezpieczony
nie móg³ zatem naruszyæ nieistniej¹cych procedur, do czego prowadzi konkluzja bieg³ego. Powy¿sze nie zmienia oczywicie faktu,
i¿ ubezpieczony naruszy³ podstawowe, ogólne zasady bhp. W wietle
powy¿szego zarzut naruszenia przez S¹d Rejonowy wskazanych
przepisów proceduralnych nale¿a³o uznaæ za uzasadniony.
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S¹d Okrêgowy nie uzna³ jednak za celowe uzupe³nienia postêpowania w tym zakresie i dopuszczenia dowodu z innej opinii bieg³ego powy¿szej specjalizacji. Wskazane powy¿ej, bezsporne naruszenia przez zainteresowanego pracodawcê przepisów bhp w zakresie na³o¿onych na niego obowi¹zków zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nale¿a³o uznaæ
za oczywicie przyczyniaj¹ce siê do powstania zdarzenia wypadkowego z dnia 29 wrzenia 2010 r. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ ubezpieczony wykazuj¹c siê ra¿¹cym niedbalstwem zbagatelizowa³ podstawowe przepisy bhp i przyst¹pi³ do sprz¹tania maszyny bêd¹cej
w ruchu, co by³o bezporedni¹ przyczyn¹ wypadku. Z drugiej jednak strony gdyby nie zaniedbania pracodawcy, który naruszaj¹c
obowi¹zki art. 207 k.p. i przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. nie zapewni³ ubezpieczonemu pracy na prawid³owo zabezpieczonej (posiadaj¹cej
wymagane zabezpieczenia ochronne) maszynie wyposa¿onej w adekwatne wy³¹czniki koñcowe, ubezpieczony nie mia³by mo¿liwoci
znalezienia siê w sytuacji generuj¹cej zdarzenie wypadkowe  dostania siê pod bêben granulatu, b¹d chocia¿ z³apania siê o jego
os³onê w momencie utraty równowagi. W przypadku nieprzestrzegania bezpiecznych metod pracy przez pracownika i pracodawcê
winê rozk³ada siê na obie strony stosunku pracy, co eliminuje mo¿liwoæ zastosowania art. 21 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odmienna ocena S¹du Rejonowego nie by³a w wietle powy¿szych, pominiêtych, okolicznoci sprawy, prawid³owa.
Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy dozna³
sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie  art. 11 ust. 1 w/w ustawy. Wysokoæ
odszkodowania okrela siê zgodnie z art. 12 ustawy, tj. w wysokoci 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿dy procent sta³ego lub
d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Do ustalenia wysokoci jednorazowego odszkodowania przyjmuje siê przeciêtne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce w dniu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania (art. 12 ust. 5 w zw.
z art. 15 ust. 1 ustawy). Wysokoæ stawki za jeden procent uszczerbku
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na zdrowiu wynosi³a w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca
2012 r. kwotê 645,- z³. Z uwagi na stwierdzon¹ wysokoæ uszczerbku
na zdrowiu (50 %) oraz obowi¹zuj¹c¹ stawkê wysokoæ odszkodowania nale¿a³o ustaliæ na kwotê 32.250,- z³.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Okrêgowy w myl art. 386 § 1
k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok S¹du Rejonowego z dnia 4 padziernika 2012 r. i zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê ZUS z dnia 6 czerwca 20011 r., nr (...), przyznaj¹c J.J. prawo do jednorazowego odszkodowania tytu³em d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu w wysokoci 50% spowodowanego wypadkiem przy pracy z dnia 29
wrzenia 2010 r.
O kosztach procesu za instancjê odwo³awcz¹ s¹d orzek³ zgodnie
z zasad¹ odpowiedzialnoci stron za wynik postêpowania (art. 98
k.p.c.) zas¹dzaj¹c od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego
kwotê 90,- z³ stosowanie do § 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 12 ust. 2
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej
z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz art. 36 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

176

w sprawach karnych

Prawo Karne
1
WYROK
z dnia 25 lipca 2013 r.
II AKa 175/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Sa³ata (przewodnicz¹cy)
SSA Dariusz Kala (sprawozdawca)
SSA Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
1. Proces poszlakowy to taki, w którym z poszlaki (factum probans), nazywanej tak¿e faktem ubocznym, s¹d wyci¹ga wniosek
o istnieniu faktu g³ównego (factum probandum). To wnioskowanie, maj¹ce charakter redukcyjny, oparte jest na stwierdzeniu,
¿e pomiêdzy faktem ubocznym (faktami ubocznymi) a faktem
g³ównym istnieje okrelony zwi¹zek wewnêtrzny o charakterze
obiektywnym. W procesie poszlakowym brak jest dowodów bezporednich (choæby pochodnych), za ustalenia dotycz¹ce sprawstwa oskar¿onego za zarzucany mu czyn przestêpny oparte s¹
jedynie na dowodach porednich (poszlakowych).
2. Z treci art. 192 § 2 k.p.k. wynika mo¿liwoæ przes³uchania wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub bieg³ego psychologa. Jednak
w sytuacji zaistnienia w sposób oczywisty okolicznoci w tym
przepisie wskazanych mo¿liwoæ ta przekszta³ca siê w obowi¹zek s¹du, skoro art. 192 § 2 k.p.k. ma na celu u³atwienie poczynienia przez wspomniany organ ustaleñ faktycznych odpowiadaj¹cych prawdzie. Koniecznoæ oparcia rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu na tego rodzaju (prawdziwych) ustaleniach ma
za swoje umocowanie w zasadach trafnej reakcji karnej (art. 2
§ 1 pkt 1 k.p.k) i prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.).
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2
WYROK
z dnia 5 wrzenia 2013 r.
II AKa 276/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wiktor Gromiec
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna widerska-Wandor
SSA Andrzej Rydzewski

Teza
Wnioski opinii s¹dowo-lekarskiej co do charakteru, rozleg³oci
i lokalizacji rany, zw³aszcza jej kana³u oraz si³y ciosu, który j¹ spowodowa³, ocenione w powi¹zaniu z innymi istotnymi okolicznociami sprawy, pozwalaj¹ na trafne ustalenie zamiaru towarzysz¹cego oskar¿onemu przy pope³nieniu przestêpstwa przeciwko ¿yciu
i zdrowiu.

Uzasadnienie
(...)
Osi¹ sporu pomiêdzy stanowiskiem s¹du orzekaj¹cego a skar¿¹cym jest ustalenie zamiaru, z jakim dzia³a³ P.B. w chwili dokonanego przezeñ czynu.
Czy towarzyszy³ mu  przyjêty w zaskar¿onym orzeczeniu 
zamiar ewentualny (w rozumieniu art. 9 § 1 k.k.) pozbawienia ¿ycia
P.K., czy te¿ umylnie spowodowa³ ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu
pokrzywdzonego, którego nastêpstwem by³a pozostaj¹ca z nim
w zwi¹zku przyczynowym jego mieræ, której zamiar oskar¿onego
nie obejmowa³ (taki pogl¹d zaprezentowa³ autor apelacji).
Wbrew twierdzeniom apeluj¹cego nie budzi zastrze¿eñ przyjêta
w zaskar¿onym rozstrzygniêciu kwalifikacja prawna. Za trafne uznaæ
nale¿y stanowisko s¹du orzekaj¹cego, ¿e zebrane w sprawie dowody pozwala³y na przypisanie oskar¿onemu dzia³ania z zamiarem
ewentualnym pozbawienia ¿ycia P.K.
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W pierwszej kolejnoci nale¿y zwa¿yæ, i¿ przy os¹dzie czynów
znamiennych skutkiem, zamiar sprawcy nale¿y ustalaæ nie tylko na
podstawie jego przestêpnego zachowania, rodzaju u¿ytego w czasie tego zachowania niebezpiecznego narzêdzia, iloci i si³y ciosów
zadanych nim pokrzywdzonemu oraz ich umiejscowienia, lecz na
podstawie podmiotowych i przedmiotowych okolicznoci czynu.
Dopiero bowiem na podstawie tych wszystkich okolicznoci dotycz¹cych zarówno rozpoznawanego zdarzenia, jak i osoby sprawcy,
mo¿liwe jest odtworzenie rzeczywistych prze¿yæ sprawcy i ustalenie czego chcia³, wzglêdnie  postêpuj¹c w okrelony sposób  co
przewidywa³ i na co siê godzi³.
Ustalenia te nale¿y czyniæ na podstawie zachowania siê sprawcy wobec pokrzywdzonego, ich wzajemnych relacji w okresie poprzedzaj¹cym zajcie a tak¿e na podstawie zachowania siê oskar¿onego po zdarzeniu.
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego i reprezentowanym
w nim pogl¹dem, nawet u¿ycie narzêdzia mog¹cego spowodowaæ
mieræ cz³owieka samo przez siê nie decyduje o tym, ¿e sprawca
dzia³a³ w zamiarze zabicia cz³owieka, chocia¿by ewentualnym. Za
przyjêciem takiego zamiaru powinny przemawiaæ jeszcze inne przes³anki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, w szczególnoci
pobudki dzia³ania sprawcy, jego stosunek do pokrzywdzonego przed
pope³nieniem przestêpstwa, sposób dzia³ania oraz stopieñ zagro¿enia dla ¿ycia pokrzywdzonego (OSNPG 10/77/81). S¹d Najwy¿szy wielokrotnie wskazywa³ na potrzebê dokonania rekonstrukcji
procesu motywacyjnego zachodz¹cego w psychice sprawcy tak¿e
na podstawie okolicznoci podmiotowych takich jak osobowoæ
sprawcy, a wiêc jego charakter, usposobienie, poziom umys³owy,
reakcje emocjonalne i zachowanie w stosunku do otoczenia, t³o i powody zajcia, zachowanie przed dokonaniem czynu i potem oraz
stosunek do pokrzywdzonego (OSNKW: 1974/222; 1975/25).
Oskar¿ony nie przyzna³ siê do dzia³ania z zamiarem pozbawienia ¿ycia pokrzywdzonego.
Mo¿liwe jest wprawdzie ustalenie zamiaru zabójstwa na podstawie samych tylko przedmiotowych okolicznoci czynu zwi¹zanych
z konkretnym zdarzeniem, w oparciu o sam sposób dzia³ania, wszak
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pod warunkiem, ¿e dzia³anie to jest tego rodzaju, i¿ podjêcie go
przez sprawcê wskazuje jednoznacznie, bez ¿adnych w tym zakresie w¹tpliwoci na cel, do jakiego on zmierza.
S¹d odwo³awczy podziela w tym zakresie stanowisko S¹du Najwy¿szego, ¿e jednoznacznoæ ta nie mo¿e oznaczaæ niczego innego, jak nieodzownoæ okrelonego skutku, gdy¿ wtedy tylko mo¿liwe jest prawid³owe ustalenie, ¿e sprawca chcia³, wzglêdnie godzi³
siê na taki, a nie inny skutek swego dzia³ania (wyrok z dnia 12
maja 1976 r., BKR 20/76; Gazeta Prawnicza nr 23/76).
Tym samym istotne znaczenie dla przyjêcia, ¿e sprawca dzia³a³
z zamiarem ewentualnym zabójstwa mog¹ mieæ t³o i powody zajcia, osobowoæ, pobudki i motywy dzia³ania sprawcy, jego stosunek do pokrzywdzonego, rodzaj doznanych przez pokrzywdzonego obra¿eñ cia³a oraz inne okolicznoci, z których jednoznacznie
wynika, ¿e oskar¿ony chcia³ pozbawiæ ¿ycia pokrzywdzonego lub
chc¹c uszkodzenia cia³a, swoj¹ zgod¹ stanowi¹c¹ realny proces psychiczny towarzysz¹cy czynowi obejmowa³ tak wyj¹tkowo ciê¿ki
skutek, jakim jest mieræ.
W niniejszej sprawie zamiar P.B. mo¿na by³o ustaliæ na podstawie jego zachowania w chwili czynu.
W ocenie s¹du ad quem s¹d pierwszej instancji bezb³êdnie ustali³ t³o i powody zajcia.
Nale¿y dalej przypomnieæ, ¿e oskar¿ony zada³ pokrzywdzonemu cios no¿em o d³ugoci ostrza 12,5 cm i szerokoci 2 cm, co
skutkowa³o powstaniem rany, a w jej rzucie kana³u o d³ugoci oko³o 10 cm skierowanej od przodu do ty³u oraz nieco ukonie od do³u
do góry i od strony lewej do strony prawej, powoduj¹cej w swoim
przebiegu uszkodzenie pow³ok klatki piersiowej oraz przeciêcia:
³uku ¿ebrowego d³ugoci 2,5 cm, przedniej ciany worka osierdziowego, prawej komory i ciany tylnej komory serca.
Jak wynika z niekwestionowanej opinii s¹dowo-lekarskiej przyczyn¹ gwa³townej, nag³ej mierci P.K. by³a rana k³uta klatki piersiowej, której kana³ powodowa³ miêdzy innymi uszkodzenie ciany
serca z nastêpow¹ tamponad¹ worka osierdziowego.
Charakter, rozleg³oæ i lokalizacja przedmiotowej rany  zw³aszcza jej kana³u  wskazuj¹, ¿e zosta³a zadana z du¿¹ si³¹, ukonie
w odniesieniu do przedniej powierzchni klatki piersiowej, w kie-
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runku od przodu, strony lewej i od do³u do ty³u, strony prawej
i nieco do góry.
Narzêdziem tym by³ nó¿ o wymiarach powy¿ej opisanych zabezpieczony jako dowód rzeczowy w sprawie.
Bezporednio po zadaniu ciosu do pokoju, w którym znajdowali
siê M.K. i K.D. wróci³ P.B. i powiedzia³ do pierwszego z wymienionych, ¿e P. dosta³ no¿em. W tym czasie na klatkê schodow¹
przez kuchniê pobieg³a K.D. Wówczas oskar¿ony powiedzia³ M.K.,
¿e P. nie dojedzie do szpitala. Doda³, ¿e bêdzie potrzebny mu
adwokat, bo on siê broni³.
S³owa oskar¿anego, wypowiedziane natychmiast po zdarzeniu,
wiadcz¹ o tym, ¿e oskar¿ony mia³ wiadomoæ bardzo powa¿nego
charakteru rany zadanej pokrzywdzonemu skoro przewidywa³, ¿e
P.K. za ¿ycia nie dojedzie do szpitala.
Pozostawienie w tym stanie pokrzywdzonego  dodatkowo po
jego s³owach, ¿e krwawi, wyjciu przezeñ z mieszkania i po upadku ze schodów  bez opieki i niezw³ocznej pomocy, wiadczy
wyranie o tym, ¿e P.B. przewidywa³ mo¿liwoæ spowodowania
jego mierci i na to siê godzi³.
Powy¿ej wskazane ustalenia faktyczne bêd¹ce wiadectwem
zamiaru ewentualnego zabójstwa, który towarzyszy³ oskar¿onemu
w chwili czynu zosta³y przez autora apelacji pominiête. Jest to zrozumia³e. W wietle bowiem tych okolicznoci akcentowanie przez
skar¿¹cego s³ów oskar¿onego, by wiadek K. poszed³ pokrzywdzonego ratowaæ, pozostaj¹ bez znaczenia dla oceny zamiaru P.B.
Nie ma racji skar¿¹cy, twierdz¹c, i¿ nie wiadomo jak przebieg³o
zdarzenie za zamkniêtymi drzwiami, to jest w kuchni.
To twierdzenie jest zaskakuj¹ce albowiem apeluj¹cy w zasadzie
nie zakwestionowa³ ustalonego przez s¹d orzekaj¹cy stanu faktycznego, w tym ustaleñ dotycz¹cych najistotniejszej czêci zdarzenia.
W konsekwencji stwierdziæ trzeba, ¿e rodzaj i rozmiar u¿ytego
przez oskar¿onego no¿a, du¿a si³a zadanego nim ciosu, g³êbokoæ
i kierunek rany, zadanie ciosu w jedn¹ z najwa¿niejszych dla ¿ycia
czêci cia³a, stopieñ zagro¿enia dla ¿ycia pokrzywdzonego, wypowiadane przez oskar¿onego s³owa i zachowanie po zadaniu ciosu,
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wskazuj¹ bez cienia w¹tpliwoci na istnienie po jego stronie zamiaru ewentualnego zabójstwa.
Zwa¿yæ jeszcze nale¿y, ¿e zadanie przez P.B. silnego ciosu no¿em w klatkê piersiow¹, o której powszechnie wiadomo, ¿e skupione s¹ w niej najwa¿niejsze dla ¿ycia organy, jest wyj¹tkowo
niebezpieczne i pozwala przyj¹æ, ¿e sprawca godzi³ siê na pozbawienie ¿ycia pokrzywdzonego.
Tym samym zasadnie S¹d Okrêgowy przyj¹³ w pisemnych motywach zaskar¿onego rozstrzygniêcia, ¿e sposób dzia³ania oskar¿onego daje pe³n¹ podstawê do uznania, ¿e jako osoba intelektualnie
dobrze rozwiniêta, ¿yciowo dowiadczona i poczytalna, dzia³a³ z zamiarem przyjêtym w kwestionowanym orzeczeniu.
Tezê tê uzasadnia tak¿e dokonana przez S¹d Okrêgowy trafna
ocena strony motywacyjnej i stanu emocjonalnego oskar¿onego.
Mo¿na jedynie dodaæ, i¿ konkretne zachowanie oskar¿anego
podjête wobec pokrzywdzonego wed³ug obiektywnych kryteriów
oceny zwi¹zków przyczynowo  skutkowych wyra¿a³o jego akceptacjê na skutek w postaci mierci P.K.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego ju¿ sam sposób dzia³ania oskar¿anego stanowi³ dostateczny dowód, ¿e oskar¿ony dzia³a³ z zamiarem
przyjêtym w zaskar¿onym rozstrzygniêciu. Przedmiotowo bowiem
mieræ pokrzywdzonego by³a normalnym skutkiem tego rodzaju
dzia³ania. Podmiotowo za kierunkowoæ czynu uzewnêtrzniona by³a
zarówno sposobem dzia³ania, jak i s³owami oraz zachowaniem oskar¿anego po dokonanym czynie.
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3
WYROK
z dnia 18 wrzenia 2013 r.
II AKa 243/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Andrzej Czarnota (przewodnicz¹cy)
SSA Anna Skupna
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)

Teza
Wyj¹tkowoæ przepisu art. 443 k.p.k., zwi¹zana z niedoprowadzeniem do niekorzystnych dla oskar¿onego konsekwencji, przejawia siê m.in. w tym, ¿e koniecznoæ jego zastosowania mo¿e pozostawaæ nawet w sprzecznoci z niektórymi podstawowymi zasadami procesu karnego. Dlatego te¿ badanie przez s¹d meriti, w jakim
zakresie dopuszczalne jest orzekanie na niekorzyæ oskar¿onego
winno uwzglêdniaæ ca³okszta³t sytuacji prawnej oskar¿onego w porównywanych orzeczeniach, a nie tylko niektóre ich fragmenty.
Inaczej bowiem mog³oby to prowadziæ do przypadków nieuzasadnionego ³agodzenia odpowiedzialnoci karnej, a zatem nie chodzi
o nic innego, jak tylko o to, aby rozs¹dnie interpretowaæ gwarancyjn¹ funkcjê tego przepisu.

Uzasadnienie
(...)
Przechodz¹c w pierwszej kolejnoci do wyjanienia przyczyn
uchylenia zaskar¿onego wyroku co do czynu przypisanego oskar¿onemu w punkcie I, podkreliæ trzeba, ¿e chodzi w tym przypadku przede wszystkim o uchybienie zwi¹zane z obraz¹ przepisu art.
443 k.p.k. Jest to bowiem zasadnicze uchybienie, w wyniku którego dosz³o do dokonania przez s¹d a quo b³êdnych ustaleñ faktycznych. Niezale¿nie za od tego s¹d a quo, dostrzegaj¹c rozmaite
aspekty zachowañ oskar¿onego w ramach rozpoznawanego zdarzenia, nie wyjani³ jednak, jakie powody sprzeciwia³y siê przyjêciu, ¿e zachodzi usi³owanie nieudolne pope³nienia przestêpstwa
z art. 148 § 1 k.k., przez co uniemo¿liwi³ s¹dowi ad quem przepro-
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wadzenie prawid³owej kontroli odwo³awczej zaskar¿onego wyroku
w tej czêci.
Zarzut prokuratora co do obrazy przepisu art. 443 k.p.k. przedstawia siê wiêc zasadnie. S¹d a quo zupe³nie niepotrzebnie podj¹³
rozwa¿ania dotycz¹ce mo¿liwoci przypisania oskar¿onemu przestêpstwa z art. 157 § 2 k.k., bo nie dostrzega³ tego, i¿ pozycjê
wyjciow¹ dla oceny sytuacji oskar¿onego przy porównywaniu
wyroków, stanowi³o w tym przypadku skazanie go uprzednio za
przestêpstwo z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 157 § 2
k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Przypomnienia w tym miejscu wymaga to, ¿e S¹d Okrêgowy
wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchylonym nastêpnie przez
S¹d Apelacyjny w Gdañsku wyrokiem z dnia 20 wrzenia 2012 r.,
uzna³ oskar¿onego za winnego tego, ¿e w dniu 26 lipca 2011 r.,
w G., usi³owa³ pozbawiæ ¿ycia B.O. w ten sposób, i¿ przytrzymuj¹c pokrzywdzon¹ za szyjê u¿ywa³ w stosunku do niej paralizatora
(...) w okolice jej g³owy, powoduj¹c naruszenie czynnoci narz¹dów cia³a na okres poni¿ej siedmiu dni, przy czym zamierzonego
celu nie osi¹gn¹³ z uwagi na to, ¿e u¿yty paralizator nie nadawa³ siê
do pope³nienia czynu zabronionego, czego oskar¿ony sobie nie
uwiadamia³, to jest uzna³ go za winnego pope³nienia przestêpstwa
kwalifikowanego z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb.
z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to przy zastosowaniu
art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 14 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.
w zw. z art. 60 § 1 i § 6 pkt 2 k.k. skaza³ go na karê 2 lat i 10
miesiêcy pozbawienia wolnoci.
Na u¿ytek prowadzonych rozwa¿añ stwierdziæ zatem trzeba, ¿e
zakres maksymalnych dolegliwoci dla oskar¿onego wyznacza ten
w³anie wyrok, bowiem granicê niepogarszania sytuacji oskar¿onego stanowi uchylone orzeczenie, a nie zarzut aktu oskar¿enia (zob.
wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 2011 r., II
AKa 108/11, LEX nr 895932).
Nale¿y podzieliæ przytoczone przez s¹d a quo pogl¹dy zawarte
w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 29 czerwca 2011 r. (V KK
238/10, Lex nr 897787) i wyroku S¹du Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 12 lipca 2012 r. (II AKa 4/12, KZS 2012/ 9/47), ¿e funkcja
gwarancyjna przepisu art. 443 k.p.k. rozci¹ga siê tak¿e na ustalenia

184

w sprawach karnych
faktyczne czynione przy ponownym rozpoznaniu sprawy, za przepis
ten zezwala na wydanie surowszego orzeczenia jedynie w stosunku do tych rozstrzygniêæ, które zosta³y zaskar¿one na niekorzyæ
oskar¿onego, czyli, ¿e te czêci orzeczenia s¹du a quo, które nie
zosta³y zaatakowane w z³o¿onym na niekorzyæ oskar¿onego rodku odwo³awczym nie mog¹ zostaæ w toku dalszego postêpowania
ukszta³towane surowiej. Nie mo¿na jednak zapominaæ o tym, ¿e
zgodnie z wymogiem, wynikaj¹cym z unormowania zawartego w art.
443 k.p.k., dla prawid³owego porównania kolejno wydanych wobec oskar¿onego orzeczeñ, nieodzowne jest dokonanie kompleksowej oceny ca³ej sytuacji prawnej oskar¿onego, kreowanej przez
ka¿de z tych orzeczeñ. W tym zatem przejawia siê nieprawid³owoæ w rozumowaniu s¹du a quo, który porównywa³ przytoczone
wy¿ej orzeczenia jedynie przez pryzmat skutków prawnych, wynikaj¹cych z zastosowania art. 157 § 2 k.k., co w ¿adnej mierze nie
mia³o przecie¿ charakteru kompleksowej oceny sytuacji prawnej
oskar¿onego S.O.
Trafnoæ zarzutów skar¿¹cego wi¹¿e siê z przytoczonymi przez
niego pogl¹dami orzecznictwa i doktryny, zgodnie z którymi orzeczeniem surowszym w rozumieniu art. 443 k.p.k. jest jedynie takie
orzeczenie, które zwiêksza zakres dolegliwoci dla oskar¿onego
w porównaniu z orzeczeniem uchylonym, a wiêc gdy jest to orzeczenie mniej korzystne w porównaniu z poprzednim wyrokiem (zob.
np. J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn Kodeks postêpowania
karnego. Komentarz, Kraków 2006, t. II, s. 111; T. Grzegorczyk
Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o wiadku koronnym.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 959; P. Hofmañski, E. Sadzik, K.
Zgryzek Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004,
t. II, s. 662; postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 10 listopada
2011 r., III KK 299/11, OSNwSK 2011/1/2086). Orzeczenie surowsze w rozumieniu art. 443 k.p.k., to ka¿de orzeczenie, które zawiera rozstrzygniêcia mniej korzystne z punktu widzenia oskar¿onego
w porównaniu z orzeczeniem dotychczasowym. W ramach tej oceny uwzglêdnieniu podlega nie tylko kara lub zastosowany rodek
karny, ale równie¿ ustalenia faktyczne, kwalifikacja prawna czynu,
a tak¿e wszystkie mo¿liwe nastêpstwa tych rozstrzygniêæ dla sytuacji prawnej oskar¿onego (por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
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1 czerwca 2009 r., V KK 2/09, OSNKW 2009/10/89, Biul. SN 2009/
10/22).
Wyj¹tkowoæ przepisu art. 443 k.p.k., zwi¹zana z niedoprowadzaniem do niekorzystnych dla oskar¿onego konsekwencji, przejawiaæ mo¿e siê i w tym, ¿e koniecznoæ jego zastosowania mo¿e
pozostawaæ nawet w sprzecznoci z niektórymi podstawowymi zasadami procesu karnego. Dlatego te¿ badanie przez s¹d meriti,
w jakim zakresie dopuszczalne jest orzekanie na niekorzyæ oskar¿onego winno uwzglêdniaæ ca³okszta³t sytuacji prawnej oskar¿onego w porównywanych orzeczeniach, a nie tylko niektóre ich fragmenty. Inaczej bowiem mog³oby to prowadziæ do przypadków nieuzasadnionego ³agodzenia odpowiedzialnoci karnej, a zatem nie
chodzi o nic innego, jak tylko o to, aby rozs¹dnie interpretowaæ
gwarancyjn¹ funkcjê tego przepisu.
S¹d a quo, przypisuj¹c oskar¿onemu S.O. jedynie przestêpstwo
z art. 217 § 1 k.k., zamiast z art. 157 § 2 k.k. dopuci³ siê zatem
nieuzasadnionego rozszerzenia zakazu okrelonego w art. 443 k.p.k.,
bowiem nie jest tak, jak wskaza³ na to w uzasadnieniu wyroku, ¿e
niekorzystny dla oskar¿onego skutek takiego rozstrzygniêcia jest
oczywisty. Nie chodzi w tym przypadku tylko o b³êdn¹ interpretacjê przepisu art. 443 k.p.k., ale równie¿ i o to, co tak¿e skar¿¹cy
podkrela, aczkolwiek ma to ju¿ znaczenie wtórne, a mianowicie,
¿e przytoczony w uchylonym wyroku opis czynu z art. 157 § 2 k.k.
nie zawiera³ znamion w postaci konkretnych obra¿eñ cia³a, które
mia³ spowodowaæ oskar¿ony. Podkreliæ trzeba, ¿e stanowisko takie nie zas³uguje na aprobatê, nawet gdyby traktowaæ tê kwestiê
tylko samoistnie, bowiem w przypadku skutku stanowi¹cego znamiê przestêpstwa okrelonego w art. 157 § 2 k.k. jest nim naruszenie czynnoci narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia, trwaj¹cy nie d³u¿ej
ni¿ 7 dni. W uchylonym wyroku opis czynu z art. 157 § 2 k.k.
zawiera³ wskazanie sposobu dzia³ania sprawcy oraz okrelenie skutku, co spe³nia minimalne warunki wymagane dla ustalenia znamion
tego przestêpstwa. Odwo³ywanie siê w tej kwestii przez s¹d a quo
do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 11 stycznia 2012 r. (II KK
327/11, Lex nr 1108471), dotycz¹cego okrelenia znamion przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. nie jest bynajmniej trafne, bo dotyczy
innej jakociowo materii. Ju¿ tylko dla dope³nienia omawianej kwe-
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stii wskazaæ nale¿y na to, ¿e z uwagi na gwarancyjny charakter
przepisu art. 443 k.p.k., zawarta w nim norma nie mo¿e byæ odczytywana, jako zakaz opisywania tego samego ustalenia innymi s³owami oraz jego doprecyzowania i uszczegó³owienia (por. wyrok
S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 2012 r., II
AKa 288/12, LEX nr 1236413).
Uchybienie przepisowi art. 443 k.p.k. mia³o w tych uwarunkowaniach oczywisty wp³yw na treæ wydanego wyroku, a zatem ju¿
tylko z tego powodu wyrok ten nie móg³ siê ostaæ. Wprawdzie S¹d
Apelacyjny nie podziela ca³oci argumentacji zawartej w apelacji
prokuratora, co do koniecznoci przypisania oskar¿onemu pope³nienia przestêpstwa z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art.
157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., to jednak w kontekcie tych
zarzutów narzuca siê brak wyjanienia przez s¹d meriti powodów
nieprzyjêcia dzia³ania oskar¿onego w warunkach usi³owania nieudolnego (art. 13 § 2 k.k.). Jest to kwestia o tyle istotna, ¿e te
argumenty, które przytacza skar¿¹cy dla poparcia swojej tezy, jak
najbardziej nale¿a³oby oceniæ tak¿e w odniesieniu do tego typu
formy stadialnej przestêpstwa z art. 148 § 1 k.k. Tymczasem s¹d
a quo za punkt wyjcia swoich rozwa¿añ, dotycz¹cych prawnych
konsekwencji poczynionych ustaleñ faktycznych, przyj¹³ propozycje oskar¿yciela publicznego zawarte w treci aktu oskar¿enia, a zatem wbrew temu co utrzymywa³, nie by³o tym punktem odniesienia rozstrzygniêcie zawarte w uchylonym wyroku, stosownie do
treci art. 443 k.p.k. Jest to oczywista niekonsekwencja w prowadzonych rozwa¿aniach. Zapewne te¿ dlatego s¹d a quo skoncentrowa³ siê jedynie na wykazywaniu, ¿e w sprawie nie ma podstaw
do przypisania oskar¿onemu usi³owania zabójstwa. W kwestii bazowego punktu wyjcia nie wypowiedzia³ siê ani s³owem. Trudno
przyj¹æ w tych okolicznociach, ¿e jednoczenie mia³ na uwadze
tak¿e kwestie zwi¹zane z usi³owaniem nieudolnym dokonania zabójstwa, bowiem pisemne motywy zaskar¿onego wyroku za tym
nie przemawiaj¹.
( )
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WYROK
z dnia 6 czerwca 2013 r.
II AKa 84/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Witold Kuczorski
SSA Dorota Paszkiewicz

Teza
Dla dowiedzenia sprawcy zamiaru ewentualnego towarzysz¹cego jego zaniechaniu dzia³ania, konieczne jest wykazanie, ¿e uwiadamia³ sobie stan niebezpieczeñstwa dla dobra prawnego oraz powinnoæ podjêcia dzia³ania celem jego ochrony.

Uzasadnienie
(...)
Tytu³em wprowadzenia do rozwa¿añ, odwo³uj¹c siê do uwag
wyra¿onych przez s¹dy odwo³awcze we wczeniejszych orzeczeniach, podkrelenia wymaga, ¿e w sprawie o tak z³o¿onym charakterze jak niniejsza nale¿y, odkrywaj¹c wiadomoæ oskar¿onych,
mieæ na uwadze wszystkie, donios³e dla ujawnienia tej wiadomoci okolicznoci natury przedmiotowej oraz podmiotowej. Niezbêdne jest równie¿ zrozumienie ró¿nic, jakie zachodz¹ pomiêdzy skutkiem, wywo³anym przez sprawcê dzia³aj¹cego z zamiarem ewentualnym, skutkiem z zaniechania oraz wywo³anym z zaniechania,
ale bez tego zamiaru.
Zdaniem s¹du odwo³awczego dla wykazania sprawcy czynu zamiaru ewentualnego, co wa¿ne, realizuj¹cego ów zamiar poprzez
zaniechanie (w znaczeniu stanu obojêtnoci na zaistnienie skutku),
wymaga siê, obok wykazania sprawcy uwiadomienia przez niego
stanu niebezpieczeñstwa (tak pojmowanego obiektywnie jak i subiektywnie) dla dobra prawnego, tak¿e powinnoci podjêcia dzia³ania, celem ochrony tego dobra. Tak wiêc, gdy wyka¿e siê, ¿e
sprawca uwiadamia sobie, i¿ dziêki jego aktywnoci mo¿liwe jest
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zapobie¿enie wyst¹pienia niebezpieczeñstwa albo przeciwdzia³ania mu, nawet gdy sam je stworzy³ a tego nie czyni a jednoczenie
nie by³o ¿adnych przeszkód, w istniej¹cej sytuacji albo warunkach,
do podjêcia dzia³ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e tak wyra¿ony a (co
w tej sprawie jest najbardziej istotne) zarazem uwiadomiony przez
niego brak aktywnoci, jest dowodem na to, ¿e pogodzi³ siê z zaistnia³ym stanem i wynikaj¹cymi z niego mo¿liwymi do zaistnienia
skutkami.
Dla wykazania natomiast zachowania sprawcy, postêpuj¹cego
w sposób nieumylny, w postaci lekkomylnoci (terminologia powtarzana za s¹dem I instancji) czy nieumylnoci wiadomej, podkrelenia wymaga, ¿e w to¿samym stanie i warunkach, sprawcy
zachowuj¹cemu siê jak wy¿ej, towarzyszy tak¿e przekonanie o mo¿liwoci pope³nienia czynu zabronionego z tym tylko, ¿e z jego pope³nieniem siê nie godzi a nawet przypuszcza, chocia¿ bezpodstawnie, ¿e nast¹pienia skutku uniknie. Odtwarzaj¹c to przez pryzmat wiadomoci sprawcy, mo¿na twierdziæ, ¿e w opisanych warunkach albo zaistnia³ym stanie rzeczy, uwiadamia³ on sobie powinnoæ i celowoæ podejmowania dzia³añ celem zapobie¿enia zaistnienia skutku, z tym tylko, ¿e nie zachowuj¹c ostro¿noci, której
wymagaæ mo¿na od osoby fizycznej albo te¿ okrelaj¹c to odmiennie, bezpodstawnie przypuszcza³, ¿e w zaistnia³ym stanie czy warunkach, z uwagi na nie w³anie, skutki nie zaistniej¹, a jego, tak
wytworzone w wiadomoci przekonanie by³o b³êdne.
Powy¿sza wypowied ukazuje jak nik³a jest ró¿nica pomiêdzy
zachowaniem cz³owieka podjêtym z zaniechania z zamiarem ewentualnym oraz tak podjêtym na skutek nieuwiadomionej przez sprawcê mo¿liwoci zaistnienia skutku, a któr¹ to powinien albo móg³
przewidzieæ.
(...)
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WYROK
z dnia 4 lipca 2013 r.
II AKa 151/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Brazewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Danuta Matuszewska
SSA Krzysztof Noskowicz (sprawozdawca)

Teza
Dla rozró¿nienia czy mamy do czynienia ze wspó³sprawstwem
czy pomocnictwem najbardziej istotne jest to, czy zachowanie siê
danej osoby stanowi³o istotny wk³ad w pope³nienie przestêpstwa.
Z pewnoci¹ taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy dzia³ania podjête przez tak¹ osobê mia³y decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia
przestêpczego przedsiêwziêcia.

Uzasadnienie
(...)
Odnosz¹c siê do przestêpstwa przypisanego oskar¿onemu
w punkcie 99 (z art. 280 § 2 k.k.) stwierdziæ trzeba, ¿e w tym
przypadku oskar¿ony przekaza³ wspó³sprawcom wa¿ne informacje
co do miejsca napadu rabunkowego, by³ wraz z nimi podczas przysposabiania siê do tego napadu, podwióz³ ich nastêpnie tam samochodem, czeka³ na nich kilkaset metrów dalej, sk¹d zabra³ ich po
dokonanym przestêpstwie i porozwozi³ oraz otrzyma³ od ka¿dego
ze wspó³sprawców po 100,- z³. Przemawia to jak najbardziej za
przypisaniem mu wspó³sprawstwa. Nie budzi bowiem w¹tpliwoci
to, ¿e dzia³a³ on w ramach uzgodnionego podzia³u ról, u³atwiaj¹c
bezporednim sprawcom wykonanie wspólnie zamierzonego celu.
W tym zakresie s¹d a quo b³êdu nie pope³ni³, a jego rozwa¿ania
zawarte w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku zas³uguj¹ na akceptacjê.
Ma natomiast racjê skar¿¹cy, ¿e brak jest jakiegokolwiek dowodu na to, ¿e oskar¿ony móg³ wiedzieæ o tym, ¿e wspó³oskar¿eni
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w mieszkaniu pañstwa M. bêd¹ groziæ pokrzywdzonym pozbawieniem ¿ycia i spowodowaniem obra¿eñ cia³a s³ownie oraz poprzez
okazanie ³omów. Nie sposób bowiem zaakceptowaæ rozumowania
s¹du a quo, ¿e M.O. dzia³a³ z pozosta³ymi sprawcami wspólnie
i w porozumieniu co do dokonania przestêpstwa rozboju w typie
kwalifikowanym, bo by³ obecny w miejscu, w którym pozostali przebrali siê i wyposa¿yli w ³omy. Argumentacja, ¿e nie sposób uznaæ,
i¿ M.O. nie zauwa¿y³ tych ³omów jest trafna. Jednak niezasadne jest
wnioskowanie, ¿e musia³ zak³adaæ, ¿e ³omy te pos³u¿¹ do grób,
jak i ¿e musia³ zak³adaæ, ¿e pozostali oskar¿eni bêd¹ wypowiadaæ
groby, bowiem bezpodstawne by³oby  zdaniem s¹du orzekaj¹cego  za³o¿enie, ¿e bez grób domownicy oddadz¹ pieni¹dze. Zasady logicznego rozumowania, wbrew przytoczonym twierdzeniom
s¹du a quo, nie s¹ w tym przypadku w³aciwym odniesieniem.
Fakt zobaczenia ³omów w pierwszej kolejnoci wi¹zaæ siê bowiem
musia³ z za³o¿eniem, ¿e pos³u¿¹ one do wywa¿ania przeszkód.
Zak³adano przecie¿ wejcie do domu pañstwa M. nie w sposób
naturalny. S¹d a quo, dostrzegaj¹c to, ¿e w sprawie mielimy do
czynienia z dwuetapowym dzieleniem ról: pierwszy z udzia³em
M.O., a drugi ju¿ bez jego udzia³u, przed wejciem do mieszkania,
pod dyktando M.T. dokona³ nieuprawnionego prze³o¿enia dowodowego. Dowodowo rzecz przedstawia siê bowiem tak, ¿e dopiero w tym drugim przypadku mo¿emy mówiæ o tym, ¿e dosz³o do
podzia³u ról uwzglêdniaj¹cego u¿ycie ³omów wobec pokrzywdzonych. Pozostawa³o to juz jednak poza wiedz¹ i wol¹ M.O. Gdy do
tego doda siê jeszcze to, ¿e M.O. nie bra³ udzia³u w innych przestêpstwach wczeniej, to nie sposób przypisywaæ mu istnienia takiej wiadomoci.
(...)
Szczególnego podkrelenia wymaga dostrze¿enie tego, ¿e A.O.
wykonywa³ powierzon¹ mu rolê, która by³a niezwykle wa¿na i decyduj¹ca o mo¿liwoci powodzenia ca³ego przedsiêwziêcia, w ramach dokonanego podzia³u ról: ledzi³ pokrzywdzon¹ w dniu zdarzenia, na bie¿¹co informowa³ pozosta³ych pokrzywdzonych o miejscu jej pobytu i zbli¿aniu siê do miejsca zamieszkania, co by³o impulsem do podjêcia dzia³ania przez pozosta³ych oskar¿onych, co
wczeniej zosta³o wspólnie zaplanowane.
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Dla rozró¿nienia czy mamy do czynienia ze wspó³sprawstwem
czy pomocnictwem najbardziej istotne jest to, czy zachowanie siê
danej osoby stanowi³o istotny wk³ad w pope³nienie przestêpstwa.
Z pewnoci¹ taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy dzia³ania podjête przez tak¹ osobê mia³y decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia
przestêpczego przedsiêwziêcia.
Racje skar¿¹cego maj¹ swoje uzasadnienie odnonie ustalenia
przez s¹d orzekaj¹cy, ¿e A.O. mia³ pe³n¹ wiadomoæ co do faktu
pos³u¿enia siê przez pozosta³ych sprawców broni¹ paln¹ oraz kijem baseballowym, bowiem bra³ udzia³ w innych rozbojach, gdzie
w³anie takie przedmioty by³y u¿ywane, a modus operandi oskar¿onych by³ zawsze podobny, gdy¿ tego typu swoiste domniemanie, skonstruowane przez s¹d a quo, jest nie do przyjêcia. S¹d ten
nie poda³ w szczególnoci, na jakich to innych rozbojach opiera
tak wyra¿one swoje przewiadczenie. Jeli chodzi³o o przestêpstwa przypisane temu oskar¿onemu w punktach 77 i 78, to nale¿a³o rozwa¿ania w tej materii zdecydowanie pog³êbiæ, tak co do u¿ywanych wówczas przedmiotów, jak i stosowanego modus operandi. Tymczasem to, co od razu rzuca siê w oczy, to fakt, ¿e przestêpstwa te zosta³y pope³nione w granicach roku wczeniej, a zatem ju¿
stosunkowo dawno. Nie pozwala to, rozs¹dnie do tego podchodz¹c, wskazywaæ zasadnie na istnienie utrwalonego przewiadczenia oskar¿onego A.O. w tej kwestii. Nie poprawia sytuacji to stwierdzenie s¹du a quo, ¿e A.O. by³ z pozosta³ymi napastnikami w kontakcie telefonicznym. S³usznie przeto twierdzi skar¿¹cy, ¿e usuniêcie zaistnia³ej luki dowodowej w formie przytoczonego domniemania pozostaje w sprzecznoci z dyrektyw¹, wynikaj¹c¹ z art. 5 §
2 k.p.k. S³usznoæ tego zarzutu jest oczywista. Kwestii zamiaru nie
wolno domniemywaæ, a winna ona wynikaæ z przeprowadzonych
w sprawie dowodów.
(...)
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6
WYROK
z dnia 12 wrzenia 2013 r.
II AKa 192/13
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop (sprawozdawca)
SSO del. Leszek Mering

Teza
Dla wykazania zawinienia, przy wnioskowaniu z dowodów pochodnych, niezbêdne jest osi¹gniêcie i wyprowadzenie jednego (nie
dopuszczaj¹cego alternatywy) kategorycznego stanowiska. Wówczas dopiero w procesie dowodzenia bêdzie mo¿na utrzymywaæ,
¿e orzeczenie z zachowaniem tych regu³ wydane respektuje zasadê prawdy materialnej.

7
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 przez obroñcê podejrzanego pisma procesowego, w celu jego skierowania do organu prowadz¹cego postêpowanie, wymaga okrelonej inwencji intelektualno-koncepcyjnej. Wobec powy¿szego czynnoæ ta musi byæ uznana za wiadczenie pomocy prawnej (udzielenie tej pomocy) odpowiednio w rozumieniu
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art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 1188 ze zm.) oraz art. 618 § 1 pkt 11
k.p.k.
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320 ................................................ 2
328 § 2 ...................................... 2, 4
384 § 4 .......................................... 4
385 ............................................ 1, 2
386 § 1 .......................................... 5
467 § 1 ust. 2 ................................ 4
467 § 4 .......................................... 4
47710 § 2 ........................................ 4
47714 § 1 .................................... 4, 5
47714a ............................................. 4

Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)

Art.
poz.
191 § 1 .......................................... 1
Ustawa
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.)

Art.
poz.
11 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.)

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

Art.
poz.
111 ................................................. 3
100 § 2 pkt 3 ................................ 5
1011 § 1 ......................................... 2
1012 ............................................... 2
1012 § 1 ......................................... 2
1012 § 3 ......................................... 2
124 ................................................ 1
124 § 1 .......................................... 1
124 § 2 .......................................... 1
300 ................................................ 2
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Ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
ze zm.)

Art.
poz.
80 .................................................. 4

skorowidz artyku³owy
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.)

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie postêpowania
o wiadczenie emerytalno-rentowe
i zasad wyp³aty tych wiadczeñ
(Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.)

Art.
poz.
15 .................................................. 4
110 ................................................ 4
111 ................................................ 4
111 ust. 1 ...................................... 4
111 ust. 2 ...................................... 4
111 ust. 3 ...................................... 4
118 ust. 3 ...................................... 4
122 ust. 1 ...................................... 4
207 ................................................ 5
207 § 2 .......................................... 5

§
poz.
35 ust. 3 ........................................ 4

Ustawa
z dnia 30 padziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322
ze zm.)

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.)

Art.
poz.
11 ust. 1 ........................................ 5
12 ust. 5 ........................................ 5
15 ust. 1 ........................................ 5
21 .................................................. 5
22 .................................................. 5
Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594
ze zm.)

Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzenia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zm.)

§
poz.
55 ust. 1 ........................................ 5
60 ust. 1 ........................................ 5

§
poz.
5 .................................................... 3
6 pkt 5 .......................................... 3
12 ust. 1 pkt 2 .............................. 3
12 ust. 1 pkt 3 .............................. 3
12 ust. 2 ........................................ 5
13 ust. 1 pkt 1 .............................. 5
13 ust. 3 ........................................ 3

Art.
poz.
36 .................................................. 5
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orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

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

Art.
poz.
9 § 1 .............................................. 2
11 § 2 ............................................ 3
11 § 3 ............................................ 3
13 § 2 ............................................ 3
14 § 2 ............................................ 3
60 § 1 ............................................ 3
60 § 6 pkt 2 .................................. 3
148 § 1 .......................................... 3
157 § 2 .......................................... 3
217 § 1 .......................................... 3
280 § 2 .......................................... 5

Art.
poz.
2 § 1 pkt 1 ..................................... 1
2 § 2 .............................................. 1
5 § 2 .............................................. 5
192 § 2 .......................................... 1
443 ................................................ 3
618 § 1 pkt 11 .............................. 7
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Ustawa
z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188
ze zm.)

Art.
poz.
4 ust. 1 .......................................... 7

skorowidz przedmiotowy

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Bezpodstawne wzbogacenie
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Granice odpowiedzialnoci
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Kara umowna
 zob. Prawo odst¹pienia od umowy .................................................... 4

Nienale¿yte wykonanie umowy
 Je¿eli obrotu rodkami klienta banku dokonano na ustne zlecenie i za
zgod¹ klienta, ewentualne skutki decyzji doradcy tak pozytywne jak
i negatywne obarczaj¹ klienta. Bank bowiem nie ponosi odpowiedzialnoci za trafnoæ decyzji finansowych klienta lecz za prawid³owe ich
wykonanie. ......................................................................................... 1

Odpowiedzialnoæ kontraktowa
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Odszkodowanie
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Podwy¿szenie wynagrodzenia
 zob. Odpowiedzialnoæ solidarna inwestora na rzecz pokrzywdzonego ................................................................................................... 3

Powództwo o stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y
 zob. Zasady uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników przez pe³nomocnika .............................................................................................. 2

201

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Prawo odst¹pienia od umowy
 Przepis art. 635 k.c. nie uzale¿nia mo¿liwoci skorzystania przez zamawiaj¹cego z prawa odst¹pienia od umowy od braku winy po stronie
zamawiaj¹cego jako wspó³przyczyny opónienia. ............................ 4

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 zob. Zasady uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników przez pe³nomocnika .............................................................................................. 2

Umowa rachunku bankowego
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Wy³¹czenie roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia
 zob. Nienale¿yte wykonanie umowy ................................................. 1

Zasady uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników
przez pe³nomocnika
 Nie jest dopuszczalne ca³kowite wy³¹czenie z mocy umowy spó³ki lub
uchwa³y zgromadzenia wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, prawa reprezentowania wspólników na zgromadzeniu przez
pe³nomocnika (art. 243 § 1 k.s.h.). ..................................................... 2

Uchwa³a wspólników
 zob. Zasady uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników przez pe³nomocnika .............................................................................................. 2

Odpowiedzialnoæ solidarna inwestora
na rzecz pokrzywdzonego
 Wynikaj¹ca z art. 6471 § 5 k.c. solidarna odpowiedzialnoæ inwestora za
zap³atê wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy obejmuje tak¿e obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia podwy¿szonego przez s¹d na podstawie art. 632 § 2 k.c. ............................................................................ 3

Umowa o dzie³o
 zob. Prawo odst¹pienia od umowy .................................................... 4

Umowa o roboty budowlane
 zob. Odpowiedzialnoæ solidarna inwestora na rzecz pokrzywdzonego ................................................................................................... 3
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skorowidz przedmiotowy
Wynagrodzenie rycza³towe
 zob. Odpowiedzialnoæ solidarna inwestora na rzecz pokrzywdzonego ................................................................................................... 3

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Brak uzasadnienia decyzji organu rentowego
 zob. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ............................. 4

Charakter postêpowania odwo³awczego przed s¹dem
ubezpieczeñ spo³ecznych
 zob. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ............................. 4

Decyzja organu rentowego
 zob. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ............................. 4

Dobro osobiste
 Rozpowszechnienie informacji przez pracodawcê o przyczynach wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracê nie znajduje uzasadnienia
w przepisach. Mo¿e byæ uzasadnione po rozwa¿eniu s³usznych interesów obu stron stosunku pracy. ........................................................... 3

Kara umowna
 zob. Wynagrodzenie pobrane ............................................................ 2

Naruszenie dobra osobistego
 zob. Dobro osobiste ........................................................................... 3

Nieprzestrzeganie bezpiecznych metod pracy
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ...................................................................................... 5

Obowi¹zek stron do wskazania dowodów dla stwierdzenia
faktów, z których wywodz¹ skutki prawne
 Dzia³anie s¹du z urzêdu powinno ograniczaæ siê tylko do sytuacji szczególnych, gdy strona dzia³a bez fachowego pe³nomocnika i dodatkowo
jest nieporadna, z zasady nie powinno to wiêc dotyczyæ przedsiêbior-
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cy, którego profesjonalizm powinien obejmowaæ tak¿e sferê funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczególnoci gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pe³nomocnika ........................................... 1

Obowi¹zek szanowania godnoci pracownika
 zob. Dobro osobiste ........................................................................... 3

Obowi¹zki pracodawcy
 zob. Dobro osobiste ........................................................................... 3

Odszkodowanie
 zob. Obowi¹zek stron do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów,
z których wywodz¹ skutki prawne .................................................... 1

Postêpowanie odwo³awcze
 zob. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ............................. 4

Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych
 Postêpowania odwo³awcze przed s¹dem ubezpieczeñ spo³ecznych ma
charakter kontrolny i s³u¿y badaniu prawid³owoci decyzji organu rentowego, a zatem nie mo¿e polegaæ na zastêpowaniu organu rentowego w wydawaniu decyzji .................................................................... 4
 Gdy organ rentowy wyda³ decyzjê, której nie uzasadni³, a tym samym
nie mo¿na jej zweryfikowaæ pod k¹tem dokonanych przez ten organ
ustaleñ, koniecznym jest zwrot akt organowi rentowemu w celu wydania decyzji poddaj¹cej siê merytorycznej kontroli ............................. 4

wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ....................................................................................... 5

Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
 W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcê bezpiecznych metod pracy, winê za spowodowanie wypadku przy pracy ponosz¹
obie strony stosunku pracy, co wyklucza mo¿liwoæ zastosowania art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr
167, poz. 1322 ze zm.) i pozbawienie ubezpieczonego prawa do wiadczeñ z tytu³u wypadku przy pracy ...................................................... 5
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skorowidz przedmiotowy
Udowodnienie naruszenia przez ubezpieczonego
przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ....................................................................................... 5

Wina pracownika i pracodawcy za spowodowanie
wypadku przy pracy
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ....................................................................................... 5

Wy³¹czenie prawa do wiadczeñ powypadkowych
 zob. Ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ....................................................................................... 5

Wynagrodzenie pobrane
 Pojêcie wynagrodzenie pobrane nie oznacza wynagrodzenia brutto, ale
netto. Analizuj¹c znaczenie tego pojêcia stwierdziæ trzeba, i¿ wynagrodzenie pobrane jest to kwota, któr¹ pracownik faktycznie otrzyma³, a nie
któr¹ pracodawca wprawdzie wyp³aci³, ale nie w ca³oci, na konto lub do
r¹k pracownika lecz tak¿e na rzecz obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne oraz podatek. ........................................ 2

Zadoæuczynienie
 zob. Dobro osobiste ............................................................................. 3

Zwrot akt organowi rentowemu
 zob. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych ................................ 4

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Dowody bezporednie
 zob. Proces poszlakowy ...................................................................... 1

Dowody porednie
 zob. Proces poszlakowy ...................................................................... 1
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Fakt uboczny
 zob. Proces poszlakowy ...................................................................... 1

Obowi¹zek s¹du przes³uchania wiadka z udzia³em
bieg³ego lekarza
 zob. Przes³uchanie wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub bieg³ego psychologa ............................................................................................... 1

Opinia s¹dowo-lekarska
 Wnioski opinii s¹dowo-lekarskiej co do charakteru, rozleg³oci i lokalizacji
rany, zw³aszcza jej kana³u oraz si³y ciosu, który j¹ spowodowa³, oceniane
w powi¹zaniu z innymi istotnymi okolicznociami sprawy, pozwalaj¹ na
trafne ustalenie zamiaru towarzysz¹cego oskar¿onemu przy pope³nieniu
przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu. ............................................ 2

Orzekanie na niekorzyæ oskar¿onego
 zob. Zakaz pogorszenia sytuacji prawnej oskar¿onego ........................ 3

Pomocnictwo
 zob. Wspó³sprawstwo .......................................................................... 5

Proces poszlakowy
 Proces poszlakowy to taki, w którym z poszlaki (factum probans), nazywanej tak¿e faktem ubocznym, s¹d wyci¹ga wniosek o istnieniu faktu
g³ównego (factum probandum). To wnioskowanie, maj¹ce charakter redukcyjny, oparte jest na stwierdzeniu, ¿e pomiêdzy faktem ubocznym
(faktami ubocznymi) a faktem g³ównym istnieje okrelony zwi¹zek wewnêtrzny o charakterze obiektywnym. W procesie poszlakowym brak jest
dowodów bezporednich (choæby pochodnych), za ustalenia dotycz¹ce
sprawstwa oskar¿onego za zarzucany mu czyn przestêpny oparte s¹ jedynie na dowodach porednich (poszlakowych). ................................ 1

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
 zob. Zakaz pogorszenia sytuacji prawnej oskar¿onego ........................ 3

Przes³anki dowiedzenia zamiaru ewentualnego
 zob. Zamiar ewentualny ...................................................................... 4
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skorowidz przedmiotowy
Przes³uchanie wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza
lub bieg³ego psychologa
 Z treci art. 192 § 2 k.p.k. wynika mo¿liwoæ przes³uchania wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub bieg³ego psychologa. Jednak w sytuacji zaistnienia w sposób oczywisty okolicznoci w tym przepisie wskazanych mo¿liwoæ ta przekszta³ca siê w obowi¹zek s¹du, skoro art. 192 § 2 k.p.k. ma na
celu u³atwienie poczynienia przez wspomniany organ ustaleñ faktycznych odpowiadaj¹cych prawdzie. Koniecznoæ oparcia rozstrzygniêcia
o przedmiocie procesu na tego rodzaju (prawdziwych) ustaleniach ma
za swoje umocowanie w zasadach trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1
k.p.k) i prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.). ...................................... 1

wiadczenie pomocy prawnej
 Przygotowanie przez obroñcê podejrzanego pisma procesowego, w celu
jego skierowania do organu prowadz¹cego postêpowanie, wymaga okrelonej inwencji intelektualno-koncepcyjnej. Wobec powy¿szego czynnoæ
ta musi byæ uznana za wiadczenie pomocy prawnej (udzielenie tej pomocy) odpowiednio w rozumieniu art. 4 ust. 12 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 1188 ze zm.)
oraz art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. .............................................................. 7

Wspó³sprawstwo
 Dla rozró¿nienia czy mamy do czynienia ze wspó³sprawstwem czy pomocnictwem najbardziej istotne jest to, czy zachowanie danej osoby stanowi³o istotny wk³ad w pope³nienie przestêpstwa. Z pewnoci¹ taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy dzia³ania podjête przez tak¹ osobê mia³y
decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia przestêpczego przedsiêwziêcia.5

Zakaz pogorszenia sytuacji prawnej oskar¿onego
 Wyj¹tkowoæ przepisu art. 443 k.p.k., zwi¹zana z niedoprowadzeniem
do niekorzystnych dla oskar¿onego konsekwencji, przejawia siê m.in.
w tym, ¿e koniecznoæ jego zastosowania mo¿e pozostawaæ nawet
w sprzecznoci nawet z niektórymi podstawowymi zasadami procesu
karnego. Dlatego te¿ badanie przez s¹d meriti, w jakim zakresie dopuszczalne jest orzekanie na niekorzyæ oskar¿onego winno uwzglêdniaæ ca³okszta³t sytuacji prawnej oskar¿onego w porównywanych orzeczeniach,
a nie tylko niektóre ich fragmenty. Inaczej bowiem mog³oby to prowadziæ do przypadków nieuzasadnionego ³agodzenia odpowiedzialnoci kar-
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nej, a zatem nie chodzi o nic innego, jak tylko o to, aby rozs¹dnie interpretowaæ gwarancyjn¹ funkcjê tego przepisu. ..................................... 3

Zamiar
 zob. Opinia s¹dowo-lekarska ............................................................... 2

Zamiar ewentualny
 Dla dowiedzenia sprawcy zamiaru ewentualnego towarzysz¹cego jego
zaniechaniu dzia³ania, konieczne jest wykazanie, ¿e uwiadamia³ sobie
stan niebezpieczeñstwa dla dobra prawnego oraz powinnoæ podjêcia
dzia³ania celem jego ochrony. ............................................................. 4

Zaniechanie dzia³ania
 zob. Zamiar ewentualny ...................................................................... 4

Zasada prawdy materialnej
 Dla wykazania zawinienia, przy wnioskowaniu z dowodów pochodnych,
niezbêdne jest osi¹gniêcie i wyprowadzenie jednego (nie dopuszczaj¹cego alternatywy) kategorycznego stanowiska. Wówczas dopiero w procesie dowodzenia bêdzie mo¿na utrzymywaæ, ¿e orzeczenie z zachowaniem tych regu³ wydane respektuje zasadê prawdy materialnej. ......... 6
 zob. Przes³uchanie wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub bieg³ego psychologa ............................................................................................... 1

Zasada trafnej reakcji karnej
 zob. Przes³uchanie wiadka z udzia³em bieg³ego lekarza lub bieg³ego psychologa ............................................................................................... 1
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 225/13
I ACa 253/13
I ACa 277/13
I ACa 494/12

6 czerwiec 2013 r.
26 lipiec 2013 r.
26 lipiec 2013 r.
28 wrzesieñ 2012 r.

poz.

str.

2
3
4
1

20
34
59
3

poz.

str.

1
3
2
4
5

86
125
102
147
159

poz.

str.

4
5
1
6
3
2
7

188
190
177
193
183
178
193

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III APa 4/12
III APa 16/13
III APa 24/12
III AUa 1743/11
IV Ua 28/12

30
12
27
15
28

sierpieñ 2012 r.
czerwiec 2013 r.
listopad 2012 r.
maj 2013 r.
grudzieñ 2012 r.

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 84/13
II AKa 151/13
II AKa 175/13
II AKa 192/13
II AKa 243/13
II AKa 276/13
II AKz 512/13

6 czerwiec 2013 r.
4 lipiec 2013 r.
25 lipiec 2013 r.
12 wrzesieñ 2013 r.
18 wrzesieñ 2013 r.
5 wrzesieñ 2013 r.
13 sierpieñ 2013 r.
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