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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 15 lutego 2012 r.
V ACa 125/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Maria Soko³owska (przewodnicz¹cy)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
SSA Artur Lesiak (sprawozdawca)

Teza
1. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa powinno byæ
obecnie ujmowane z punktu widzenia wolnorynkowego i liberalnego. Osoba maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych mo¿e zatem wykonywaæ swoje prawo nawet w sposób
szkodz¹cy jej interesom. Je¿eli jednak zachowanie takiej osoby koliduje z interesem innych osób, to wówczas takie zachowanie musi byæ uwa¿ane za sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.
2. Wspó³w³aciciel, który zaniedbuje swoje obowi¹zki przez to, ¿e
nie dokonuje niezbêdnych nak³adów i remontów oraz bezzasadnie rezygnuje z zawierania umów najmu i pobierania z tego tytu³u czynszu, korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny
z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem. Je¿eli w takich okolicznociach domaga siê rozliczenia po¿ytków uzyskanych prac¹ i wysi³kiem drugiego ze wspó³w³acicieli, jego postawê potraktowaæ nale¿y jako sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. ¯¹danie rozliczenia po¿ytków stosownie do
wielkoci posiadanego udzia³u przez wspó³w³aciciela nieruchomoci, który korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami wspó³-
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¿ycia spo³ecznego, stanowi zatem nadu¿ycie prawa podmiotowego i nie korzysta z ochrony (art. 5 k.c.).
3. Je¿eli strona nie zg³osi³a zastrze¿enia do protoko³u w trybie
art. 162 k.p.c. dotycz¹cego oddalenia z³o¿onego przez ni¹
wniosku dowodowego, nie mo¿e w toku dalszego postêpowania podnosiæ zarzutu naruszenia przepisów postêpowania
polegaj¹cego na pominiêciu przez s¹d pierwszej instancji
wniosku o przeprowadzenie dowodu (art. 217 § 2 k.p.c. w zw.
z art. 227 k.p.c.) argumentuj¹c to tym, ¿e naruszeniem przepisów postêpowania nie jest oddalenie wniosku dowodowego, lecz dopiero jego pominiêcie przy póniejszym ustaleniu
okolicznoci faktycznych wbrew jej twierdzeniom.

Uzasadnienie
Powódka M.L.S. domaga³a siê zas¹dzenia od pozwanego P.N.
ostatecznie kwoty 127.004 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia
26 sierpnia 2009 r. do dnia zap³aty tytu³em zwrotu czêci po¿ytków pobieranych przez pozwanego za wynajem lokali mieszkalnych i u¿ytkowych bez zgody pozosta³ych wspó³w³acicieli nieruchomoci.
Pozwany wnosi³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie kosztów postêpowania podaj¹c, ¿e od 2003 r. istnieje podzia³ nieruchomoci, i on w³ada jedn¹ czêci¹, a drug¹ w³ada powódka,
która nie wynajmuje ¿adnych lokali pomimo tego, ¿e ma tak¹
mo¿liwoæ.
Wyrokiem z dnia 7 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo, kosztami s¹dowymi, od których by³a zwolniona powódka obci¹¿y³ Skarb Pañstwa oraz zas¹dzi³ od Skarbu Pañstwa
S¹du Okrêgowego na rzecz adwokata kwotê 3.600 z³ wraz z nale¿nym od tej kwoty podatkiem VAT tytu³em kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzêdu.
Powy¿sze rozstrzygniêcie zosta³o wydane w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania:
Pierwotnymi wspó³w³acicielami nieruchomoci po³o¿onej w C.
przy ul. S. by³a matka powódki  W.T. w 5/16 czêciach, ojciec
pozwanego N.N. w 5/16 czêciach oraz ma³¿onkowie R. w 6/16 czêciach. Ma³¿onkowie R. od wielu lat s¹ nieznani z miejsca pobytu.
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Udzia³ N.N. od 25 wrzenia 1990 r. na podstawie umowy darowizny naby³ pozwany P.N.
Wiosn¹ 2003 r. W.N. ustnie porozumia³a siê z pozwanym co
do zakresu korzystania z nieruchomoci, wyra¿aj¹c zgodê na przekazanie mu czêci lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, co do których dotychczas pobiera³a czynsz. Przekaza³a do jego dyspozycji
5 lokali mieszkalnych i 3 u¿ytkowe o ³¹cznej powierzchni 280 m2,
sobie pozostawi³a 4 lokale mieszkalne i jeden u¿ytkowy o ³¹cznej powierzchni 257,80 m2.
Pozwany po uzyskaniu tych lokali zawar³ z lokatorami nowe
umowy najmu i pobiera³ od nich czynsz.
Po mierci W.T. w dniu 19 grudnia 2007 r. spadek po niej
w ca³oci naby³a powódka, która wesz³a w posiadanie tej samej
czêci nieruchomoci co jej matka. W jednym z lokali (o powierzchni 66,50 m2) powódka mieszka ze swoim mê¿em.
Powódka wynajmowa³a jeden z pozostaj¹cych w jej dyspozycji lokali w okresie od kwietnia 2007 r. do lipca 2009 r., przy
czym z uwagi na remont przeprowadzony przez najemców,
czynsz pobiera³a od nich od stycznia/lutego 2009 r.
Od lutego 2008 r. jeden z lokali powódka wynajmowa³a K.L.,
który nie uiszcza³ ¿adnego czynszu, za w lipcu 2009 r. powódka zawar³a z nim zwi¹zek ma³¿eñski.
Pozosta³e lokale nie by³y nigdy przez powódkê wynajmowane, chocia¿ zg³asza³y siê osoby, które chcia³y je wynaj¹æ, jednak
powódka odmawia³a zawarcia umowy najmu.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, i¿ powódka wywodzi swoje roszczenie z treci art. 207 k.c.
Ma³¿onkowie R. s¹ nieznani z miejsca pobytu, a w zwi¹zku
z tym ka¿da ze stron korzysta z nieruchomoci ponad przys³uguj¹cy udzia³, przy czym w zakresie czêci zabudowanej pozwany
przekracza ten udzia³ o 111,94 m2, za powódka o 89,74 m2,
a odnonie czêci niezabudowanej pozwany o 30 m2, a powódka o 277 m2.
W oparciu o przeprowadzony dowód z opinii bieg³ego S¹d
Okrêgowy ustali³, ¿e pozwany, po odliczeniu kosztów remon-
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tów z tytu³u zawartych przez siebie umów najmu osi¹gn¹³ w okresie dochodzonym pozwem dochód w wysokoci 232.770 z³.
Z kolei powódka wiadomie nie wykorzystuje mo¿liwoci uzyskania przez ni¹ okrelonych po¿ytków z nieruchomoci w czêci pozostaj¹cej w jej dyspozycji, pomimo i¿ zg³asza³y siê osoby
zainteresowane wynajêciem od powódki zarówno lokalu u¿ytkowego, jak i lokali mieszkalnych. Fakt koniecznoci poniesienia remontów nie móg³ stanowiæ przeszkody, gdy¿ potencjalni
najemcy mogli zobowi¹zaæ siê do ich wykonania w zamian za
obni¿enie czynszu. Powódka nie wynajmuj¹c tych lokali jak równie¿ nie dysponuj¹c ¿adnymi rodkami finansowymi na ich remont prowadzi do ca³kowitej ich dewastacji.
W oparciu o przeprowadzony dowód z opinii bieg³ego S¹d
Okrêgowy ustali³, ¿e gdyby powódka prawid³owo z niej korzysta³a przeznaczaj¹c j¹ na wynajem, mog³aby z tego osi¹gn¹æ dochód w wysokoci 177.747 z³.
W ocenie S¹du Okrêgowego powy¿szy stan rzeczy wskazuje
zatem na to, ¿e zastosowanie znajduje art. 5 k.c., gdy¿ powódka
korzysta ze swojego prawa podmiotowego w sposób sprzeczny
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a konkretnie z zasad¹ uczciwoci wzglêdem drugiego wspó³w³aciciela. Domaga siê bowiem
po¿ytków wypracowanych przez drugiego wspó³w³aciciela, sama
za nie podejmuje nawet starañ w kierunku pozyskania po¿ytków z tej czêci nieruchomoci, któr¹ w sposób niezak³ócony
u¿ytkuje.
Ponadto S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e dosz³o do ustnego podzia³u nieruchomoci do u¿ytkowania (quoad usum). Na podstawie zeznañ wiadków, którym da³ wiarê jako osobom niezainteresowanym w rozstrzygniêciu na rzecz którejkolwiek ze stron
ustali³, ¿e W.T. porozumia³a siê z pozwanym w kwietniu 2003 r.
co do podzia³u nieruchomoci, przekazuj¹c pozwanemu klucze
do 5 lokali mieszkalnych i 3 lokali u¿ytkowych. Wobec jednoznacznych i wiarygodnych zeznañ wiadków, nie by³o potrzeby
dopuszczania na tê okolicznoæ dowodu z przes³uchania powódki, a zaznania wiadka  mê¿a powódki nie by³y wiarygodne
z uwagi na to, ¿e by³ on zainteresowany w korzystnym rozstrzy-
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gniêciu na jej rzecz. Powódka a¿ do wniesienia powództwa nie
oponowa³a w ¿aden sposób temu podzia³owi.
Powo³uj¹c siê na wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 10 lutego
2004 r. w sprawie sygn. akt IV CK 17/03 S¹d Okrêgowy uzna³,
¿e dopuszczalne jest zawarcie w sposób dorozumiany umowy,
moc¹ której dokonano czêciowego podzia³u rzeczy wspólnej do
korzystania, za korzystanie przez poszczególnych wspó³w³acicieli w sposób wy³¹czny z okrelonych lokali znajduj¹cych siê
we wspólnej nieruchomoci, przy aprobowaniu tego stanu przez
wszystkich wspó³w³acicieli, stanowi zachowanie mog¹ce zostaæ
poczytane za dorozumiane z³o¿enie owiadczeñ woli sk³adaj¹cych siê na umowê o podzia³ rzeczy wspólnej do korzystania.
W niniejszej sprawie w kwietniu 2003 r. dosz³o do zawarcia
w sposób dorozumiany przez pozwanego z W.T. umowy o podzia³ do u¿ytkowania, a nastêpnie umowa ta by³a równie¿ akceptowana przez powódkê, gdy¿ w ¿aden sposób nie podwa¿a³a ona ustalonego zakresu korzystania z nieruchomoci.
S¹d Okrêgowy podzieli³ przy tym wyra¿any w orzecznictwie
pogl¹d, ¿e w przypadku podzia³u quoad usum istnieje domniemanie, ¿e temu wspó³w³acicielowi maj¹cemu prawo korzystaæ
z wydzielonej czêci nieruchomoci przypadaj¹ po¿ytki z tej czêci
równie¿ w sposób niepodzielny (wyrok SA w Gdañsku, I ACr
400/93). Nie istnieje zatem w takim wypadku mo¿liwoæ rozliczenia po¿ytków pomiêdzy wspó³w³acicielami, którzy podzielili nieruchomoæ do u¿ytkowania, gdy¿ nie znajduje zastosowania
dyspozycja art. 207 k.c. Gdyby za przyj¹æ, ¿e data wniesienia
przez powódkê powództwa o zap³atê po¿ytków stanowi³a z jej
strony rezygnacjê z dotychczasowej umowy o podzia³ do u¿ytkowania, to wówczas uzasadnionym by³oby zastosowanie art.
207 k.c. wy³¹cznie w odniesieniu do czasokresu od tej¿e daty, tj.
26 sierpnia 2009 r. Jednak¿e odnonie roszczenia powódki za
ten okres, S¹d Okrêgowy powo³a³ siê na swoje rozwa¿ania dotycz¹ce zastosowania art. 5 k.c.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³ zatem, ¿e rozpoznaj¹c sprawê na
podstawie art. 206 k.c. i art. 207 k.c. przy zastosowaniu art. 5
k.c. ¿¹danie powódki by³o pozbawione s³usznoci i podlega³o
oddaleniu.

7

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Powódka zaskar¿y³a wyrok w zakresie punktu 1 i 2 zarzucaj¹c:
I. naruszenie art. 5 k.c. poprzez jego zastosowanie, w sytuacji
gdy stan faktyczny ustalony w sprawie nie pozwala³ na jego
subsumcjê do tej normy prawnej. Zachowania powódki wobec
pozwanego nie mo¿na bowiem oceniaæ jako sprzecznego, z jak¹kolwiek zasad¹ wspó³¿ycia spo³ecznego, w tym zasad¹ uczciwoci wzglêdem drugiego wspó³w³aciciela. Ponadto zachowanie pozwanego wobec powódki wyklucza³o mo¿liwoæ zastosowania tego przepisu w sprawie i oddalenia na jego podstawie
powództwa.
II. naruszenie art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez pominiêcie dowodu z przes³uchania powódki w charakterze strony w sytuacji, gdy dowód ten dotyczy³ okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy (braku dokonanego podzia³u
nieruchomoci quoad usum pomiêdzy stronami, braku istnienia
po stronie powódki woli na podzia³ zgodnie z aktualnym posiadaniem, ale i wa¿kich dla oceny zgodnoci zachowania stron
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, m.in. zachowania pozwanego wobec powódki, sposobu wejcia przez pozwanego w posiadanie lokali), a S¹d I instancji nastêpnie ustali³ te fakty wbrew
twierdzeniom powódki. Ponadto dowód ten zmierza³ do wykazania okolicznoci przeciwnej, jaka wynika³a z zeznañ wiadków G.M., K.C. i E.N.
III. sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z zebranym w sprawie
materia³em dowodowym, co mog³o mieæ wp³yw na treæ wydanego orzeczenia dotycz¹cych:
 ustalenia, i¿ pomiêdzy M.L.S. i P.N., a wczeniej pomiêdzy
W.T. i P.N. dosz³o do umownego podzia³u nieruchomoci do
korzystania (quoad usum), mimo ¿e ca³okszta³t okolicznoci
wynikaj¹cych z materia³u dowodowego, w tym z dokumentów  pisma Urzêdu Miasta C., pisma W.T. i pisma powódki 
ocenionych zgodnie z logik¹ i zasadami dowiadczenia ¿yciowego  prowadzi do wniosku odmiennego,
 ustalenie, i¿ powódka z zajmowanej przez siebie czêci nieruchomoci w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 1 lutego 2010 r.
mog³a faktycznie uzyskaæ dochód w kwocie 177.747 z³, co
pozostaje wbrew okolicznociom wynikaj¹cym z materia³u do-
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wodowego (zeznania K.L.S., twierdzenia powódki), a treæ
opinii bieg³ej w tym zakresie by³a hipotetyczna i obwarowana pewnymi zastrze¿eniami.
Na podstawie powy¿szych zarzutów powódka wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku i zas¹dzenie od pozwanego na rzecz
powódki kwoty 127.004 z³ wraz odsetkami ustawowymi od dnia
26 sierpnia 2009 r. do dnia zap³aty i zas¹dzenie kosztów procesu wed³ug norm przepisanych za obie instancje.
Pe³nomocnik z urzêdu wnios³a tak¿e o przyznanie na swoj¹
rzecz kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzêdu za
instancjê odwo³awcz¹ wed³ug norm przepisanych powiêkszonych o stawkê podatku VAT, gdy¿ nie zosta³y one uiszczone
w ¿adnej czêci.
Pozwany w odpowiedzi na apelacjê wniós³ o jej oddalenie.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela dokonane przez S¹d Okrêgowy ustalenia faktyczne i rozwa¿ania w zakresie oceny materia³u dowodowego oraz podstawy prawnej rozstrzygniêcia (z jedn¹ modyfikacj¹ wskazan¹ w dalszej czêci uzasadnienia), przyjmuj¹c je za
podstawê tak¿e w³asnego rozstrzygniêcia i odwo³uj¹c siê do nich
bez potrzeby ich powtarzania.
Nie zas³uguje na uwzglêdnienie zarzut naruszenia art. 5 k.c.
W okolicznociach niniejszej sprawy zachowanie pozwanej musi
byæ uznane jako wyczerpuj¹ce przes³anki art. 5 k.c.
Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa powinno byæ
obecnie ujmowane z punktu widzenia wolnorynkowego i liberalnego. Osoba maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych
mo¿e zatem wykonywaæ swoje prawo nawet w sposób szkodz¹cy jej interesom. Je¿eli jednak zachowanie takiej osoby koliduje
z interesem innych osób, to wówczas takie zachowanie musi byæ
uwa¿ane za sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.
Powódka nie jest jedyn¹ w³acicielk¹ przedmiotowej nieruchomoci, a zatem w podejmowanych przez siebie decyzjach musi
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braæ pod uwagê, czy nie godz¹ one w usprawiedliwione interesy pozosta³ych wspó³w³acicieli.
Je¿eli jeden ze wspó³w³acicieli budynku wielorodzinnego,
w którym znajduj¹ siê lokale przeznaczone na wynajem, bezzasadnie rezygnuje z takiej mo¿liwoci w odniesieniu do lokali znajduj¹cych siê w czêci przeznaczonej do jego wy³¹cznego u¿ytku, a tak¿e nie dokonuje bie¿¹cych nak³adów na te lokale, narusza w ten sposób interes pozosta³ych wspó³w³acicieli, którzy
w wyniku takiego zachowania doznaj¹ istotnego uszczerbku maj¹tkowego. Lokal, który nie jest zamieszkiwany i konserwowany
podlega bowiem technicznej degradacji, co nie pozostaje bez
wp³ywu na wartoæ ca³ej nieruchomoci.
Trafnie ustali³ S¹d I instancji, ¿e powódka nie podejmowa³a
wystarczaj¹cych wysi³ków w celu wynajêcie posiadanych przez
siebie lokali. Powódka nie wykaza³a, aby sama poszukiwa³a najemców, przyzna³a natomiast, ¿e zg³asza³y siê do niej osoby,
które uwa¿a³a za skierowane przez pozwanego. Takie t³umaczenie powódki nie jest wszak¿e racjonalne, bo gdyby w istocie
osoby te nie mia³y zamiaru zawrzeæ umowy, to wówczas odmówi³yby zgody na zaproponowane warunki. Tymczasem powódka nawet nie podjê³a próby zawarcia umów z tymi osobami co
wskazuje na to, ¿e to powódka nie mia³a zamiaru zawieraæ umów,
a nie odwrotnie. Przypuszczenia powódki, ¿e by³y to osoby skierowane fikcyjnie przez pozwanego nie znajduj¹ z kolei oparcia
w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Znamiennym jest przy tym, ¿e potencjalnymi najemcami by³y osoby, które widzia³y puste lokale i które same poszukiwa³y lokalu. Powódka nie wykaza³a natomiast, aby to ona poszukiwa³a chêtnych
do najêcia lokali. Brak rodków finansowych na wykonanie remontu nieruchomoci nie mo¿e stanowiæ przeszkody w zawieraniu umów najmu. Istnieje przecie¿ mo¿liwoæ zaliczenia wykonanych prze najemcê nak³adów na poczet czynszu, z czego zreszt¹
powódka tak¿e korzysta³a. Nadto w³aciciel nieruchomoci mo¿e
pozyskaæ kredyt z przeznaczeniem na jej remont. Zabezpieczeniem kredytu mo¿e byæ wówczas udzia³ w nieruchomoci, a rodki na sp³atê rat kredytowych mog¹ pochodziæ z op³at czynszowych. Nie sposób wreszcie nie zauwa¿yæ, ¿e gdyby przedmioto-
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wy budynek nie nadawa³ siê do zamieszkiwania w nim ludzi, to
wówczas organy administracyjne wyda³yby stosowne zakazy. Skoro
tak siê nie sta³o, to przemawia to za uznaniem, ¿e koszty przystosowania lokali mieszkalnych pod wynajem nie by³y na tyle
znaczne, aby powódka nie mog³a pozyskaæ na ten cel rodków
finansowych. Z oczywistych wzglêdów, im d³u¿ej bêd¹ pozostawa³y pustostany, tym trudniej bêdzie zawrzeæ korzystn¹ umowê.
Pozwany nie mo¿e wszak¿e ponosiæ negatywnych skutków wieloletnich zaniechañ i zaniedbañ powódki.
Skar¿¹ca w apelacji eksponuje fakt, ¿e przez pewien okres
czasu tak¿e i ona wynajmowa³a lokal. Nie mo¿e ujæ uwadze, ¿e
pozwany tak¿e nie wynajmuje przez ca³y czas wszystkich lokali
i zdarzaj¹ siê okresy pustostanów. O ile jednak w przypadku
pozwanego zasad¹ jest wykorzystywanie lokali zgodnie z ich
spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem, to w przypadku powódki ma miejsce zasada odwrotna  wyj¹tkowo tylko przez
krótki okres czasu jeden z lokali by³ wykorzystany zgodnie z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem.
Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e klauzula generalna z art. 5 k.c. dotyczy zarówno zachowañ faktycznych, jak i czynnoci prawnych
dokonywanych na podstawie kompetencji wchodz¹cych w zakres danego prawa podmiotowego.
Wspó³w³aciciel, który zaniedbuje swoje obowi¹zki przez to,
¿e nie dokonuje niezbêdnych nak³adów i remontów oraz bezzasadnie rezygnuje z zawierania umów najmu i pobierania z tego
tytu³u czynszu, korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny
z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem. Je¿eli w takich
okolicznociach domaga siê rozliczenia po¿ytków uzyskanych
prac¹ i wysi³kiem drugiego ze wspó³w³acicieli, jego postawê
potraktowaæ nale¿y jako sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. ¯¹danie rozliczenia po¿ytków stosownie do wielkoci
posiadanego udzia³u przez wspó³w³aciciela nieruchomoci, który korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, stanowi zatem nadu¿ycie prawa podmiotowego i nie
korzysta z ochrony (art. 5 k.c.).
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Jak trafnie zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (II CSK 494/10), zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w rozumieniu art. 5 k.c. s¹ pojêciem pozostaj¹cym w nieroz³¹cznym
zwi¹zku z ca³okszta³tem okolicznoci danej sprawy. Istotn¹ podstawê stwierdzenia o wyst¹pieniu nadu¿ycia prawa stanowiæ
powinna analiza zachowania uprawnionego.
Powódka zaniedbywa³a swoje obowi¹zki wspó³w³aciciela nieruchomoci przez to, ¿e przez szereg lat dopuszcza³a do pogarszania siê stanu technicznego lokali bêd¹cych w jej dyspozycji
oraz nie podejmowa³a aktywnych dzia³añ w celu pozyskania najemców i zgromadzenia rodków finansowych niezbêdnych do
przeprowadzenia remontu tej nieruchomoci. Takie korzystanie
z nieruchomoci jest sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, gdy¿ godzi tak¿e w interesy maj¹tkowe drugiego ze wspó³w³acicieli. W tych okolicznociach ¿¹danie przez
powódkê zas¹dzenia od pozwanego czêci po¿ytków, które pozwany uzyskuje w³asnym staraniem i wysi³kiem, uznaæ nale¿y
za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Zachowanie
powódki musi byæ wiêc potraktowane jako nadu¿ycie prawa
podmiotowego, tj. przys³uguj¹cego jej z mocy art. 207 k.c. prawa domagania siê po¿ytków z rzeczy wspólnej stosownie do
wielkoci posiadanego udzia³u (art. 5 k.c.).
Zawarte w apelacji twierdzenia dotycz¹ce niew³aciwego zachowania pozwanego wobec powódki uznaæ nale¿y za ogólnikowe, a nadto nie znajduj¹ce oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Treæ podniesionych argumentów
nie wskazuje na to, aby pozwany zak³óca³ w jakikolwiek sposób
posiadanie przez powódkê zajmowanych przez ni¹ czêci nieruchomoci. Nie sposób te¿ stwierdziæ, ¿e pozwany uzurpuje
sobie prawo do korzystania z czêci nieruchomoci, skoro z prawid³owych ustaleñ S¹du I instancji wynika, ¿e dosz³o do tego na
skutek zgody W.T. Fakt korzystania z czêci nieruchomoci w ramach podzia³u quoad usum, nawet je¿eli przewy¿sza przys³uguj¹cy udzia³ w nieruchomoci nie mo¿e byæ sam w sobie uznany
za dzia³anie sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, tym
bardziej, ¿e obie strony korzystaj¹ z nieruchomoci w zakresie
szerszym ni¿ ten, który wynika z wielkoci ich udzia³ów. Po-
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wódka eksponuje fakt, ¿ pozwany korzysta w zakresie 111,94 m2
ponad swój udzia³, a pomija, ¿e sama korzysta w zakresie
o 89,74 m2 ponad swój udzia³. Pomija tak¿e powódka, ¿e z czêci niezabudowanej pozwany korzysta zaledwie o 30 m2 ponad
swój udzia³, natomiast powódka a¿ o 277 m2. Nie sposób te¿
stwierdziæ, na jakiej podstawie powódka wywodzi naruszenia
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przez pozwanego polegaj¹ce na
przedstawianiu siê wobec osób trzecich jako wy³¹czny w³aciciel nieruchomoci, skoro z bezspornego stanu faktycznego wynika, ¿e nieruchomoæ ta stanowi przedmiot wspó³w³asnoci, przy
czym stan ten jest ujawniony w treci ksiêgi wieczystej, a tak¿e
widocznego dla osób trzecich. Z ca³¹ pewnoci¹ samodzielne
korzystanie w wydzielonych czêci nieruchomoci w ramach podzia³u quoad usum nie mo¿e byæ traktowane jako zachowanie
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Nie mo¿e odnieæ skutku zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c.
w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez pominiêcie dowodu z przes³uchania powódki. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e pe³nomocnik powódki
bêd¹c obecny na rozprawie w dniu 5 wrzenia 2011 r., podczas
której S¹d wyda³ postanowienie o pomiêciu dowodu z zeznañ
powódki, nie zg³osi³ zastrze¿enia do protoko³u w trybie art. 162
k.p.c. Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
strona nie mo¿e skutecznie zarzucaæ w apelacji uchybienia przez
s¹d pierwszej instancji przepisom postêpowania, dotycz¹cego
wydania postanowienia oddalaj¹cego wniosek o przeprowadzenie dowodów, je¿eli nie zwróci³a uwagi s¹du na to uchybienie
(por. np. uchwa³ê SN z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08,
wyrok SN z dnia 15 czerwca 2007 r., II CSK 96/07, uchwa³ê SN
z dnia 27 padziernika 2005 r., III CZP 55/05). Oddalenie przez
s¹d pierwszej instancji wniosku dowodowego uzasadnia zatem
podniesienie zarzutu naruszenia przepisów postêpowania poprzez pominiêcie przez s¹d pierwszej instancji zawnioskowanego przez stronê dowodu jedynie wówczas, gdy strona w warunkach art. 162 k.p.c. zg³osi³a zastrze¿enia do protoko³u. Je¿eli
strona nie zg³osi³a zastrze¿enia do protoko³u w trybie art. 162 k.p.c.
dotycz¹cego oddalenia z³o¿onego przez ni¹ wniosku dowodowego, nie mo¿e w toku dalszego postêpowania podnosiæ zarzu-
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tu naruszenia przepisów postêpowania polegaj¹cego na pominiêciu przez s¹d pierwszej instancji wniosku o przeprowadzenie
dowodu (art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.) argumentuj¹c
to tym, ¿e naruszeniem przepisów postêpowania nie jest oddalenie wniosku dowodowego, lecz dopiero jego pominiêcie przy
póniejszym ustaleniu okolicznoci faktycznych wbrew jej twierdzeniom. Ustalenie stanu faktycznego wbrew twierdzeniom strony jest bowiem konsekwencj¹ pominiêcia zg³oszonych przez ni¹
wniosków dowodowych.
Celem art. 162 k.p.c. jest pobudzenie inicjatywy stron do kontroli s¹du, zwracania uwagi na pope³nione przez niego uchybienia procesowe i d¹¿enia do bie¿¹cego, bezzw³ocznego ich usuwania oraz przeciwdzia³anie mo¿liwoci celowego nie wskazywania przez pe³nomocników stron spostrze¿onych uchybieñ, po
to, by zapewniæ sobie w razie niekorzystnego dla nich wyniku
sprawy, podstawy zaskar¿enia orzeczenia. Rol¹ przepisu jest wiêc
usprawnienie postêpowania, umo¿liwienie bezzw³ocznego usuwania uchybieñ procesowych s¹du, przeciwdzia³anie przewlekaniu postêpowania oraz nielojalnemu zachowaniu stron i pe³nomocników (por. wyroki SN: z dnia 4 padziernika 2006 r., II
CSK 229/06, i z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 234/09, OSNC-ZD
2010/D/102). Dodatkowo wypada zauwa¿yæ, ze dowód z przes³uchania stron ma charakter subsydiarnego rodka dowodowego, jako ¿e podmiot, którego bezporednio dotyczy wynik postêpowania, bywa z regu³y zainteresowany konkretnym, korzystnym dla siebie rozstrzygniêciem sporu. Zeznaj¹cego cechuje czêsto
emocjonalne podejcie do sprawy, które utrudnia dokonanie obiektywnej oceny i analizy postrzeganych zdarzeñ. Powstaje tak¿e
zwiêkszone ryzyko wiadomego lub nawet niewiadomego zniekszta³cania lub zatajania faktów. Niezale¿nie od stopnia uczciwoci strony oderwanie siê od postrzegania sprawy przez pryzmat
w³asnych interesów mo¿e nastrêczaæ trudnoci. Ograniczenie
przyjête w art. 299 k.p.c. jest konsekwencj¹ za³o¿enia o nik³ej
wartoci dowodowej wypowiedzi osoby bezporednio zainteresowanej wynikiem postêpowania.
Chybione s¹ zarzuty sprzecznoci istotnych ustaleñ S¹du z zebranym w sprawie materia³em dowodowym.
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Nie mo¿na podzieliæ argumentacji zawartej w apelacji, ¿e materia³ dowodowy przeczy zawartej umowie quoad usum. Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie pogl¹dem
wola osoby dokonuj¹cej czynnoci prawnej, zgodnie z art. 60 k.c.,
mo¿e byæ wyra¿ona przez ka¿de zachowanie, które ujawnia jej
wolê w sposób dostateczny. Korzystanie przez poszczególnych
wspó³w³acicieli w sposób wy³¹czny z okrelonych lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê we wspólnej nieruchomoci, przy aprobowaniu tego stanu przez wszystkich wspó³w³acicieli, stanowi
zachowanie mog¹ce zostaæ poczytane za dorozumiane z³o¿enie
owiadczeñ woli sk³adaj¹cych siê na umowê o podzia³ rzeczy
wspólnej do korzystania. Korzystanie z poszczególnych lokali
mieszkalnych mo¿e wyra¿aæ siê w dysponowaniu ich przeznaczeniem, w tym zawieraniem odnosz¹cych siê do tych lokali umów
najmu. Ka¿dy ze wspó³w³acicieli mo¿e podejmowaæ samodzielnie pewne czynnoci w stosunku do tych czêci rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, ¿e dopuszczalne jest zawarcie przez korzystaj¹cego z niego
wspó³w³aciciela umowy najmu z osob¹ trzeci¹ (por. wyrok SN
z dnia 10 lutego 2004 r., IV CK 17/03).
Stan taki, mimo niezawarcia pisemnej umowy o podzia³ rzeczy wspólnej do korzystania, by³ aprobowany przez strony niniejszej postêpowania. W.T. oraz powódka, zarówno w okresie,
gdy wystêpowa³a w imieniu swojej matki, jak i gdy naby³a po
niej spadek, nie kwestionowa³a zakresu korzystania ze wspólnej
nieruchomoci. Powódka wywodz¹c swoje roszczenie z treci
art. 207 k.c. w istocie nie twierdzi³a, ¿e ma prawo do wspó³posiadania lokali bêd¹cych w dyspozycji pozwanego, a jedynie
domaga³a siê zwrotu czêci pobieranych przez pozwanego z tego tytu³u po¿ytków. Nale¿y w takiej sytuacji przyj¹æ, ¿e zosta³a
zawarta w sposób dorozumiany umowa, moc¹ której dokonano
podzia³u rzeczy wspólnej do korzystania.
Przepis art. 207 k.c. ma charakter dyspozytywny, wspó³w³aciciele mog¹ wiêc w umowie sami okreliæ odmienny ni¿ przewidziany w nim sposób udzia³u w po¿ytkach i przychodach, jakie rzecz przynosi, jak i obowi¹zek ponoszenia przez nich wydatków i ciê¿arów zwi¹zanych z rzecz¹ wspóln¹.

15

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Podzia³ quoad usum polega na tym, ¿e ka¿dy ze wspó³w³acicieli otrzymuje do wy³¹cznego u¿ytku fizycznie wydzielon¹
czêæ nieruchomoci. Ka¿dy wiêc  jeli w umowie nie okrelono inaczej  oddzielnie u¿ywa swojej czêci i oddzielnie czerpie
z niej po¿ytki. Innymi s³owy, wspó³w³aciciele rozdzielaj¹c miêdzy sob¹ korzystanie ze wspólnej nieruchomoci, rozdzielaj¹ jednoczenie pomiêdzy siebie pobieranie po¿ytków z okrelonych
(wydzielonych) czêci nieruchomoci. Z istoty podzia³u rzeczy
wspólnej do korzystania quoad usum wynika zatem równie¿
podzia³ dochodów i po¿ytków odpowiadaj¹cy podzia³owi wspó³posiadania i korzystania miêdzy wspó³w³acicielami. Wspó³w³aciciel nie mo¿e zatem ¿¹daæ od pozosta³ych wspó³w³acicieli
zwrotu po¿ytków z nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem wspó³w³asnoci odpowiadaj¹cych jego udzia³owi w ca³oci nieruchomoci, je¿eli w drodze podzia³u quoad usum nie korzysta on
z tych czêci nieruchomoci, z którymi zwi¹zane jest pobieranie
po¿ytków (por. odnosz¹c¹ siê do nak³adów uchwa³ê SN z dnia 8
stycznia 1980 r., III CZP 80/79). Umowa quoad usum oznacza
zatem, o ile strony nie umówi³y siê inaczej, rezygnacjê z ewentualnego dzielenia siê po¿ytkami z lokali przez wspó³w³acicieli
(por. wyrok SA w Gdañsku z dnia 15 czerwca 1993 r., I ACr
400/93).
W takiej sytuacji rozliczenie wspó³w³acicieli z tytu³u nak³adów dokonanych na nieruchomoæ wspóln¹ oraz pobranych z niej
po¿ytków nie mo¿e nast¹piæ na podstawie art. 207 k.c., maj¹cego charakter dyspozytywny, lecz musi byæ dokonane z uwzglêdnieniem umowy o podzia³ quoad usum. Treæ tej umowy sprzeciwia siê za uwzglêdnieniu ¿¹dania powódki o rozliczenie po¿ytków z nieruchomoci.
Skoro z prawid³owo ustalonego przez S¹d I instancji stanu
faktycznego wynika, ¿e strony ³¹czy dorozumiana umowa okrelaj¹ca zasady korzystania z poszczególnych lokali oraz czêci
gruntu, wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoci stanowi¹cej przedmiot wspó³w³asnoci, a strony nie zawiera³y ¿adnych porozumieñ w zakresie pobierania i rozliczania po¿ytków, to stwierdziæ nale¿y, i¿ S¹d I instancji zasadnie przyj¹³, ¿e powódce nie
przys³uguje roszczenie o zas¹dzenie czêci po¿ytków pobiera-
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nych przez pozwanego od najemców lokal, bêd¹cych w jego
wy³¹cznej dyspozycji.
Ustaleñ S¹du I instancji nie podwa¿aj¹ dowody, na które skar¿¹ca powo³uje siê w apelacji.
Fakt, i¿ w lipcu 2003 r. W.T. udzieli³a pe³nomocnictwa swojej
córce nie przeczy mo¿liwoci uprzedniego zawarcia porozumienia z pozwanym. W.T. nie zrzek³a siê przecie¿ wskutek tego
porozumienia swojego udzia³u we wspó³w³asnoci, oczywistym
jest wiêc, ¿e zakres zarz¹du wynikaj¹cy z treci pe³nomocnictwa
obejmowa³ te czêci nieruchomoci, które przypad³y do jej wy³¹cznego u¿ytku.
Trzeba zauwa¿yæ, i¿ ani treæ pisma Urzêdu Miejskiego w C.
z dnia 28 maja 2003 r., ani pisma W.T., które wp³ynê³o w dniu
11 marca 2004 r. do Urzêdu Miejskiego w C., nie wskazuje na to,
¿e miêdzy wspó³w³acicielami nie by³o porozumienia quoad usum
w znaczeniu wy¿ej opisanym. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dokonanie takiego podzia³u nie zmienia sytuacji prawnej wspó³w³acicieli w zakresie dysponowania ca³ym przedmiotem wspó³w³asnoci. Jak siê wydaje, W.T. nie mia³a dostatecznej wiedzy prawnej na temat tego, ¿e dokonanie podzia³u quoad usum nie jest
zniesieniem wspó³w³asnoci i nie zmienia stosunków w³asnociowych, a wywo³uje jedynie skutki prawne w sferze obligacyjnej.
Z treci tych pism wynika bowiem, ¿e W.T. wyra¿a³a obawê co
do samodzielnego podejmowania przez pozwanego czynnoci
prawnych maj¹cych za przedmiot ca³¹ nieruchomoæ, nie za to,
¿e nie akceptowa³a wczeniej poczynionych uzgodnieñ.
Z kolei wszczêcie przez W.T. sprawy o przymusowy zarz¹d
nieruchomoci¹ nie wiadczy o zmianie sposobu korzystania z nieruchomoci. Skoro nie zapad³o w tej sprawie prawomocne orzeczenie, którego skutki by³yby wi¹¿¹ce w niniejszej sprawie, nie
mo¿na na tej podstawie czyniæ ustaleñ faktycznych, tym bardziej
¿e poza ogólnym stwierdzeniem, ¿e wniosek w tej sprawie zosta³ oddalony, brak dowodów na powy¿sz¹ okolicznoæ.
W wyniku uzgodnionego podzia³u quoad usum miêdzy W.T.
a pozwanym, obie strony wesz³y w posiadanie porównywalnych
czêci fizycznych nieruchomoci. Wprawdzie pozwany otrzyma³
nieco tylko wiêkszy metra¿ powierzchni budynku, za to W.T.
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uzyska³a zdecydowanie wiêkszy metra¿ powierzchni ogrodowej.
Nie sposób obecnie stwierdziæ, jakim wzglêdami kierowa³a siê
W.T. wyra¿aj¹c zgodê na taki w³anie podzia³ nieruchomoci,
niew¹tpliwie jednak musia³a taki podzia³ uznawaæ za korzystny
dla siebie. Nie jest uprawnione dokonywanie ex post oceny, ¿e
lokale u¿ytkowe, które uda³o siê wynaj¹æ pozwanemu s¹ bardziej atrakcyjne ni¿ mo¿liwoæ korzystania z ogrodu. Gdyby bowiem lokale u¿ytkowe i mieszkalne nie zosta³y wynajête (tak jak
w przypadku lokalu u¿ytkowego i lokali mieszkalnych bêd¹cych
w dyspozycji powódki), to utrzymanie pustostanów i ponoszenie zwi¹zanych z tym wydatków niew¹tpliwie by³oby bardziej
uci¹¿liwie, zw³aszcza dla starszej ju¿ w tym czasie W.T.
Nie jest istotne, w jaki sposób, czy telefonicznie czy ustnie,
dosz³o do uzgodnieñ w zakresie podzia³u quoad usum. Podstaw¹
ustalenia, ¿e strony zawar³y w sposób dorozumiany umowê w tym
zakresie by³o przede wszystkim niezak³ócone posiadanie poszczególnych lokali i czêci ogródka oraz dysponowanie nimi
przez wspó³w³acicieli. Na treæ porozumienia wskazuje tak¿e
to, jak by³o postrzegane wspó³posiadanie przez najemców lokali. Trudno czyniæ zarzuty wiadkom, ¿e ich zeznania s¹ lakoniczne, gdy¿ nie mog¹ oni mieæ szczegó³owej wiedzy na ten temat.
Wprost przeciwnie, gdyby zeznania te by³y zbyt szczegó³owe
i zaanga¿owane emocjonalnie, podwa¿a³oby to raczej ich wiarygodnoæ. Nale¿y wszak¿e zauwa¿yæ, ¿e K.C. wyranie zezna³a,
¿e o treci porozumienia co do podzia³u nieruchomoci dowiedzia³a siê od W.T. Logicznym jest, ¿e skoro dotychczas wiadek
p³aci³a czynsz Pani W.T., to zawieraj¹c now¹ umowê z pozwanym oraz p³ac¹c jemu czynsz musia³a mieæ wiedzê, na temat
zmiany osoby dysponuj¹cej lokalem, w którym zamieszkiwa³a.
Wiarygodn¹ za wiedzê mog³a mieæ wy³¹cznie od osoby dotychczas wynajmuj¹cej jej mieszkanie. Dopiero po zawarciu umowy
z pozwanym, powódka mówi³a jej, ¿e ¿adnego porozumienia
miêdzy jej matk¹ a pozwanym nie by³o.
Podzia³ rzeczy wspólnej do korzystania (quoad usum) nie jest
definitywny, gdy¿ mo¿e on ulec zmianie w drodze umowy na
skutek porozumienia wspó³w³acicieli b¹d te¿ na mocy orzeczenia s¹dowego, wydanego na podstawie przepisów o zarz¹-
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dzie rzecz¹ wspóln¹, jeli wyst¹pi¹ nowe istotne przes³anki uzasadniaj¹ce tak¹ zmianê (por. m.in. uchwa³ê SN z dnia 12 kwietnia 1973 r., III CZP 15/73, OSNCP 1973/12/208; postanowienie
SN z dnia 12 wrzenia 1973 r., III CRN 188/73, OSN 1974/11/
183).
Je¿eli zatem strony porozumia³y siê co do podzia³u quoad
usum, to póniejsza zmiana decyzji przez jedn¹ ze stron tej umowy wyra¿aj¹ca siê np. w sk³adaniu pism administracyjnych, zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstwa czy pozwu o zas¹dzenie czêci pobranych po¿ytków, nie prowadzi automatycznie do
zmiany zawartego porozumienia. Z istoty ka¿dej umowy wynika,
¿e jej zmiana wymaga zgodnego porozumienia stron, a dopiero
w braku takiego porozumienia tylko orzeczenie s¹du okrelaj¹ce
sposób korzystania z rzeczy wspólnej mo¿e zmieniæ obowi¹zuj¹cy dotychczas wspó³w³acicieli sposób z niej korzystania, kszta³tuj¹c tym samym treæ stosunku prawnego miêdzy wspó³w³acicielami.
S¹d Apelacyjny przyjmuje zatem, odmiennie ni¿ uczyni³ to
S¹d Okrêgowy, ¿e wniesienie powództwa o zap³atê po¿ytków,
co do zasady, nie daje podstawy do zastosowania art. 207 k.c. do
czasokresu od tej¿e daty (26 sierpnia 2009 r.). Odmienna ocena
prawna dokonana przez S¹d Apelacyjny w tej kwestii nie ma
jednak ¿adnego wp³ywu na prawid³owoæ rozstrzygniêcia niniejszej sprawy przez S¹d I instancji.
Nie mog¹ odnieæ skutku tak¿e zarzuty odnosz¹ce siê do ustaleñ S¹du dokonanych na podstawie opinii bieg³ej. W orzecznictwie przyjmuje siê, ¿e wnioski wyra¿one w opinii powinny byæ
jednoznaczne i stanowcze, jednak¿e okolicznoci faktyczne danej sprawy mog¹ przemawiaæ za oparciem siê na pewnym stopniu prawdopodobieñstwa (por. wyrok SN z dnia 5 lipca 1967 r.,
I PR 174/67, OSNC 1968/2/26; wyrok SN z dnia 9 listopada
1972 r., II CR 470/72, LEX nr 7180).
Opinia bieg³ej w niniejszej sprawie musia³a mieæ z natury swojej
charakter hipotetyczny, jako ¿e powódka nie wynajmowa³a pomieszczeñ w takim zakresie, jak czyni³ to pozwany. St¹d wynika³y zastrze¿enia zawarte w treci opinii przez sam¹ bieg³¹. O ile
bowiem w przypadku pozwanego mo¿liwe by³o stanowcze okre-
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lenie osi¹gniêtego dochodu, o tyle w przypadku powódki musia³o one mieæ charakter hipotetyczny. Nie podwa¿a to wszak¿e
prawid³owoci rozumowania S¹du I instancji sprowadzaj¹cego
siê do konstatacji, ¿e gdyby powódka zawar³a umowy najmu,
mog³a osi¹gn¹æ dochód odpowiadaj¹cy, a nawet przewy¿szaj¹cy
wartoæ udzia³u przys³uguj¹cego jej w spornej nieruchomoci.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na orzeczenie SN z dnia 11 padziernika 2000 r. (III CKN 264/00, OSNC 2001/3/47), zgodnie
z którym po¿ytki i inne dochody z rzeczy wspólnej, przypadaj¹ce  nieznanemu z miejsca pobytu wspó³w³acicielowi  w stosunku do wielkoci jego udzia³u, nie powiêkszaj¹ po¿ytków i przychodów, przypadaj¹cych pozosta³ym wspó³w³acicielom.
Nie mo¿e ujæ z pola wiedzenia równie¿ i ta okolicznoæ, ¿e
obie strony posiadaj¹ nieruchomoæ w szerszym zakresie, ni¿ to
wynika z przys³uguj¹cych im udzia³ów we wspó³w³asnoci. Gdyby
powódka korzysta³a z przys³uguj¹cych jej lokali w sposób zgodny z ich spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem, osi¹gniêty
przez ni¹ dochód w ca³oci pokry³by wartoæ po¿ytków stosownie do wielkoci udzia³ów. Za okres objêty pozwem, ³¹czny dochód, jaki móg³by byæ osi¹gniêty z przedmiotowej nieruchomoci wyniós³by 410.517 z³ netto, z tego ka¿dej ze stron stosownie
do wielkoci udzia³ów powinna przypaæ kwota po 128.287 z³
netto. Nawet pomniejszaj¹c hipotetyczn¹ wysokoæ dochodów,
jakie mog³aby uzyskaæ powódka z czêci u¿ytkowanej przez siebie nieruchomoci o kwotê czynszu przypadaj¹cego od lokalu
nr 2, w którym powódka zamieszkuje (30.420 z³ brutto), osi¹gniêty przez powódkê dochód wyniós³by 147.327 z³, a zatem
by³yby wy¿szy, ni¿ wartoæ przys³uguj¹cego jej udzia³u. Tak¿e
i ta okolicznoæ przemawia za bezzasadnoci¹ powództwa.
W tym stanie rzeczy nie podzielaj¹c wskazanych wy¿ej zarzutów apelacji ani argumentacji zg³oszonej na jej poparcie, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelacjê.
Jednoczenie S¹d Apelacyjny na podstawie § 6 pkt 6 w zw.
z § 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z §§ 19 i 20 oraz § 2 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 urzê-
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du (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) orzek³ o kosztach nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzêdu w postêpowaniu apelacyjnym.

2
WYROK
z dnia 24 stycznia 2012 r.
V ACa 239/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Barbara Lewandowska
(przewodnicz¹cy)
SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(sprawozdawca)
SSA Irma Kul

Teza
B³êdny jest pogl¹d, ¿e skoro wyliczenie wartoci gruntów
oddanych w u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹ce podstawê wypowiedzenia wysokoci dotychczasowej op³aty rocznej jest wadliwe, to w postêpowaniu s¹dowym w sprawie o ustalenie, ¿e
aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona, wywo³anym wniesieniem
sprzeciwu od orzeczenia samorz¹dowego kolegium odwo³awczego, nie jest mo¿liwe ustalenie prawid³owej op³aty rocznej
(art. 77 ust. 1 u.g.n.).

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie
z powództwa Galerii C. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ przeciwko Skarbowi Pañstwa reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta ustali³, ¿e aktualizacja op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów po³o¿onych w T. przy ul. ¯. i £.
bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym powódki zapisanych
w ksiêdze wieczystej KW nr ( ) dokonana przez pozwanego
pismem z 22 listopada 2006 r. jest nieuzasadniona oraz zas¹dzi³
od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w kwocie
26.280,83 z³.
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Wyrok ten zapad³ w wyniku nastêpuj¹cych ustaleñ i rozwa¿añ:
Powódka wnios³a sprzeciw od orzeczenia Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie
ze swojego wniosku o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów po³o¿onych w T. przy
ul. ¯. i ul. £. zawarta w owiadczeniu pozwanego z dnia 22
listopada 2006 r. o wypowiedzeniu umowy o wysokoci op³aty
jest uzasadniona w ni¿szej wysokoci. Domaga³a siê ustalenia, ¿e
wysokoæ op³aty rocznej bêdzie wynosiæ 540.297 z³, poczynaj¹c
od nastêpnego roku, po roku w którym na poczet op³aty zosta³y
zaliczone w ca³oci nak³ady na budowê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i nak³ady konieczne. W uzasadnieniu ¿¹dania powódka podnios³a, ¿e pozwany nie zaliczy³ na poczet op³aty poniesionych przez ni¹ nak³adów na budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, wyliczona przez ni¹ wartoæ nieruchomoci jest
ni¿sza od wskazanej przez pozwanego i wynosi 18.009.896 z³,
wiêc zaktualizowana op³ata roczna powinna wynosiæ 540.297 z³,
mimo to Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze uwzglêdni³o tylko czêæ wniosku i po odjêciu kwoty podatku VAT od op³aty
ustalonej przez pozwanego ustali³o op³atê w wysokoci 695.340
z³, opieraj¹c siê na wadliwie sporz¹dzonej opinii rzeczoznawcy
wydanej na zlecenie w³aciciela gruntów i nie uwzglêdniaj¹c
poniesionych przez powódkê powy¿szych nak³adów. Do nak³adów nale¿¹: przebudowa ul. ¯. wraz z infrastruktur¹ podziemn¹
i naziemn¹, budowa owietlenia ulicznego, budowa kabli zasilaj¹cych projektowanego Centrum Handlowego, przebudowa czêci skrzy¿owania ul. W. i R. i inne wskazane w sprzeciwie. Jej
zdaniem nak³ady powinny byæ zaliczone na poczet ró¿nicy miêdzy op³at¹ now¹ a op³at¹ dotychczasow¹.
Pozwany wnosi³ o oddalenie powództwa, gdy¿ ustali³ op³atê
roczn¹ na podstawie opinii rzeczoznawcy, w której uwzglêdniona zosta³a mo¿liwoæ przy³¹czenia nieruchomoci do urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, a wzrost op³aty nast¹pi³ wskutek istotnego wzrostu wartoci nieruchomoci zgodnie z tendencj¹ wzrostow¹ w ca³ym kraju. Nie zgodzi³ siê na zaliczenie wszystkich
nak³adów na poczet op³aty, gdy¿ art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 21
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sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (zwanej dalej:
u.g.n.) pozwala na zaliczenie jedynie nak³adów na budowê a nie
na modernizacjê lub rozbudowê istniej¹cych ju¿ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a powódka nie ponios³a tego rodzaju nak³adów, bo przed aktualizacj¹ nak³adów mia³a dostêp do drogi,
przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
W pimie procesowym z dnia 15 lutego 2010 r. powódka zmieni³a ¿¹danie i domaga³a siê ustalenia, ¿e obowi¹zuje op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste gruntów w dotychczasowej wysokoci, gdy¿ operat szacunkowy sporz¹dzony przez A.L. (na podstawie którego pozwany ustali³ now¹ op³atê) z uwagi na zawarty
w nim istotny b³¹d nie móg³ byæ podstaw¹ ustalenia wy¿szej
wartoci gruntu, a zatem i op³aty, wiêc pozwany nie mia³ podstaw do wypowiedzenia op³aty. W pimie z dnia 11 lipca 2011 r.
ponownie zmieni³a ¿¹danie i domaga³a siê ustalenia, ¿e aktualizacja op³aty rocznej dokonana przez pozwanego pismem z dnia
22 listopada 2006 r. jest nieuzasadniona, bo ponios³a nak³ady
w wysokoci 11.193.474,71 z³ wed³ug wyliczenia bieg³ej E.B.,
a pozwany powinien by³ zaliczyæ je na poczet op³aty rocznej
zgodnie z art. 78 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 4 u.g.n., jak te¿
pozwany nie wykaza³, ¿e wartoæ nieruchomoci uleg³a zmianie.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e wymieniona na wstêpie nieruchomoæ o ³¹cznej powierzchni 71.262 m2 stanowi¹ca w³asnoæ Skarbu
Pañstwa zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste na 99 lat do
28 grudnia 2089 r. E.M. spó³ce z o.o. w T. w celu wybudowania
Centrum Handlowo-Us³ugowego Galeria C. w rejonie ulic K.,
PI. S., ¯., W. i C.-S. Op³ata roczna ustalona by³a w wysokoci
54.964 z³. Umow¹ z dnia 2 grudnia 2004 r. zawart¹ pomiêdzy
Gmin¹ Miasta a inwestorem strony zast¹pi³y wczeniejsz¹ umowê z dnia 25 padziernika 2002 r., z wyj¹tkiem postanowieñ § 1
bêd¹cych ca³ociowym uregulowaniem wzajemnych zobowi¹zañ
w zwi¹zku z budow¹ tego Centrum Handlowo-Us³ugowego. Celem umowy z dnia 2 grudnia 2004 r. by³o ustalenie zakresu wspó³pracy i wiadczeñ stron dotycz¹cych przebudowy i remontu uk³adu drogowego ul. ¯., W. i C.-S. wraz z powi¹zaniem komunikacyjnym do Centrum.
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W § 3 tej umowy strony ustali³y przebudowê okrelonych ulic
i skrzy¿owañ oraz remont ulic i skrzy¿owañ. Integraln¹ czêci¹
umowy by³y pozwolenia na budowê obejmuj¹ce przebudowê
dróg wraz z infrastruktur¹. Inwestor (spó³ka E.M.) rozpocz¹³ realizacjê inwestycji wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, komunikacj¹
wewnêtrzn¹, parkingami, elementami reklamowymi i przy³¹czami kanalizacji centralnej, deszczowej, wodoci¹gowej oraz budowy parkingów wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zieleni¹ towarzysz¹c¹ przy ul. ¯. na podstawie zatwierdzonego projektu i pozwoleñ na budowê.
Na podstawie umowy z dnia 20 stycznia 2005 r. spó³ka E.M.
przenios³a na powódkê prawo u¿ytkowania wieczystego gruntów i prawo w³asnoci po³o¿onych na nich nieruchomoci w postaci budynków i budowli wraz z rozpoczêt¹ inwestycj¹. Nabywca zosta³ zobowi¹zany do ponoszenia op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste w wysokoci 58.966 z³ stanowi¹cej 3% wartoci gruntów.
Pismem z dnia 22 listopada 2006 r. Prezydent Miasta wypowiedzia³ powódce wysokoæ dotychczasowej op³aty rocznej i zaproponowa³ przyjêcie op³aty w wysokoci 848.314,80 z³ poczynaj¹c od dnia 1 stycznia 2007 r., gdy¿ wzros³a wartoæ gruntów
do kwoty 23.178.000 z³, co wynika z operatu szacunkowego
bieg³ego A.L. Do kwoty op³aty w wysokoci 695.340 z³, jako 3%
wartoci gruntów, doliczony by³ podatek VAT.
Powódka we wniosku do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego zakwestionowa³a prawid³owoæ ustalenia op³aty rocznej i wnios³a o ustalenie, ¿e podwy¿szenie op³aty jest nieuzasadnione oraz o ustalenie nowej op³aty w prawid³owej wysokoci na podstawie przed³o¿onej przez ni¹ wyceny. Zarzuci³a, ¿e
z operatu szacunkowego pozwanego nie wynika, aby rzeczoznawca zastosowa³ podejcie porównawcze, nadto ¿e wartoæ
gruntów pod drogi wewnêtrzne wyceni³ po 325,25 z³/m2 jak za
grunty o innym przeznaczeniu i przyj¹³ stawki znacznie wy¿sze
od stawek dla gruntów s¹siednich, rzeczoznawca nie uwzglêdni³
faktu, ¿e prawo u¿ytkowania wieczystego i nieruchomoci obci¹¿one s¹ hipotekami i u¿ytkowaniem, nie zastosowa³ § 38 ust. 1
rozporz¹dzenia nie podaj¹c tego przyczyn. Zarzuci³a te¿ brak ustaleñ
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wysokoci nak³adów inwestora na nieruchomoci gruntowe. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze orzeczeniem z dnia 27 wrzenia 2007 r. ustali³o op³atê roczn¹ w wysokoci 695.340 z³, bior¹c
pod uwagê wartoæ rynkow¹ nieruchomoci gruntowych, nie bior¹c za pod uwagê nak³adów powódki.
Po przeprowadzeniu dowodu z opinii bieg³ej E.B. S¹d ustali³,
¿e wartoæ gruntów wynosi 20.331.000 z³. S¹d ustali³ te¿, ¿e
powódka ponios³a nak³ady na budowê kolektora deszczowego
na ul. ¯., zasilania kablowego ul. ¯., przebudowê sieci ciep³owniczej na ul. ¯., wybudowanie sygnalizatorów na skrzy¿owaniu
ulic W. i R. i skrzy¿owaniu ulic S.L., ¯., W.¯., przebudowê ulicy
¯. oraz remont ul. W., S. i R. w ³¹cznej wysokoci 11.193.474,71 z³.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e w wyniku sprzeciwu orzeczenie Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego straci³o moc obowi¹zuj¹c¹ na podstawie art. 80 u.g.n., a wnioskodawca staje siê
powodem w sprawie cywilnej, a na pozwanym spoczywa ciê¿ar
dowodu, ¿e nast¹pi³a zmiana wartoci gruntów uzasadniaj¹ca ustalenie wy¿szej op³aty rocznej. Wed³ug art. 77 ust. 1 u.g.n. op³ata
podlega aktualizacji wed³ug dotychczasowej stawki procentowej
od wartoci gruntów na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy maj¹tkowego. Powódka co do zasady nie kwestionowa³a wzrostu wartoci gruntów. Na podstawie opinii rodkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców, S¹d stwierdzi³, ¿e
operat szacunkowy rzeczoznawcy maj¹tkowego A.L., na podstawie którego pozwany ustali³ wysokoæ op³aty rocznej, nie mo¿e
byæ wykorzystany do ustalenia nowej op³aty rocznej, gdy¿ przy
ustaleniu wartoci nieruchomoci nie zosta³ uwzglêdniony wspó³czynnik 0,75, co spowodowa³o zawy¿enie wyceny nieruchomoci o 677.023 z³. S¹d Okrêgowy uzna³ tê opiniê za wadliw¹ wobec tego wypowiedzenie przez pozwanego wysokoci op³aty
rocznej nie by³o uzasadnione (poniewa¿ wskutek wadliwoci opinii
odpad³a podstawa obliczenia wartoci gruntów).
S¹d Okrêgowy stwierdzi³ dalej, ¿e powódka przedstawi³a operat
szacunkowy sporz¹dzony przez M.M. wskazuj¹cy, ¿e wartoæ
gruntów wynosi 18.009.896 z³. Wobec du¿ych rozbie¿noci miêdzy opiniami A.L. i M.M. oraz ich zeznaniami S¹d dopuci³ dowód z opinii bieg³ego s¹dowego E.B., która wskaza³a wiarygod-
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nie (po z³o¿eniu ustnej opinii uzupe³niaj¹cej), ¿e wartoæ gruntów wynosi 20.331.000 z³ wed³ug cen z dnia 31 grudnia 2006 r.
Jednoczenie S¹d uzna³ za zasadny zarzut powódki, ¿e pozwany
nie uwzglêdni³ jej nak³adów inwestycyjnych. Stwierdzi³, ¿e zgodnie
z art. 77 ust. 4 u.g.n. wed³ug stanu obowi¹zuj¹cego w dniu wypowiedzenia op³aty i z³o¿enia oferty nowej op³aty na poczet
ró¿nicy miêdzy op³at¹ dotychczasow¹ i zaktualizowan¹, zalicza
siê wartoæ nak³adów poniesionych przez u¿ytkownika wieczystego na budowê poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej po dniu ostatniej aktualizacji. Pozwany nie uwzglêdni³
wniosku powódki o zaliczenie tych nak³adów na poczet wzrostu
op³aty rocznej.
S¹d Okrêgowy podzieli³ pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony
w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie V CSK 356/
2009, ¿e w przypadku zg³oszenia przez u¿ytkownika wieczystego wniosku o zaliczenie nak³adów na poczet ró¿nicy pomiêdzy op³at¹ dotychczasow¹ i zaktualizowan¹ w³aciciel gruntów
(Skarb Pañstwa) nie mo¿e uchyliæ siê od takiego zaliczenia. Powódka wykaza³a, ¿e ponios³a nak³ady, bieg³a E.B. wiarygodnie
wyliczy³a te nak³ady w wysokoci 11.193.474,74 z³. S¹d uzna³,
¿e nak³ady w tej wysokoci powinny byæ potr¹cone z ró¿nicy
miêdzy op³at¹ zaktualizowan¹ a dotychczasow¹ op³at¹ roczn¹.
Poniewa¿ kwota nak³adów znacznie przekracza kwotê tej ró¿nicy, S¹d uzna³, ¿e obecnie nie ma mo¿liwoci jej potr¹cenia.
W tej sytuacji S¹d  powo³uj¹c siê na art. 78 ust. 2 u.g.n. 
uzna³, ¿e powódka by³a uprawniona do z³o¿enia sprzeciwu od
orzeczenia Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, orzeczenie to straci³o moc obowi¹zuj¹c¹ nie by³o mo¿liwoci ustalenia
nowej op³aty rocznej na podstawie wskazywanej przez pozwanego, pozwany nie uwzglêdni³ nak³adów poniesionych przez
powódkê, a skoro powódka domaga³a siê ustalenia, ¿e wypowiedzenie dotychczasowej op³aty nie by³o uzasadnione, to nale¿a³o uwzglêdniæ powództwo na podstawie art. 77 ust. 1, 3 i 4
u.g.n. S¹d poda³ te¿, ¿e o kosztach orzeczono na podstawie art.
98 k.p.c. (nie podaj¹c bli¿szej argumentacji dotycz¹cej tego orzeczenia).
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Pozwany z³o¿y³ apelacjê. Zaskar¿y³ wyrok w ca³oci. Domaga³ siê zmiany wyroku i oddalenia powództwa oraz zas¹dzenia
kosztów postêpowania, ewentualnie zmiany wyroku i ustalenia,
¿e z dniem 1 stycznia 2007 r. op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego gruntów wynosi 675.029,31 z³ lub 609.930 z³ (jako
3% od kwoty 20.331.000 z³), ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Pozwany zarzuci³:
1) naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ jego wyk³adniê, tj. w szczególnoci b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie art. 77, 78, 80 i 157 u.g.n. przez przyjêcie, ¿e
wypowiedzenie dotychczasowej op³aty i ustalenie nowej by³o
nieuzasadnione, poniewa¿ odpad³a podstawa obliczenia op³aty, mimo jednoczesnego przyjêcia, ¿e wzros³a wartoæ nieruchomoci oraz poprzez przyjêcie, ¿e dosz³o do naruszenia
trybu postêpowania prowadz¹cego do aktualizacji op³aty rocznej
mimo ustalenia, ze wniosek powódki (pozew) nie zawiera³
¿adnych dowodów na okolicznoæ poniesienia nak³adów ani
nawet ich sprecyzowania;
2) naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie art.
16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
i przyjêcie, ¿e nak³ady ewentualnie poniesione w wykonaniu
obowi¹zku wynikaj¹cego z tego przepisu na nieruchomoci
nie nale¿¹cej ani do pozwanego, ani do powoda, lecz do
innej osoby mog¹ stanowiæ podstawê do obni¿enia nowej op³aty nale¿nej pozwanemu;
3) sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego przez przyjêcie, ¿e powódka
wykaza³a kto i kiedy poniós³ nak³ady oraz w jakiej wysokoci,
¿e wykaza³a, i¿ to ona je ponios³a, ¿e naby³a od spó³ki E.M.
wierzytelnoæ o zaliczenie wartoci nak³adów na poczet ró¿nicy miêdzy op³at¹ zaktualizowan¹ a dotychczasow¹ lub chocia¿by wierzytelnoæ o ich zwrot;
4) naruszenie przepisów postêpowania, które mog³o mieæ wp³yw
na wynik sprawy tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez
przyjêcie, ¿e w postêpowaniu s¹dowym ciê¿ar dowodu wzrostu
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5)

6)

7)

8)

9)
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wartoci nieruchomoci spoczywa na pozwanym, mimo ¿e to
powódka twierdzi, ¿e aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona
i z tego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne;
naruszenie przepisów postêpowania, które mog³o mieæ wp³yw
na wynik sprawy tj. art. 193 § 4 k.p.c. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do kwietnia 2010 r. w zwi¹zku z art. 130 k.p.c. poprzez nie wydanie zarz¹dzenia o zwrocie i nie zwrócenie pisma nienale¿ycie op³aconego tj. naruszenie przepisu, który
s¹d powinien wzi¹æ pod uwagê z urzêdu, wobec rozszerzenia
powództwa nie op³aconego mimo zwiêkszenia wartoci przedmiotu sporu a wniesionego przez powoda reprezentowanego
przez radcê prawnego;
naruszenie przepisów postêpowania, które mia³o wp³yw na
treæ orzeczenia i orzekanie ponad pierwotne ¿¹danie zawarte w pozwie o ustalenie, ¿e op³ata jest uzasadniona w innej
wysokoci i uznanie za dopuszczaln¹ zmianê powództwa i rozpoznanie ¿¹dania ustalenia, ¿e aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona, mimo i¿ ¿¹danie takie zosta³o wniesione po terminie wynikaj¹cym z art. 78 ust. 2 u.g.n. oraz nieuznanie, ¿e
w efekcie zmiany ¿¹dania powódka cofnê³a pozew, a S¹d nie
uwzglêdni³ tego faktu w sentencji wyroku;
sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u wobec uznania, ¿e pomimo bezspornego wzrostu
wartoci nieruchomoci, nie by³o podstaw do aktualizacji op³aty
rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci;
naruszenie granic swobodnej oceny dowodów i uznanie twierdzenia powódki o poniesieniu nak³adów i ich wysokoci za
udowodnione, mimo oczywistych b³êdów w opinii bieg³ej
i braku innych dowodów uzasadniaj¹cych przyjêt¹ wysokoæ
nak³adów;
naruszenie przepisów postêpowania poprzez naruszenie art.
217 § 2 i art. 286 k.p.c. przez niedopuszczenie dowodu z opinii innych bieg³ych s¹dowych na okolicznoæ ustalenia wartoci nak³adów mimo wyranego ¿¹dania przeprowadzenia takiego dowodu sformu³owanego przez pozwanego oraz naruszenie art. 217 § 2 k.p.c. w zwi¹zku z art. 157 ust. 3 u.g.n.

w sprawach cywilnych
przez nie dopuszczenie dowodu z oceny prawid³owoci sporz¹dzenia operatu szacunkowego bieg³ej E.B.;
10) naruszenie prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê art.
77 i art. 143 u.g.n. i uznanie, ¿e powódka ponios³a nak³ady
na budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, chocia¿ jej nieruchomoæ mia³a dostêp zarówno do drogi jak i znajduj¹cych
siê pod ziemi¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
i tym samym uznanie, ¿e ewentualna modernizacja tych urz¹dzeñ jest ich budow¹ oraz nieusprawiedliwionego rozszerzenia katalogu tych urz¹dzeñ pomimo pos³ugiwania siê przez
ustawodawcê tym samym pojêciem w tym samym akcie prawnym tj. pojêciem budowa urz¹dzenia infrastruktury technicznej a tak¿e w tym zakresie sprzecznoæ ustaleñ z zebranym
materia³em dowodowym;
11) naruszenie prawa procesowego poprzez brak uzasadnienia
rozstrzygniêcia o kosztach s¹dowych.
Powódka wnosi³a o oddalenie apelacji i o zas¹dzenie kosztów postêpowania apelacyjnego.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest zasadna. Trafny jest podstawowy zarzut, ¿e S¹d
Okrêgowy uchyli³ siê od ustalenia op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste gruntów mimo niespornej i oczywistej wrêcz okolicznoci, ¿e od czasu ustalenia poprzedniej op³aty wartoæ gruntów znacznie wzros³a.
B³êdny jest pogl¹d S¹du Okrêgowego, ¿e skoro wyliczenie
wartoci gruntów stanowi¹ce podstawê wypowiedzenia dotychczasowej op³aty rocznej jest wadliwe, to w postêpowaniu s¹dowym wywo³anym wniesieniem przez u¿ytkownika wieczystego
sprzeciwu od orzeczenia samorz¹dowego kolegium odwo³awczego nie jest mo¿liwe ustalenie prawid³owej wysokoci op³aty
rocznej. Gdyby uznaæ taki pogl¹d za trafny, to w skrajnych przypadkach u¿ytkownik wieczysty móg³by nigdy nie dopuciæ do
podwy¿szenia op³aty, o ile propozycja wysokoci op³aty by³aby
oparta na kolejnych wadliwych operatach szacunkowych gruntów, gdy¿ poprzednie wypowiedzenie wysokoci op³aty straci-
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³oby skutecznoæ i ka¿dorazowo trzeba by wypowiadaæ j¹ na
nowo bez wstecznego skutku. Wniesienie sprzeciwu od orzeczenia
samorz¹dowego kolegium odwo³awczego na podstawie art. 80
ust. 1 u.g.n. obliguje s¹d do ustalenia wysokoci op³aty rocznej
w razie wzrostu wartoci gruntów, gdy¿ w takim przypadku jest
to jedyna droga do jej ustalenia.
Ustalenie wysokoci op³aty rocznej przez s¹d jest konieczne
tak¿e w przypadku wykazania przez u¿ytkownika wieczystego,
¿e poniós³ nak³ady, o których jest mowa w art. 77 ust. 4 u.g.n.
Jest to logiczne, gdy¿ aby zaliczyæ nak³ady na poczet wzrostu
op³aty, trzeba ustaliæ nie tylko wielkoæ nak³adów, ale tak¿e i wysokoæ nale¿nej op³aty. Inaczej mówi¹c, nie jest mo¿liwe zaliczenie nak³adów na poczet wzrostu op³aty, który (wzrost) nie
zosta³ ustalony. Wniosek ten wynika tak¿e z treci tego przepisu, zw³aszcza z zawartego w nim zwrotu, ¿e przy aktualizacji
op³aty (..) zalicza siê wartoæ nak³adów. A zatem jeli wartoæ
nieruchomoci wzros³a w ci¹gu ostatnich trzech latach, to w³aciciel gruntów mo¿e podwy¿szyæ wysokoæ op³aty rocznej, a u¿ytkownik wieczysty mo¿e domagaæ siê zaliczenia poniesionych
nak³adów (o których jest mowa w art. 77 ust. 4 u.g.n.) na poczet
wzrostu tej op³aty.
W ocenie S¹du Apelacyjnego miarodajna dla ustalenia wartoci gruntów posiadanych przez powódkê w u¿ytkowaniu wieczystym jest opinia bieg³ej E.B. Wskazana przez ni¹ wartoæ gruntów w wysokoci 20.331.000 z³ jest wielkoci¹ redni¹ miêdzy
wartoci¹ wskazan¹ przez pozwanego na podstawie czêciowo
b³êdnego operatu szacunkowego A.L. (23.178.000 z³) a wskazan¹ przez powódkê wartoci¹ w wysokoci 18.009.896 z³ na
podstawie operatu szacunkowego sporz¹dzonego na jej zlecenie
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego M.M. Ustalenie wartoci w stopniu ni¿szym od wskazanego przez rzeczoznawcê A.L. jest uzasadnione pope³nionym przez niego b³êdem, o którym jest mowa
w opinii rodkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
w K. Opinia bieg³ej E.B. jest w tej czêci wiarygodna, uwzglêdnia bowiem konieczne parametry szacunkowe i oparta jest na
wiedzy o wycenach tego rodzaju gruntów w T. Niesporne jest
przy tym, ¿e wysokoæ op³aty rocznej stanowi 3% wartoci grun-
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tów. A zatem nale¿na pozwanemu od dnia 1 stycznia 2007 r.
op³ata roczna wynosi 609.930 z³ (20.331.000 x 3% = 609.930 z³).
Trafny jest zarzut skar¿¹cego, ¿e S¹d Okrêgowy w istocie bezpodstawnie ustali³, ¿e powódka uprawniona jest do zaliczenia na
poczet wzrostu op³aty rocznej nak³adów w wysokoci
11.193.474,71 z³. S¹d Okrêgowy bezkrytycznie przyj¹³ tê wielkoæ na podstawie opinii bieg³ej E.B., w ogóle nie weryfikuj¹c
tej opinii. Inna rzecz, ¿e materia³ dowodowy nie pozwala na tê
weryfikacjê, bo w aktach nie ma dostatecznych dowodów
wskazuj¹cych, jakie nak³ady rzeczowe powódka ponios³a, na jakie nieruchomoci, jaka jest ich wartoæ, czy powódka jest uprawniona do zaliczenia nak³adów poniesionych przez jej poprzednika prawnego (spó³kê E.M.). Pozwany przed S¹dem pierwszej
instancji kwestionowa³ te okolicznoci, zarzuca³ ¿e powódka nie
wykaza³a nak³adów poniesionych przez ni¹ ani prawa do nak³adów poniesionych przez spó³kê E.M. Skar¿¹cy ma racjê, ¿e ciê¿ar udowodnienia poniesienia nak³adów spoczywa³ na powódce
(art. 6 k.c.). Skoro nie by³o podstaw do weryfikacji opinii w tej
czêci, to nie by³o  wobec spornoci zagadnienia  podstaw do
uznania opinii w tej czêci za wiarygodn¹ i przyjêcia jej za podstawê tego ustalenia faktycznego.
Tak wiêc powódka nie wykaza³a, ¿e ponios³a w jakiejkolwiek wysokoci nak³ady, o których jest mowa w art. 77 ust. 4
u.g.n. Wobec tego nie by³o podstaw do zaliczenia ich na poczet
wzrostu op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste.
Przepis art. 77 ust. 4 u.g.n. nie jest precyzyjny i dostatecznie
jasny, bo nie wskazuje, czy chodzi w nim o jakiekolwiek nak³ady na budowê poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, niezale¿nie od tego,
czy s¹ one poniesione na grunt oddany w u¿ytkowanie wieczyste, czy tak¿e na grunt s¹siedni (w tym przypadku na drogi gminne), a wiêc innej osoby ni¿ w³aciciel gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym powódki. W¹tpliwoci te¿ s¹ co do tego,
czy u¿yte w nim pojêcie budowa nale¿y rozumieæ cile, czy
tak¿e za budowê nale¿y uznaæ przebudowê takich urz¹dzeñ,
o ile maj¹ wp³yw na wzrost wartoci gruntów oddanych w u¿ytkowanie wieczyste. Jednak rozstrzygniêcie tych w¹tpliwoci nie
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jest konieczne dla rozstrzygniêcia sporu w tej sprawie, gdy¿
powódka nie wykaza³a rodzaju, rozmiaru i wartoci nak³adów,
wiêc nie mo¿na ich zaliczyæ na poczet wzrostu op³aty rocznej za
u¿ytkowanie wieczyste gruntów.
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na uwadze, S¹d Apelacyjny
zmieni³ zaskar¿ony wyrok na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 77 ust. 1 u.g.n. i ustali³ wysokoæ nale¿nej pozwanemu
op³aty rocznej oraz zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanego
koszty procesu. S¹d uzna³, ¿e nie by³o podstaw do zas¹dzenia
kosztów zastêpstwa procesowego w podwójnej wysokoci, czego ¿¹da³ pe³nomocnik pozwanego, gdy¿ nie usprawiedliwiaj¹
tego nak³ady pracy pe³nomocnika w postêpowaniu odwo³awczym.
Poniewa¿ S¹d uwzglêdni³ apelacjê pozwanego, który by³ ustawowo zwolniony od obowi¹zku uiszczenia op³aty s¹dowej od
apelacji, S¹d nakaza³ ci¹gn¹æ tê op³atê od powódki, jako strony
przegrywaj¹cej spór (art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych).

3
WYROK
z dnia 9 lutego 2012 r.
V ACa 96/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Irma Kul (przewodnicz¹cy)
SSA Jacek Grela (sprawozdawca)
SSA Renata Artska

Teza
Status osoby fizycznej, jako konsumenta, w rozumieniu art. 221
k.c. powinien byæ oceniany na chwilê dokonywania czynnoci
prawnej. Zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej lub
zawodowej, nie oznacza, ¿e osoba fizyczna powinna byæ uwa¿ana za konsumenta, gdy w chwili dokonywania czynnoci prawnej statusu takiego nie mia³a.
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Uzasadnienie
Powód ( ) Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty w W. wniós³ pozew przeciwko pozwanej G.F. w postêpowaniu nakazowym. Domaga³ siê
w nim nakazania pozwanej, aby zap³aci³a kwotê 416.000,00 z³
z ograniczeniem jej odpowiedzialnoci do nieruchomoci po³o¿onej w T., przy ul. G., dla której S¹d Rejonowy w T. prowadzi
ksiêgê wieczyst¹ o numerze ( ) i do wysokoci wpisu hipoteki
kaucyjnej tj. do kwoty 416.000,00 z³ obci¹¿aj¹cej tê nieruchomoæ na rzecz powoda.
W uzasadnieniu pozwu wyjaniono, ¿e w dniu 26 wrzenia
2008 r. powód zawar³ umowê z Bankiem ( ) S.A. w W., na
mocy której dokonano przelewu wierzytelnoci przys³uguj¹cej
temu bankowi wobec G.F. i K.F. prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ K.  Wystrój i Wyposa¿enie Wnêtrz w T.
Wierzytelnoæ ta istnia³a z tytu³u umowy o kredyt zawartej dnia
28 maja 1997 r. Wartoæ wierzytelnoci na dzieñ 26 wrzenia
2008 r. wynosi³a 1.364.651,00 z³, w tym nale¿noæ g³ówna 
670.000,00 z³. i odsetki  694.651,00 z³. Jej zap³ata zosta³a zabezpieczona, miêdzy innymi, hipotek¹ umown¹ kaucyjn¹ w kwocie 416.000,00 z³. Po dniu cesji zosta³a zap³acona kwota 42.000,00
z³ przez innego d³u¿nika hipotecznego.
W dniu 4 lipca 2011 r. S¹d Okrêgowy wyda³ nakaz zap³aty
w postêpowaniu nakazowym.
Pozwana wnios³a od niego zarzuty ( ).
Wyrokiem z dnia 29 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy:
I. utrzyma³ w mocy w ca³oci nakaz zap³aty wydany przez S¹d
Okrêgowy w T. w dniu 4 lipca 2011 r.  sygnatura akt I Nc
( ),
II. nie obci¹¿y³ pozwanej kosztami s¹dowymi.
Podjête rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy uzasadni³ w nastêpuj¹cy sposób:
W umowie sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej przy ul. G.
z dnia 3 czerwca 1997 r. pozwana i K.F. ustanowili na rzecz P.
Banku Kredytowego ( ) z siedzib¹ w Sz. hipoteki kaucyjne: na
nieruchomoci o numerze KW ( ) do najwy¿szej sumy wyno-
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sz¹cej 42.000 z³ oraz na nieruchomoci o numerze KW ( ) do
najwy¿szej sumy wynosz¹cej 416.000 z³. W umowie tej pozwana
i K.F. owiadczyli, miêdzy innymi, ¿e w dniu 28 maja 1997 r.
z tym Bankiem zawarli umowê o kredyt w maksymalnej kwocie
850.000 z³, który ma byæ zabezpieczony tymi dwiema hipotekami. Jest on przeznaczony na kupno dzia³ki oraz dokoñczenie
budowy pawilonu magazynowo  biurowego. Pozwana i K.F.
owiadczyli tak¿e, ¿e prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
K. Wystrój i Wyposa¿enie Wnêtrz z siedzib¹ w T. Umowa o kredyt zosta³a zawarta dnia 28 maja 1997 r.
Do ksiêgi wieczystej KW ( ) zosta³a wpisana hipoteka kaucyjna do kwoty 416.000 z³ na rzecz P. Banku Kredytowego ( )
z siedzib¹ w Sz.
W dniu 4 czerwca 2001 r. zosta³ zawarty aneks nr 2 do umowy o kredyt z dnia 28 maja 1997 r. Zmieniono w nim dotychczasow¹ nazwê kredytobiorcy z G.F. i K.F.  w³aciciele firmy K.
na K.F. w³aciciel Firmy K. Wystrój i Wyposa¿enie Wnêtrz F.K.
W dniu 4 czerwca 2003 r. Bank ( ) S.A. I Oddzia³ w T. wystawi³ bankowy tytu³ egzekucyjny nr 99/2003 przeciwko K.F.
w³acicielowi firmy K. Wystrój i Wyposa¿enie Wnêtrz z siedzib¹ w T. Dotyczy³ on, miêdzy innymi, zobowi¹zania pieniê¿nego z tytu³u umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 28 maja 1997 r.
 nale¿noæ g³ówna 670.000 z³. Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2006 r. s¹d nada³ temu tytu³owi klauzulê wykonalnoci tak¿e
przeciwko ma³¿onkowi d³u¿nika  G.F. z ograniczeniem jej odpowiedzialnoci do maj¹tku objêtego wspólnoci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
W dniu 26 wrzenia 2008 r. miêdzy Bankiem ( ) S.A. a ( )
Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty w W. zosta³a zawarta umowa przelewu wierzytelnoci straconych. W za³¹czonej do niej licie pod pozycjami
719  721 widniej¹ wierzytelnoci wobec K.  W. i W.W. F.K.
W wyci¹gu z ksi¹g rachunkowych ( ) Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty
w W. nr ( ) z dnia 24 padziernika 2008 r. stwierdzono, ¿e na
podstawie umowy przelewu wierzytelnoci zawartej dnia 26
wrzenia 2008 r. pomiêdzy Funduszem, a Bankiem ( ) S.A. w W.,
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Fundusz naby³ od Banku wierzytelnoæ Banku wobec G.F. i K.F.
prowadz¹cych dzia³alnoæ pod nazw¹ K. Wystrój i Wyposa¿enie Wnêtrz z siedzib¹ w T., w wysokoci 1.362.651,00 z³ wynikaj¹c¹ z umowy o kredyt bankowy z dnia 28 maja 1997 r., zabezpieczonej:
 hipotek¹ umown¹ kaucyjn¹ do wysokoci 416.000,00 z³ na
nieruchomoci oznaczonej KW ( ) w S¹dzie Rejonowym w T.,
po³o¿onej w miejscowoci T., przy ul. G.,
 hipotek¹ umown¹ kaucyjn¹ do wysokoci 42.000,00 z³. na
nieruchomoci oznaczonej KW ( ) w S¹dzie Rejonowym w T.,
po³o¿onej w miejscowoci T., przy ul. G.
Wartoæ powy¿szej wierzytelnoci stanowi ³¹cznie kwotê
1.364.651,00 z³, w tym:
1) nale¿noæ g³ówna  670.000,00 PLN,
2) odsetki  694.651,00 PLN.
Powód z³o¿y³ wniosek o wpisanie go do ksiêgi wieczystej
jako wierzyciela hipotecznego. Wpis taki zosta³ dokonany. Pozwana z³o¿y³a skargê na to orzeczenie referendarza. Postanowieniem S¹du Rejonowego w T. z dnia 17 czerwca 2009 r. wpis
ten zosta³ utrzymany w mocy. Apelacja pozwanej od tego orzeczenia zosta³a oddalona dnia 10 marca 2010 r.
W tym stanie rzeczy, S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
( )
S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e b³êdne jest stanowisko pozwanej,
¿e wyci¹g z ksi¹g rachunkowych funduszu inwestycyjnego nie
stanowi podstawy do zas¹dzenia objêtej nim wierzytelnoci w postêpowaniu nakazowym. Zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz.
1546 ze zm.) ksiêgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego,
wyci¹gi z tych ksi¹g podpisane przez osoby upowa¿nione do
sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych funduszu i opatrzone pieczêci¹ towarzystwa zarz¹dzaj¹cego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten
sposób owiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie ze
zobowi¹zañ, zrzeczenie siê praw lub pokwitowanie odbioru nale¿noci maj¹ moc prawn¹ dokumentów urzêdowych oraz stano-
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wi¹ podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych
i rejestrach publicznych. Zdaniem S¹du meriti podstawê do wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu nakazowym stanowi w takim przypadku art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c. Przepis ten stanowi, ¿e
s¹d wydaje nakaz zap³aty, je¿eli powód dochodzi roszczenia pieniê¿nego albo wiadczenia innych rzeczy zamiennych, a okolicznoci uzasadniaj¹ce dochodzone ¿¹danie s¹ udowodnione
do³¹czonym do pozwu dokumentem urzêdowym. Skoro wiêc
wyci¹g z ksi¹g rachunkowych funduszu ma moc prawn¹ dokumentu urzêdowego, to nie ma przeszkód, aby wydaæ na jego
podstawie nakaz zap³aty w oparciu o art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c.
W ocenie S¹du a quo, nie ma w tym przypadku potrzeby siêgania do podstawy prawnej przewidzianej w art. 485 § 3 k.p.c.
Przepis ten dotyczy wydania nakazu zap³aty na podstawie wyci¹gu z ksi¹g bankowych w przypadku dochodzenia roszczenia
przez bank. Powód nie jest bankiem, lecz funduszem inwestycyjnym. Jego ksiêgi rachunkowe nie s¹ wiêc ksiêgami bankowymi. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie stawia znaku równoci miêdzy ksiêgami prowadzonymi przez fundusze i przez
banki. Stanowi jedynie, ¿e ksiêgi prowadzone przez fundusze
maj¹ moc dokumentu urzêdowego. B³êdne jest wiêc twierdzenie
 doda³  ¿e do ksi¹g prowadzonych przez fundusze mo¿na
stosowaæ przepisy dotycz¹ce ksi¹g bankowych, a co za tym idzie
 wydaæ nakaz zap³aty w oparciu o art. 485 § 3 k.p.c.
Cytuj¹c uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z dnia 7 padziernika
2009 r. w sprawie III CZP 65/09 pozwana powo³ywa³a siê tak¿e
na to, ¿e domniemanie zgodnoci z prawd¹ dokumentu w postaci wyci¹gu z ksi¹g rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego
nie obejmuje faktu istnienia wierzytelnoci nabytej przez fundusz w drodze przelewu. S¹d meriti podkreli³, ¿e strona, która
zaprzecza prawdziwoci dokumentu urzêdowego albo twierdzi,
¿e zawarte w nim owiadczenia organu, od którego dokument
pochodzi s¹ niezgodne z prawd¹, powinna te okolicznoci udowodniæ  art. 252 k.p.c. Przepis ten wyranie okrela na kim
spoczywa ciê¿ar dowodu w takim przypadku. W niniejszej sprawie obci¹¿a³ on pozwan¹. Skoro kwestionowa³a ona skutecznoæ
nabycia wierzytelnoci przez powoda, to powinna tê okolicz-
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noæ udowodniæ. Pozwana niczego takiego nie wykaza³a, w istocie, to nawet nie twierdzi³a, ¿e nie obci¹¿a jej zobowi¹zanie,
którego powód dochodzi³ w niniejszym procesie. Pozwana poza
cytowaniem fragmentu z uzasadnienia uchwa³y S¹du Najwy¿szego nie zg³osi³a ¿adnych wniosków dowodowych w celu podwa¿enia zasadnoci dochodzonego roszczenia, np. faktu jego istnienia, wysokoci. Zdaniem S¹du I instancji, na marginesie wskazaæ
wiêc nale¿y, ¿e powód wykaza³ fakt istnienia zobowi¹zania oraz
jego wysokoæ. Uczyni³ to nie tylko poprzez wyci¹g ze swoich
ksi¹g, ale te¿ poprzez dokumenty takie jak: umowa kredytowa,
czy zawiadczenie z Banku ( ) S.A. z dnia 13 wrzenia 2011 r.
odczytanego na rozprawie w dniu 29 wrzenia 2011 r., czy te¿
umowa nabycia wierzytelnoci trudnej. We wszystkich dokumentach wyranie jest napisane, ¿e chodzi o wierzytelnoæ z umowy kredytowej z dnia 28 maja 1997 r. Nie mo¿e wiêc byæ w¹tpliwoci, o jak¹ wierzytelnoæ chodzi. Wskazaæ te¿ nale¿y  doda³
 ¿e sama pozwana w akcie notarialnym dotycz¹cym kupna nieruchomoci przy ul. G. potwierdza³a fakt przyznania kredytu.
W ocenie S¹du Okrêgowego, prawid³owoci powy¿szego rozumowania nie podwa¿a powo³ywanie siê przez pozwan¹ na wyroki
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. oraz z 11 lipca
2011 r. Oba te orzeczenia zosta³y wydane na skutek zadania pytañ
prawnych przez s¹dy. Maj¹ wiêc znaczenie wi¹¿¹ce tylko w tych
sprawach, w których je postawiono. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, podkreli³ S¹d I instancji, ¿e w sprawie w której zapad³ wyrok z 15
marca 2011 r., Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ sprzecznoæ art. 95
ust. 1 prawa bankowego ze wskazanymi w tym orzeczeniu przepisami Konstytucji ze wzglêdu na brak równowagi w mo¿liwoci dowodzenia swojego stanowiska w toku procesu s¹dowego. Przedmiotem pytania prawnego by³a bowiem ocena nadania mocy prawnej dokumentów urzêdowych ksiêgom rachunkowym banków i wyci¹gom z tych ksi¹g tylko w sytuacji, gdy s³u¿¹ one jako dowody
w postêpowaniu cywilnym, poniewa¿ ich przedstawienie s¹dowi
powoduje modyfikacjê ogólnych zasad rozk³adu ciê¿aru dowodu
(por. uzasadnienie wyroku TK  III 1.6). Jak wy¿ej wskazano, w niniejszej sprawie nie by³o natomiast sporne istnienie samej wierzytelnoci, a w ka¿dym razie pozwana nawet nie stara³a siê w jaki-
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kolwiek sposób podwa¿yæ fakt jej istnienia Podkreliæ te¿ nale¿y 
doda³  ¿e uchwa³a TK dotyczy³a sprawy, w której jedn¹ ze stron
by³ konsument (III  1.5.). Trybuna³ wyranie podkreli³ ró¿nice
miêdzy konsumentem, a przedsiêbiorc¹. Równie¿ i te rozwa¿ania
dotycz¹ kwestii dowodowych. Wprawdzie pozwana w niniejszej
sprawie nie prowadzi obecnie dzia³alnoci gospodarczej  a w ka¿dym razie ¿adna ze strona nie twierdzi inaczej  to jednak zobowi¹zanie powsta³o w okresie, gdy tak¹ dzia³alnoæ ona prowadzi³a i ma
z ni¹ zwi¹zek. Oceniaj¹c wiêc niniejsz¹ sprawê w wietle powo³ywanego przez pozwan¹ orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹d
a quo stwierdzi³, ¿e jako przedsiêbiorca zobligowany do prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami nie ma ona problemu
w dowodzeniu swojego stanowiska (por. III -1.5).
S¹d meriti oddali³ wniosek o zwrócenie siê z pytaniem prawnym do Trybuna³u Konstytucyjnego. S¹d mia³ na uwadze treæ
wczeniej wydanych orzeczeñ i kontekst w którym one zapad³y.
Wynika z nich jednoznaczny wniosek, ¿e nie maj¹ one zastosowania do przedsiêbiorców. S¹d nie widzia³ podstaw do podwa¿ania art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych, czy do jego
mocy obowi¹zuj¹cej. Przepis ten nie zosta³ przecie¿ uchylony
przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Nastêpnie S¹d meriti podkreli³, ¿e bezpodstawne s¹ zarzuty
pozwanej dotycz¹ce hipoteki, czy wpisania powoda jako wierzyciela hipotecznego. Kwestie te by³y ju¿ badane w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Pozwana wykorzysta³a przys³uguj¹cy jej tam tryb odwo³awczy. Wydany w tamtym postêpowaniu
wyrok S¹du Okrêgowego ma znaczenie wi¹¿¹ce tak¿e dla innych s¹dów, a wiêc tak¿e w niniejszej sprawie  art. 365 § 1
k.p.c. Miêdzy stronami stwarza on stan powagi rzeczy os¹dzonej
 art. 366 k.p.c. Obecnie zg³aszana argumentacja zmierza wiêc
do podwa¿enia prawomocnego orzeczenia. Nie jest to dopuszczalne i mo¿liwe w tym postêpowaniu. Zwalnia to s¹d w niniejszej sprawie od merytorycznego ustosunkowywania siê do poszczególnych zarzutów.
W ocenie S¹du I instancji, wobec bezzasadnoci zarzutów pozwanej, nakaz zap³aty podlega³ utrzymaniu w mocy w ca³oci  art.
496 k.p.c.
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Powy¿sze rozstrzygniêcie w czêci, tj. w punkcie I (pierwszym) zaskar¿y³a apelacj¹ pozwana i zarzucaj¹c:
1) ra¿¹ce naruszenie przepisu art. 65 ust. 1 w zw. z art. 67 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece w zw. z § 46 ust. 1 pkt
4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) oraz § 52
pkt 1 lit. h) rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia
20 sierpnia 2003 r. w sprawie zak³adania i prowadzenia ksi¹g
wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz.
1575), polegaj¹ce na b³êdnym uznaniu, ¿e wpis hipoteki
umownej kaucyjnej do kwoty 416.000 z³ ujawniony pod numerem pierwszym w dziale czwartym ksiêgi wieczystej prowadzonej przez S¹d Rejonowy w T. pod numerem KW ( )
wywo³uje skutki materialnoprawne, pomimo, ¿e nie okrela
w sposób nale¿yty rodzaju zabezpieczonej wierzytelnoci ani
stosunku prawnego, z którego wierzytelnoæ ta mo¿e powstaæ;
2) ra¿¹ce naruszenie przepisu art. 194 ustawy o funduszach
inwestycyjnych w zw. z art. 244 § 1 i art. 485 § 1 pkt 1 oraz
art. 485 § 3 k.p.c. poprzez b³êdne uznanie, ¿e za³¹czony do
pozwu z dnia 6 czerwca 2011 r. wyci¹g z ksi¹g rachunkowych powoda nr ( ) z dnia 24 padziernika 2008 r. stanowi dokument urzêdowy, w oparciu o który wydany byæ mo¿e
nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym oraz, ¿e stanowi on dowód co do istnienia wierzytelnoci nabytej w drodze przelewu;
3) ra¿¹ce naruszenie przepisu art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez b³êdne uznanie, ¿e za³¹czony do pozwu z dnia 6 czerwca 2011 r. wyci¹g z ksi¹g rachunkowych
powoda nr ( ) z dnia 24 padziernika 2008 r. korzysta z mocy dokumentu urzêdowego;
4) ra¿¹ce naruszenie przepisu art. 221 k.c. w zw. z art. 316 § 1
k.p.c. polegaj¹ce na wziêciu za podstawê przy wydawaniu
skar¿onego wyroku nie stanu rzeczy istniej¹cego w chwili
zamkniêcia rozprawy ale stanu rzeczy istniej¹cego do dnia
4 czerwca 2001 r. i w konsekwencji b³êdne przyjêcie, ¿e pozwana jest przedsiêbiorc¹ w stosunku do powoda;
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wnios³a o:
1) zmianê zaskar¿onego wyroku w ten sposób, ¿e uchyla siê
nakaz zap³aty wydany w dniu 4 lipca 2011 r. przez S¹d Okrêgowy w T. w sprawie o sygn. akt: I Nc (...) i powództwo oddala oraz zas¹dza siê od powoda na rzecz pozwanej kwotê
7.217 (siedmiu tysiêcy dwustu siedemnastu) z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu;
2) zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu, z uwzglêdnieniem kosztów zastêpstwa procesowego za
postêpowanie apelacyjne.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny, podziela i przyjmuje za swoje, wszystkie istotne
dla rozstrzygniêcia, ustalenia S¹du pierwszej instancji oraz dokonan¹ ocenê prawn¹, o ile poni¿ej, nie uzna³ odmiennie.
1. Na wstêpie, przypomnieæ nale¿y ugruntowany w judykaturze pogl¹d, ¿e w wypadku wyroku oddalaj¹cego apelacjê, wydanego na podstawie materia³u zgromadzonego w postêpowaniu w pierwszej instancji, s¹d odwo³awczy nie musi powtarzaæ
dokonanych prawid³owo ustaleñ; wystarczy stwierdzenie, ¿e ustalenia s¹du pierwszej instancji podziela i przyjmuje za w³asne.
Konieczne jest jednak ustosunkowanie siê do wszystkich zarzutów apelacji (por. wyrok SN z dnia 23 lutego 2006 r., II CSK 126/
05, LEX nr 179973).
Przywo³aæ tak¿e nale¿y zasadê, wed³ug której s¹d drugiej instancji rozpoznaj¹cy sprawê na skutek apelacji nie jest zwi¹zany
przedstawionymi w niej zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa materialnego, wi¹¿¹ go natomiast zarzuty dotycz¹ce naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskar¿enia bierze jednak
z urzêdu pod uwagê niewa¿noæ postêpowania (por. uchwa³a
sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07,
OSNC 2008/6/55).
W przedmiotowej sprawie nie wystêpuj¹ okolicznoci, które
mog³yby wiadczyæ o niewa¿noci postêpowania.
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Pozwana sformu³owa³a w apelacji cztery zarzuty dotycz¹ce,
zarówno naruszenia norm prawa procesowego, jak i naruszenia
przepisów prawa materialnego.
W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿sze zarzuty okaza³y siê
nieuzasadnione.
W pierwszym rzêdzie, nale¿a³o siê odnieæ do zarzutów formalnych, bowiem, brak uchybieñ w tym zakresie, stwarza³ dopiero mo¿liwoæ dokonania oceny prawid³owoci zastosowania
norm prawa materialnego.
2. Chybiony okaza³ siê zarzut pozwanej naruszenia przez S¹d
Okrêgowy dyspozycji art. 221 k.c. w zw. z art. 316 § 1 k.p.c.
Zdaniem skar¿¹cej, brak po jej stronie przymiotu przedsiêbiorcy winien byæ wziêty przez S¹d orzekaj¹cy pod uwagê na
chwilê zamkniêcia rozprawy, a nie na chwilê zawarcia umowy
kredytowej.
Nie mo¿na podzieliæ takiego zapatrywania. ( ). Bezspornym
jest fakt, ¿e w trakcie zawierania umowy kredytowej w dniu 28
maja 1997 r. pozwana prowadzi³a dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Zdaniem skar¿¹cej, skoro aktualnie nie prowadzi dzia³alnoci
gospodarczej, to zgodnie z treci¹ art. 221 k.c., winna byæ traktowana jako konsument.
W pierwszej kolejnoci nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 221 k.c. stanowi, ¿e za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹
czynnoci prawnej niezwi¹zanej bezporednio z jej dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ lub zawodow¹. Dodaæ trzeba, ¿e rzeczony przepis
wszed³ w ¿ycie z dniem 25 wrzenia 2003 r.
Zatem, po pierwsze w chwili gdy zawierana by³a umowa kredytowa nie istnia³a jeszcze definicja legalna konsumenta, na któr¹
powo³uje siê pozwana. Wczeniej o konsumencie by³a mowa
w art. 384 § 3 k.c., który obowi¹zywa³ w okresie od 1 stycznia
2000 r. do 25 wrzenia 2003 r.
Generalnie analizuj¹c rzeczony problem, nale¿y siêgn¹æ do
treci art. 3 k.c., zgodnie z którym ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba ¿e to wynika z jej brzmienia lub celu. Przepisy przejciowe zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
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Nr 49, poz. 408), odnonie rozpatrywanego zagadnienia, nie daj¹
podstawy do przyjêcia istnienia wyj¹tku od zasady nieretroakcji.
Po drugie, nawet posi³kuj¹c siê definicj¹ konsumenta, zawart¹
w art. 221 k.c., nale¿y zauwa¿yæ, ¿e aktualnie nie budzi w¹tpliwoci okolicznoæ, ¿e chwil¹ decyduj¹c¹ o uznaniu okrelonej
osoby fizycznej jako konsumenta, jest chwila dokonywania czynnoci prawnej. Do wniosku takiego prowadzi zarówno wyk³adnia semantyczna, jak i pogl¹dy reprezentowane w literaturze
przedmiotu (por. T. Pajor [w:], Kodeks cywilny. Czêæ ogólna. Komentarz, LEX 2009, teza 23 do art. 221).
W rezultacie, w ocenie S¹du odwo³awczego, S¹d meriti prawid³owo przyj¹³, ¿e status pozwanej, b¹d jako przedsiêbiorcy,
b¹d jako konsumenta, winien byæ rozpatrywany na chwilê zawierania przedmiotowej umowy kredytowej, w tym tak¿e w zakresie z³o¿onego owiadczenia o obci¹¿eniu nieruchomoci hipotek¹. Okolicznoci sprawy jednoznacznie wskazuj¹, ¿e wówczas pozwana nie mog³a byæ traktowana jak konsument.
W tym miejscu przypomnieæ nale¿y, ¿e w myl art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.
Nr 146, poz. 1546 ze zm.), ksiêgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyci¹gi z tych ksi¹g podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych funduszu i opatrzone pieczêci¹ towarzystwa
zarz¹dzaj¹cego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób owiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie z zobowi¹zañ, zrzeczenie siê praw lub pokwitowanie odbioru nale¿noci maj¹ moc prawn¹ dokumentów urzêdowych oraz stanowi¹ podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych i rejestrach publicznych.
Na tle powy¿szej regulacji Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³
pogl¹d, ¿e art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz.
719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr
157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz.
1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr
126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)
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w czêci, w jakiej nadaje moc prawn¹ dokumentu urzêdowego
ksiêgom rachunkowym i wyci¹gom z ksi¹g rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postêpowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1
zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji (wyrok TK z dnia 11
lipca 2011 r., sygn. akt P 1/10, Dz.U. Nr 152, poz. 900).
W ocenie S¹du Apelacyjnego, sformu³owanie w postêpowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, nale¿y interpretowaæ w sposób uwzglêdniaj¹cy status konsumenta na chwilê
podejmowania przez niego okrelonej czynnoci prawnej. Dlatego te¿, zdaniem S¹du Apelacyjnego, w okolicznociach rozpoznawanej sprawy, nawet posi³kuj¹c siê definicj¹ legaln¹ zawart¹
w art. 221 k.c., nale¿y stwierdziæ, ¿e w stosunku do pozwanej
dyspozycja art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych ma
w pe³ni zastosowanie. Zatem w rozpoznawanej sprawie, ksiêgi
rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyci¹gi z tych ksi¹g
podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania owiadczeñ
w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych funduszu i opatrzone
pieczêci¹ towarzystwa zarz¹dzaj¹cego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób owiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie z zobowi¹zañ, zrzeczenie
siê praw lub pokwitowanie odbioru nale¿noci maj¹ moc prawn¹
dokumentów urzêdowych oraz stanowi¹ podstawê do dokonania
wpisów w ksiêgach wieczystych i rejestrach publicznych.
3. W nawi¹zaniu do powy¿szych rozwa¿añ, uznaæ nale¿a³o,
¿e b³êdny okaza³ siê równie¿ zarzut pozwanej naruszenia przez
S¹d I instancji przepisu art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 244 § 1 i art. 485 § 1 pkt 1 oraz art. 485 § 3
k.p.c. poprzez b³êdne uznanie, ¿e za³¹czony do pozwu z dnia 6
czerwca 2011 r. wyci¹g z ksi¹g rachunkowych powoda nr ( )
z dnia 24 padziernika 2008 r. stanowi dokument urzêdowy,
w oparciu o który mo¿e byæ wydany nakaz zap³aty w postêpowaniu nakazowym oraz ¿e stanowi on dowód co do istnienia
wierzytelnoci nabytej w drodze przelewu.
Nale¿y uznaæ na wstêpie, ¿e bez wzglêdu na to, czy podstawê wydania nakazu zap³aty w oparciu o dokumenty wskazane
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w art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych, bêdzie stanowi³
art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c., czy te¿ art. 485 § 3 k.p.c., to dokumenty
te musz¹ posiadaæ status dokumentów o mocy prawnej dokumentów urzêdowych.
Innymi s³owy, zdaniem S¹du ad quem w sytuacji, gdy dane
dokumenty funduszu sekurytyzacyjnego pozbawione bêd¹ mocy
prawnej dokumentów urzêdowych, np. w przypadku wskazanym powy¿ej w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, to brak bêdzie podstaw do wydania nakazu zap³aty, nie tylko na podstawie
art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c., ale tak¿e w oparciu o art. 485 § 3 k.p.c.
W przedmiotowej sprawie wykazano ju¿, ¿e dokumenty funduszu sekurytyzacyjnego (powoda) maj¹ moc prawn¹ dokumentów
urzêdowych. W zwi¹zku z tym, pojawi³ siê problem czy podstaw¹ prawn¹ wydania nakazu zap³aty winien byæ art. 485 § 1
pkt 1 k.p.c. czy te¿ art. 485 § 3 k.p.c.
W obrêbie tego zagadnienia funkcjonuj¹ ró¿ne pogl¹dy. S¹d
a quo przyj¹³, ¿e w okolicznociach rozpoznawanej sprawy nakaz zap³aty powinien byæ wydany na podstawie art. 485 § 1 pkt
1 k.p.c. Stanowisko takie funkcjonuje równie¿ w literaturze przedmiotu (zob. A. Januchowski, Wyci¹g z ksi¹g funduszu sekurytyzacyjnego jako podstawa wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu
nakazowym, Palestra, 2009/7-8/94). Natomiast, w judykaturze
S¹du Najwy¿szego wyra¿ono zapatrywanie, ¿e wyci¹gi z ksi¹g
rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, o których mowa
w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), stanowi¹ podstawê
wydania nakazu zap³aty w postêpowaniu nakazowym (por.
uchwa³a SN z dnia 7 padziernika 2009 r., III CZP 65/09, OSNC
2010/4/51). W uzasadnieniu tej uchwa³y dodano m.in., ¿e dokumenty, o których mowa w art. 194 u.f.i. nie stanowi¹ podstawy
do wydania nakazu zap³aty na podstawie art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c.
S¹d Najwy¿szy wyra¿one stanowisko opar³, z jednej strony na
podobieñstwie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych, a z drugiej strony, na rozró¿nieniu na dokumenty urzêdowe i dokumenty o mocy prawnej dokumentów
urzêdowych.
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Wydaje siê, ¿e stanowisko wyra¿one przez S¹d Najwy¿szy
zosta³o utrwalone w kolejnych judykatach. Do takiego wniosku
mo¿na dojæ chocia¿by dokonuj¹c analizy wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 13 maja 2010 r., w sprawie IV CSK 558/09 (OSNC
2010/12/168).
Reasumuj¹c, w ocenie S¹du Apelacyjnego, do³¹czony przez
powoda do pozwu wyci¹g z ksi¹g, spe³nia³ warunki do wydania
nakazu zap³aty na podstawie art. 485 § 3 k.p.c. Nale¿y jednak¿e
podkreliæ, ¿e nawet gdyby pozwanej uda³o siê zakwestionowaæ
dowód, na podstawie którego wydano nakaz zap³aty, to nie oznacza to jeszcze, ¿e powództwo nie mog³o zostaæ uwzglêdnione.
Warto wskazaæ bowiem, ¿e jednym z przejawów sformalizowania postêpowania nakazowego jest ograniczenie przez ustawê
katalogu dostêpnych w nim rodków dowodowych. Na etapie
postêpowania nakazowego poprzedzaj¹cym wydanie nakazu zap³aty, tocz¹cym siê bez udzia³u pozwanego, podlegaj¹ ocenie
jedynie dokumenty do³¹czone do pozwu i to tylko tego rodzaju,
które zosta³y wymienione w art. 485. Nie oznacza to dla powoda
zakazu zg³oszenia ju¿ w pozwie innych dowodów dla wykazania zasadnoci roszczenia, gdy¿ ewentualne zg³oszenie przez
pozwanego zarzutów od nakazu zap³aty przenosi rozpoznanie
sprawy na inn¹ p³aszczyznê postêpowania nakazowego, równie¿ sformalizowanego w zakresie mo¿liwoci powo³ywania dowodów, lecz na innej zasadzie, zwi¹zanej z prekluzj¹ (por. D.
Zawistowski [w:], Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz,
Tom II, LEX 2010, teza 4 do art. 485). Poza wspomnianym wyci¹giem, powód do³¹czy³ do pozwu umowê sprzeda¿y i ustanowienie hipotek, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnoci
tak¿e przeciwko ma³¿once d³u¿nika, bankowy tytu³ egzekucyjny, umowê kredytow¹ wraz z aneksami, zawiadomienie o dokonanym wpisie, zawiadomienie o dokonaniu przelewu, umowê
przelewu. Z kolei, w odpowiednim terminie, a wiêc wynikaj¹cym z art. 495 § 3 k.p.c., powód do³¹czy³ do akt postanowienie
z dnia 10 marca 2010 r. wraz z uzasadnieniem, ponownie umowê przelewu wraz z za³¹cznikiem.
Natomiast, na zapytanie S¹du zosta³a udzielona odpowied
przez Bank ( ) S.A.
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W ocenie S¹du Apelacyjnego, wskazane powy¿ej dowody,
ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ  jak trafnie ustali³ to S¹d a quo 
wykaza³y wierzytelnoæ powoda zabezpieczon¹ umown¹ hipotek¹ kaucyjn¹.
4. S³usznie zauwa¿y³a apeluj¹ca, ¿e odpowiedzialnoæ d³u¿nika rzeczowego z nieruchomoci uzale¿niona jest od skutecznego
ustanowienia hipoteki zabezpieczaj¹cej dochodzon¹ wierzytelnoæ. Przypomnieæ nale¿y, ¿e w umowie z dnia 3 czerwca 1997 r.
pozwana i K.F. ustanowili na rzecz okrelonego wierzyciela m.in.
hipotekê kaucyjn¹ do najwy¿szej sumy wynosz¹cej 416.000 z³.
Zosta³a równie¿ dok³adnie okrelona wierzytelnoæ zabezpieczona
t¹ hipotek¹. Dane te znalaz³y siê tak¿e we wniosku o wpis hipoteki. Z kolei, w ksiêdze wieczystej naniesiono tê hipotekê, oznaczaj¹c j¹ jako hipotekê umown¹ kaucyjn¹, suma 416.000 z³, rodzaj zabezpieczonej wierzytelnoci  udzielony kredyt, wskazany zosta³ sposób oprocentowania, a tak¿e wskazany zosta³ aktualnie powód, jako wierzyciel hipoteczny.
Dalsza analiza odpisu zwyk³ego ksiêgi wieczystej prowadzi
do wniosku, ¿e chodzi o wierzytelnoæ wynikaj¹c¹ z umowy kredytowej z dnia 28 maja 1997 r. oraz ¿e przedmiotowa hipoteka
zosta³a ustanowiona na podstawie owiadczenia zawartego w umowie sprzeda¿y i ustanowienie hipotek z dnia 3 czerwca 1997 r.
Przypomnieæ trzeba, ¿e pozwana zarzuci³a w punkcie 1 apelacji ra¿¹ce naruszenie przepisu art. 65 ust. 1 w zw. z art. 67
ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece w zw. z § 46 ust. 1
pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 1023, poz. 1122 ze zm.) oraz § 52
pkt 1 lit. h) rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20
sierpnia 2003 r. w sprawie zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 162, poz. 1575),
polegaj¹ce na b³êdnym uznaniu, ¿e wpis hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 416.000 z³ ujawniony pod numerem pierwszym
w dziale czwartym ksiêgi wieczystej prowadzonej przez S¹d Rejonowy w T. pod numerem KW ( ) wywo³uje skutki materialnoprawne, pomimo, ¿e nie okrela w sposób nale¿yty rodzaju
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zabezpieczonej wierzytelnoci ani stosunku prawnego, z którego wierzytelnoæ ta mo¿e powstaæ.
W pierwszej kolejnoci, nale¿y wskazaæ, ¿e skar¿¹ca przywo³a³a akty wykonawcze, które nie obowi¹zywa³y w chwili, gdy
analizowana hipoteka zosta³a ustanowiona i kiedy zosta³ dokonany wpis do ksiêgi wieczystej. W roku 1997 obowi¹zywa³y zupe³nie inne przepisy prawa. Apeluj¹ca powo³a³a siê m.in. na
przepis § 46 ust. 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 1023, poz. 1122 ze
zm.). Tymczasem, w omawianym przypadku winien byæ wziêty
pod uwagê § 27 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 29, poz. 128 ze
zm.). Z kolei, gdy chodzi o rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. Nr
162, poz. 1575 ze zm.), to w § 104 odsy³a ono do przepisów
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 1023, poz. 1122 ze zm.), które  jak ju¿ wczeniej
wskazano  nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.
Zatem, oceniaj¹c zarzut pozwanej, polegaj¹cy na tym, ¿e wpis
w ksiêdze wieczystej nie okrela rodzaju zabezpieczonej wierzytelnoci ani stosunku prawnego, z którego wierzytelnoæ ta
mo¿e powstaæ, w kontekcie w³aciwych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych
i hipotece (wówczas Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.), nale¿y stwierdziæ, ¿e jest to zarzut chybiony. Wykazano powy¿ej, ¿e w rzeczonej ksiêdze wieczystej istniej¹ niezbêdne informacje pozwalaj¹ce stwierdziæ, ¿e wierzytelnoæ swoje ród³o ma w umowie
kredytowej z dnia 28 maja 1997 r. oraz ¿e przedmiotowa hipoteka zosta³a ustanowiona na podstawie owiadczenia zawartego
w umowie sprzeda¿y i ustanowienie hipotek z dnia 3 czerwca
1997 r., a tak¿e ¿e podstaw¹ wpisu powoda jako wierzyciela
hipotecznego by³ wyci¹g z jego ksi¹g rachunkowych. Dodaæ z kolei trzeba, ¿e przedmiotowy wyci¹g potwierdza³ m.in. zawarcie
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umowy przelewu. Ponadto, przypomnieæ nale¿y, ¿e w myl analizowanego ju¿ art. 194 ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.),
ksiêgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyci¹gi z tych
ksi¹g podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych funduszu i opatrzone pieczêci¹ towarzystwa zarz¹dzaj¹cego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób owiadczenia zawieraj¹ce zobowi¹zania, zwolnienie z zobowi¹zañ, zrzeczenie siê praw lub pokwitowanie odbioru nale¿noci maj¹ nie
tylko moc prawn¹ dokumentów urzêdowych, ale tak¿e stanowi¹
podstawê do dokonania wpisów w ksiêgach wieczystych i rejestrach publicznych.
W konsekwencji, nieuzasadniony okaza³ siê zarzut pozwanej
nie tylko naruszenia przez S¹d a quo wskazanych ju¿ poszczególnych przepisów aktów wykonawczych, ale tak¿e zarzut naruszenia art. 65 ust. 1 w zw. z art. 67 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece.
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny orzek³, jak w sentencji,
na podstawie art. 385 k.p.c., orzekaj¹c jednoczenie o kosztach
procesu, poniesionych w postêpowaniu apelacyjnym, na podstawie art. 108 § 1 i art. 98 k.p.c. Pozwana przegra³a postêpowanie apelacyjne, w zwi¹zku z czym, zobowi¹zana by³a zwróciæ
powodowi poniesione przez niego koszty procesu. Sk³ada³o siê
na nie wynagrodzenie reprezentuj¹cego powoda pe³nomocnika
w kwocie 5.400 z³, zas¹dzone na podstawie § 2 ust. 1 i 2 w zw.
z § 6 pkt 7 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za
czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu (Dz.U.
Nr 163, poz. 1348 ze zm.).
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4
WYROK
z dnia 8 lutego 2012 r.
V ACa 294/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Teresa Sobolewska (przewodnicz¹cy)
SSA Zbigniew Merchel
SSA Artur Lesiak (sprawozdawca)

Teza
1. Niezgromadzenie przez nabywcê w terminie okrelonym
w umowie przedwstêpnej rodków finansowych na zakup nieruchomoci nie zwalnia go, co do zasady, od odpowiedzialnoci za niewykonanie umowy przyrzeczonej.
2. Dyspozytywny charakter przepisu art. 394 § 1 k.c. powoduje,
¿e strony w ramach swobody umów (art. 3531 k.c.) mog¹ przed³u¿yæ termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, nie ma te¿
przeszkód do zmiany zastrze¿enia dotycz¹cego zadatku przez
wprowadzenie obowi¹zku uiszczenia dalszej kwoty z tego
tytu³u.

Uzasadnienie
Powodowie N.B. i E.B. po ostatecznym sprecyzowaniu ¿¹dania pozwu wnieli o zas¹dzenie solidarnie od pozwanych A.S.
i P.S. solidarnie na rzecz powodów kwoty 110.000 z³ tytu³em
zwrotu po³owy zadatku.
W uzasadnieniu pozwu wywodzili, ¿e zawarli z pozwanymi
w formie aktu notarialnego umowê sprzeda¿y, przedmiotem której
by³o przeniesienie przez pozwanych na rzecz powodów prawa
u¿ytkowania wieczystego dzia³ki gruntu po³o¿onej w U. przy ul.
B. oraz sprzeda¿ prawa w³asnoci stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoæ budynku mieszkalnego. Powodowie na poczet ceny
1.000.000 z³ zap³acili zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego
w wysokoci 220.000 z³. Do przyrzeczonej umowy nie dosz³o,
jednak¿e nie z winy powodów, lecz na skutek kryzysu ogólnowiatowego, z przyczyn którego powodowie nie mogli sprzedaæ
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nale¿¹cej doñ nieruchomoci w G., a sprzeda¿ tej nieruchomoci
by³a warunkiem kupna nieruchomoci w U., czego pozwani mieli
wiadomoæ. Powodowie wywodzili nadto, ¿e zatrzymanie zadatku wynosz¹cego 22% wartoci nieruchomoci by³oby sprzeczne
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, ponadto zarzucali niewa¿noæ umowy twierdz¹c, ¿e owiadczenie woli strona powodowa
z³o¿y³a w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome powziêcie decyzji i wyra¿enie woli (art. 82 k.c.), oraz ¿e pozwani wyzyskali nieporadnoæ, niedo³êstwo i niedowiadczenie powodów  art. 388 k.c.,
a tak¿e ¿e umowa narusza³a art. 58 k.c. i art. 5 k.c.
Pozwani wnieli o oddalenie powództwa oraz zas¹dzenie od
powodów kosztów postêpowania wywodz¹c w uzasadnieniu, ¿e
uprzednia sprzeda¿ nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ powodów nie by³¹ warunkiem zwarcia umowy przyrzeczonej.
Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 r. S¹d Okrêgowy w S. oddali³ powództwo i zas¹dzi³ od powodów solidarnie na rzecz pozwanych solidarnie kwotê 7.217 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu.
S¹d ustali³, ¿e pozwani ma³¿onkowie byli na prawach wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoci po³o¿onej w U. przy ul. B. o powierzchni 0,0513 ha
oraz w³acicielami stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoæ budynku mieszkalnego o powierzchni 266 m2.
Pozwani przedmiotow¹ nieruchomoæ wystawili na sprzeda¿
zamieszczaj¹c oferty na portalach internetowych. Na ofertê odpowiedzieli powodowie. Podczas oglêdzin nieruchomoci powodowie zadeklarowali chêæ jej kupna, przedstawiaj¹c siê jako
osoby majêtne, posiadaj¹ce maj¹tek w kraju i za granic¹. Wyjanili, ¿e pieni¹dze uzyskaj¹ z tego maj¹tku, nie wskazuj¹c sposobu ich pozyskania. Strony uzgodni³y jednoczenie, ¿e termin zawarcia umowy przyrzeczonej bêdzie na tyle d³ugi, by powodowie mogli dope³niæ formalnoci zwi¹zanych z pozyskaniem pieniêdzy ze swego maj¹tku. W trakcie tego spotkania N.B. zaproponowa³a wp³atê kwoty 100.000 z³ tytu³em zadatku.
W dniu 18 kwietnia 2008 r. przed notariuszem pozwani zawarli z powodami przedwstêpn¹ umowê sprzeda¿y, w której strony ustali³y, ¿e pozwani przenios¹ na powodów prawo u¿ytko-
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wania wieczystego dzia³ki gruntu i prawo w³asnoci budynku
mieszkalnego za cenê 1.000.000 z³ w terminie do 30 dni od dnia
wezwania wystosowanego przez kupuj¹cych do sprzedaj¹cych,
najdalej do 19 stycznia 2009 r. Powodowie zobowi¹zali siê powy¿sze w ustalonym terminie i za wy¿ej podan¹ cenê kupiæ.
W § 5 pkt 2 strony ustali³y, ¿e kupuj¹cy zap³ac¹ zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego w kwocie 100.000 z³ i ustali³y, ¿e
powodowie przelej¹ j¹ na konto pozwanej w dniu zawarcia umowy przedwstêpnej. W pkt. 3 strony uzgodni³y, ¿e je¿eli kupuj¹cy
nie przyst¹pi¹ do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie
umowa wygasa bez potrzeby sk³adania dodatkowych owiadczeñ, a sprzedaj¹cy mog¹ zatrzymaæ zadatek, je¿eli natomiast do
umowy przyrzeczonej nie przyst¹pi¹ sprzedaj¹cy, kupuj¹cy mog¹
b¹d ¿¹daæ zawarcia umowy przyrzeczonej, b¹d od umowy odst¹piæ ¿¹daj¹c zwrotu zadatku w podwójnej wysokoci.
Jednoczenie na ¿¹danie powodów strony wnios³y o wpisanie do ksiêgi wieczystej roszczenia przys³uguj¹cego powodom
z tytu³y zawarcia umowy przedwstêpnej.
W trakcie zawierania umowy przed notariuszem powodowie
czynnie uczestniczyli w dokonywanych czynnociach. E.B. wyjania³ pozwanym kwestie zwi¹zane z instytucj¹ zadatku, niezale¿nie od wyjanieñ notariusza. Miêdzy stronami nie dosz³o do
uzgodnieñ w zakresie, ¿e warunkiem zakupu nieruchomoci w U.
by³a sprzeda¿ nieruchomoci w G. nale¿¹cej do powodów.
Po opuszczeniu kancelarii notarialnej powodowie wp³acili na
konto pozwanych kwotê zadatku. Zapewniali te¿ pozwanych, ¿e
ju¿ latem bêd¹ chcieli zamieszkaæ w U., prosz¹c by do tego okresu
przygotowali dom.
Po raz kolejny strony spotka³y siê w padzierniku 2008 r. Powodowie poprosili o zmianê daty zawarcia umowy przyrzecznej, albowiem mog¹ nie zd¹¿yæ zgromadziæ pe³nej kwoty do
stycznia 2009 r. i potrzebuj¹ wiêcej czasu by pozamykaæ interesy za granic¹. Zaproponowali tak¿e, ¿e wp³ac¹ powodom dodatkow¹ kwotê na poczet zadatku.
W dniu 19 stycznia 2009 r. strony przed notariuszem zmieni³y
§ 5 umowy przedwstêpnej okrelaj¹c termin zawarcia umowy
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ostatecznej najdalej na dzieñ 17 lipca 2009 r. godz. 10.00. W punkcie 2 strony ustali³y, ¿e kupuj¹cy zap³ac¹ na poczet ceny zadatek
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w wysokoci
220.000 z³, przy czym zap³ata kwoty 100.000 z³ przelewem
i 20.000 z³ w dniu dzisiejszym gotówk¹ ju¿ nast¹pi³a, za zap³ata
pozosta³ych 100.000 z³ zadatku nast¹pi przelewem w dniu dzisiejszym na konto pozwanej. W punkcie 3 strony postanowi³y,
¿e je¿eli kupuj¹cy nie przyst¹pi¹ do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie umowa wygasa bez potrzeby sk³adania dodatkowych owiadczeñ w tym zakresie, a sprzedaj¹cy mog¹ otrzymany zadatek zatrzymaæ, a je¿eli do umowy przyrzeczonej nie
przyst¹pi¹ sprzedaj¹cy, kupuj¹cy mog¹ b¹d ¿¹daæ zawarcia umowy przyrzeczonej, b¹d od umowy odst¹piæ ¿¹daj¹c zwrotu zadatku w podwójnej wysokoci.
Powodowie nie wyrazili zgody na sugestie notariusza, by czêæ
zadatku potraktowaæ jako zaliczkê.
W terminie ustalonym przez strony z notariuszem tj. 17 lipca
2009 r. nie dosz³o do podpisania umowy sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej w U. przy ul. B., gdy¿ stawili siê jednie pozwani.
Pismem z dnia 18 grudnia 2009 r. pe³nomocnik pozwanych
odst¹pi³ od umowy z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmienionej dnia
19 stycznia 2009 r.
W dacie zwarcia umowy N.B. mia³a 85 lat, a E.B. 88 lat. Byli
w³acicielami 328 metrowego domu w G. oraz 120 metrowego
mieszkania w G. Posiadali tak¿e nieruchomoæ w Sz. W toku
swojego ¿ycia zawarli kilka umów sprzeda¿y/kupna nieruchomoci. Umowy te zawierali za granic¹ jak i w Polsce.
Powodowie w dniu 18 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 19 stycznia 2009 r. mieli zachowan¹ zdolnoæ do wiadomego i swobodnego podejmowania decyzji i wyra¿ania woli. W okresie tym nie
mieli ordynowanych leków mog¹cych mieæ wp³yw na ich zdolnoæ do wiadomego i swobodnego wyra¿ania woli. U powódki
nie wystêpowa³y w tym czasie ¿adne objawy neurologiczne powoduj¹ce brak rozeznania i mo¿liwoci rozumienia posuniêæ w³asnych i innych osób. Tak¿e u powoda badaniem neurologicznym
nie stwierdzono zmian chorobowych, które ogranicza³yby wia-
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dome i swobodne podejmowanie decyzji i wyra¿anie woli w wy¿ej wskazanych okresie.
Znamienne by³o stanowisko powodów, którzy pocz¹tkowo
nie kwestionowali, ¿e sporna kwota stanowi³a zadatek w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. powo³uj¹c siê na okolicznoæ, i¿ nie
przyst¹pili do umowy przyrzeczonej na skutek okolicznoci, za
które nie ponosz¹ odpowiedzialnoci oraz na art. 5 k.c.
Nastêpnie powodowie podnosz¹c szereg argumentów co do
wieku, stanu zdrowia, rozeznania, starali siê wykazaæ, ¿e umowa
przedwstêpna i owiadczenie j¹ zmieniaj¹ce s¹ niewa¿ne z mocy prawa zgodnie z art. 82 k.c. i art. 58 § 2 k.c., ¿e zachodzi
przypadek wyzysku, a tak¿e ¿e sporna kwota stanowi³a faktycznie zaliczkê na poczet ceny.
Nie budzi³o w¹tpliwoci S¹du Okrêgowego, ¿e kwota 220.000
z³ jak¹ powodowie przekazali pozwanym na poczet ceny wynosz¹cej 1.000.000 z³ stanowi³a zadatek w rozumieniu art. 394 § 1
k.c., co jednoznacznie wynika ze sformu³owanych postanowieñ
umów notarialnych, a nadto powodowie formu³uj¹c pozew nie
mieli w¹tpliwoci, ¿e stanowi ona zadatek.
Zdaniem S¹du Okrêgowego sprzeda¿ przez powodów nieruchomoci w G. nie warunkowa³a zakupu nieruchomoci w U.
w tym znaczeniu, ¿e bez jej sprzeda¿y nie mieli oni mo¿liwoci
zgromadzenia pozosta³ej kwoty. Nie mo¿na te¿ uznaæ, by pozwani mieli wiadomoæ istnienia tej zale¿noci, gdy¿ przeczy
temu brak takiego warunku w treci umowy oraz zeznania wiadka
P.D. i zeznania pozwanych. Z treci tych zeznañ wynika, ¿e powodowie roztaczali wokó³ siebie aurê ludzi majêtnych, o czym
wiadczy odwo³ywanie siê do posiadania dwóch nieruchomoci
w Polsce i nieruchomoci w Sz., czy wreszcie mo¿liwoæ uzyskania przez nich kredytu we Francji ze wzglêdu na posiadany
maj¹tek. Znamienne jest tak¿e, ¿e dla pozwanych cena bêd¹cej
przedmiotem umowy sprzeda¿y nieruchomoci w U. nie by³a
wygórowan¹, co odnosi siê tak¿e do wysokoci zadatku.
Tak¿e przed³u¿enie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej
nie jest dowodem na to, ¿e sprzeda¿ przez kupuj¹cych domu
w G. by³o warunkiem zap³aty ca³oci ceny sprzeda¿y nieruchomoci w U., a jedynie wiadczy o tym, ¿e kupuj¹cy nie zgroma-
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dzili wystarczaj¹cych rodków, co nie jest równoznaczne z tym,
¿e zgromadzenie tych rodków by³o uzale¿nione od zbycia domu
w G.
Przeciwko tezie, ¿e powodowie nie wiedzieli, i¿ kwota zadatku w razie niewykonania umowy nie bêdzie im zwrócona
przemawia to, ¿e dla powodów by³a to jedna z wielu tego typu
transakcji w ¿yciu, z samej treci aktu notarialnego wynika³y rygory zwi¹zane z zadatkiem, opisane jednoznacznie i precyzyjnie, propozycja zadatku w takiej wysokoci wysz³a od powodów, i to oni nie wyra¿ali zgody na potraktowanie czêci kwoty
jako zaliczki, gdy¿ dla powodów decyduj¹ce znaczenie mia³o
raczej ewentualne powstrzymanie pozwanych od rozwi¹zania
umowy.
Na podstawie przeprowadzonego dowodu z opinii bieg³ych
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e z³o¿one przez powodów owiadczenia
woli nie by³y dotkniête wad¹ wymienion¹ w art. 82 k.c. Do
pogorszenia stanu zdrowia powódki dosz³o po dacie zawarcia
spornych umów, jej aktualny stan psychiczny nie jest to¿samy ze
stanem w dniu zawierania spornych umów.
Biegli wyjanili, ¿e podesz³y wiek ludzi nie jest równoznaczny z wystêpowaniem zaburzeñ psychicznych znosz¹cych zdolnoæ do wiadomego wyra¿enia woli.
S¹d Okrêgowy nie dopatrzy³ siê ra¿¹cej dysproporcji wiadczeñ, pokrzywdzenia powodów i przede wszystkim istnienia po
stronie pozwanych wiadomoci, ¿e zaoferowane przez powodów wysokiego zadatku jest nastêpstwem ich niedo³êstwa, niezaradnoci czy niedowiadczenia. Za brakiem poczucia pokrzywdzenia przemawiaj¹ wypowiedzi powodów sprowadzaj¹ce siê
do stwierdzenia, ¿e nie zarzucaj¹ pozwanym nieuczciwoci, a jedynie brak zrozumienia. G³ówny zarzut stanowi³o za niewyra¿enie przez A.S. zgody na obni¿enie ceny ustalonej w umowie
przedwstêpnej. Sposób sk³adania zeznañ przez powodów tzn.
formu³owania wypowiedzi, jêzyk jakim siê pos³ugiwali, aktywnoæ ¿yciowa, umiejêtnoæ zarz¹dzania maj¹tkiem i dbania o kwestie z tym zwi¹zane nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci co do ich dobrej kondycji umys³owej, rozeznania w otaczaj¹cym wiecie i w³aciwego rozumienia treæ doñ kierowanych.
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Z powy¿szych wzglêdów S¹d Okrêgowy nie znalaz³ równie¿
podstaw do podzielenia stanowiska powodów, i¿ zatrzymanie
przez pozwanych ca³oci zadatku jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, tym bardziej, ¿e wysokoæ zadatku nie zosta³a powodom narzucona.
Oczywistym jest, ¿e zadatkiem mo¿e by³ wy³¹cznie wiadczenie wrêczone przy zawarciu umowy nie za ju¿ po jej zawarciu, jednak¿e zbyt daleko id¹cym by³oby uznanie, ¿e nie wrêczenie pozwanym tej kwoty, a przelanie jej na konto pozwanej
bezporednio po zawarciu umowy przedwstêpnej powoduje, ¿e
przedmiotowe wiadczenie nie jest zadatkiem.
S¹dowi Okrêgowemu znany jest wyra¿any w doktrynie i judykaturze pogl¹d, ¿e zadatek dawany przy zawieraniu umowy
zwyczajowo nie przekracza 10% wartoci wiadczenia, jednak¿e
na gruncie niniejszej sprawy nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e stron¹,
która niejako wymusi³a zadatek w kwocie przekraczaj¹cej 10
% byli w³anie powodowie d¹¿¹c do jak najpewniejszego zabezpieczenia swojego interesu w postaci kupna nieruchomoci pozwanych.
Powodowie wnieli apelacjê zaskar¿aj¹c wyrok w ca³oci i zarzucaj¹c:
1. naruszenie prawa materialnego:
a) art. 394 § 3 zd. 2 k.c. poprzez b³êdne jego nie zastosowanie i uznanie, i¿ niewykonanie umowy nast¹pi³o wskutek
okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosi strona powodowa;
b) art. 388 k.c. poprzez b³êdne jego nie zastosowanie, pomimo i¿ strona pozwana wykorzysta³a przymusowe po³o¿enie, niedo³êstwo i niedowiadczenie powodów, a cena nieruchomoci pozwanych by³a zawy¿ona o 20%;
c) art. 58 § 2 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. poprzez b³êdne jego
niezastosowanie, bowiem przedmiotowa czynnoæ prawna
jako sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego jest niewa¿na;
d) art. 5 k.c. poprzez b³êdne jego nie zastosowanie, pozwani
zatrzymuj¹c pe³n¹ kwotê 220.000 z³ czyni¹ ze swego pra-
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wa u¿ytek, który jest sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
e) art. 82 k.c. poprzez b³êdne jego nie zastosowanie  strona
powodowa z powodu wieku, demencji starczej, sklerozy,
zaburzeñ pamiêci, problemów neurologicznych znajdowa³a siê w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome albo swobodne
powziêcie decyzji i wyra¿enie woli, nie by³a w stanie prawid³owo zadbaæ o swoje interesy, dzia³a³a z ewidentn¹ i ra¿¹c¹ szkod¹ dla swoich s³usznych interesów;
2. naruszenia prawa procesowego:
a) art. 233 § 1 k.p.c.  poprzez dowoln¹ ocenê zebranego
w sprawie materia³u dowodowego  w jawnej sprzecznoci z zasadami logicznego rozumowania i zasadami dowiadczenia ¿yciowego i dokonanie sprzecznych ustaleñ S¹du
z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego poprzez uznanie, i¿:
 nie dosz³o do zawarcia umowy przyrzeczonej z wy³¹cznej winy powodów, a sprzeda¿ nieruchomoci w G. nie
mia³a znaczenia na mo¿liwoci zakupu nieruchomoci
w U.;
 strona pozwana przed³u¿a³a termin zawarcia umowy przyrzeczonej, ze wzglêdu na swoj¹ uczciwoæ. Faktycznie
 strona pozwana przed³u¿a³a termin zawarcia umowy
ostatecznej, tylko dlatego, i¿ wiedzia³a o trudnej sytuacji
finansowej powodów, wiedzia³a, i¿ nie mog¹ sprzedaæ
nieruchomoci w G., co by pozwoli³o im na wykup nieruchomoci w U. Strona pozwana liczy³a przy okazji, ¿e
je¿eli nie uda siê powodom sprzedaæ tej nieruchomoci,
wci¹gn¹ ich w pu³apkê zwi¹zan¹ z podwy¿szaniem zadatku a¿ do 22%, licz¹c, i¿ uda im siê ten zadatek zatrzymaæ;
b) art. 316 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku pomimo nie
wyjanienia sprawy w stopniu wystarczaj¹cym do jej stanowczego rozstrzygniêcia, co mia³o wp³yw na wynik sprawy, a mianowicie:
 poprzez oddalenie wniosku dowodowego zg³oszonego
w pimie procesowym powodów z dnia 20 padzierni-
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ka 2010 r.  na okolicznoæ zwi¹zan¹ z ustosunkowaniem siê do zeznañ wiadka P.D., jego prawdomównoci, rzeczywistego przebiegu czynnoci notarialnych, uzupe³nienie przes³uchania powodów na okolicznoæ  kto
podejmowa³ decyzje zwi¹zane z zawieraniem przedmiotowej umowy z pozwanymi;
3. oczywistego b³êdu w ustaleniach faktycznych, polegaj¹cego
m. in. na:
 b³êdnym ustaleniu, i¿ ca³a kwota 220.000 z³ zap³acona przez
powodów na rzecz pozwanych stanowi³a zadatek w myl
przepisów kodeksu cywilnego, skoro druga transza  120.000
zosta³a zap³acona na wiele miesiêcy po zawarciu umowy
z dnia 18 kwietnia 2008 r., a tak¿e znacznie przekracza³o
przyjêt¹ w doktrynie i orzecznictwie  górn¹ granicê zadatku w wysokoci 10% ceny transakcyjnej;
 b³êdne ustalenie w wietle okolicznoci niniejszej sprawy
 i¿ powodowie ponosz¹ winê za niewykonanie umowy,
skoro wykazali siê nale¿yt¹ starannoci¹, aby sprzedaæ nieruchomoæ w G., podpisuj¹c umowê porednictwa w sprzeda¿y  z trzema profesjonalnie trudni¹cymi siê tym firmami, które nie mog³y znaleæ kupców ze wzglêdu na kryzys
na rynku nieruchomoci  co zosta³o udowodnione w trakcie postêpowania;
 b³êdne ustalenie, i¿ pozwani nie wiedzieli o warunku, jakim by³a sprzeda¿ przez powodów nieruchomoci w G.,
opieraj¹c siê wy³¹cznie na zeznaniach strony pozwanej,
wszak¿e S¹d w zaskar¿onym wyroku ustali³, i¿ powodowie musieli uzyskaæ kwotê na zakup nieruchomoci w U.
 poprzez pozyskanie pieniêdzy z ich dotychczasowego
maj¹tku, a strona pozwana wiedz¹c, i¿ powodowie nie mog¹
sprzedaæ nieruchomoci w G.  przed³u¿yli termin zawarcia umowy ostatecznej;
 b³êdne ustalenie, jakoby powodowie byli na tyle zaradni,
i¿ sami znaleli og³oszenie sprzeda¿y domu w U. Nie jest
to zgodne z rzeczywistoci¹, bowiem og³oszenie to znalaz³a opiekunka powodów  B.R., która im pomaga³a w dokonaniu transakcji  m.in. poprzez przewo¿enie powodów
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do U., co wynika wprost z protoko³u rozprawy z dnia 11
marca 2010 r.
Na podstawie tak sformu³owanych zarzutów powodowie wnieli
o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i orzeczenie zgodnie z ¿¹daniem, (..) wzglêdnie z ostro¿noci procesowej o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania i orzeczenie o kosztach procesu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny podziela dokonane przez S¹d Okrêgowy ustalenia faktyczne i rozwa¿ania w zakresie oceny materia³u dowodowego oraz podstawy prawnej rozstrzygniêcia, przyjmuj¹c je za
podstawê tak¿e w³asnego rozstrzygniêcia, i odwo³uje siê do nich
bez potrzeby ich powtarzania.
Chybione s¹ zarzuty naruszenia prawa materialnego.
S³usznie S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e brak podstaw do zastosowania art. 394 § 3 zd. 2 k.c. W wietle brzemienia tego przepisu nie
wystarczy wykazanie, ¿e d³u¿nik nie wykona³ umowy z powodu
okolicznoci, za które nie ponosi odpowiedzialnoci (art. 471
k.c.). Przepis ten obci¹¿a go dowodem, ¿e niewykonanie jest
nastêpstwem okolicznoci, za które nie ponosi odpowiedzialnoci ¿adna ze stron, albo, ¿e ponosz¹ je obie. Tymczasem skar¿¹cy w apelacji eksponuj¹ wy³¹cznie brak w³asnej odpowiedzialnoci za niewykonanie umowy.
Przedstawiona przez powodów argumentacja na poparcie tak
sformu³owanego zarzutu nie zas³uguje przy tym na uwzglêdnienie. Obowi¹zek zap³aty umówionej ceny spoczywa na kupuj¹cym, który przystêpuj¹c do transakcji musi posiadaæ odpowiedni
maj¹tek lub skorzystaæ z kredytu. Je¿eli nabywca nie dysponuje
gotówk¹ ale posiada inne aktywa np. w postaci nieruchomoci,
wówczas niezbêdny jest odpowiedni czas przeznaczony na zbycie tego maj¹tku. Temu celowi miêdzy innymi s³u¿y zawarcie
umowy przedwstêpnej. Niezgromadzenie przez nabywcê w terminie okrelonym w umowie przedwstêpnej rodków finansowych na zakup nieruchomoci nie zwalnia go, co do zasady, od
odpowiedzialnoci za niewykonanie umowy przyrzeczonej.
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Powodowie oprócz nieruchomoci po³o¿onej w G., posiadaj¹
tak¿e mieszkanie w Polsce oraz w Sz. Ka¿da nieruchomoæ mo¿e
byæ sprzedana, zarówno przy wykorzystaniu biur porednictwa
nieruchomoci, jak i bez takiego porednictwa, jest to tylko kwestia czasu i ceny. Nie sposób wiêc przyj¹æ, aby pozyskanie rodków finansowych przez zbycie posiadanego przez powodów
mienia nie by³o mo¿liwe. Jeli wiêc powodowie nie sprzedali
posiadanych nieruchomoci to wy³¹cznie dlatego, ¿e nie mogli
zaakceptowaæ aktualnego poziomu cen, nie za dlatego, ¿e zbycie nieruchomoci i pozyskanie w ten sposób gotówki na zakup
nieruchomoci objêtej umow¹ przedwstêpn¹ by³o niemo¿liwe.
Nie sposób uznaæ za uzasadniony zarzut naruszenia art. 388 k.c.
oraz zwi¹zany z nim zarzut naruszenia art. 58 § 2 k.c. w zw.
z art. 3531 k.c. i art. 5 k.c. Przede wszystkim wypada zauwa¿yæ,
¿e to powodowie spêdzili wiêksz¹ czêæ ¿ycia za granic¹ mieszkaj¹c w krajach, w których funkcjonuje gospodarka rynkowa.
Znane wiêc im by³o zjawisko wahañ koniunktury gospodarczej,
ryzyko zmian cen oraz zasada swobody umów i ³¹cz¹ca siê z tym
mo¿liwoæ niekorzystnych rozporz¹dzeñ w³asnym maj¹tkiem
wynikaj¹ca z nietrafnych decyzji inwestycyjnych.
Z faktu, ¿e pozwani ostatecznie sprzedali w dniu 22 marca
2010 r. nieruchomoæ w U. za kwotê 799.000 z³ nie wynika, aby
jej wartoæ by³a zawy¿ona w momencie zawierania umowy przedwstêpnej w dniu 18 kwietnia 2008 r. Oba te zdarzenia mia³by
bowiem miejsce w dwóch ró¿nych dla rynku nieruchomoci okresach. Dynamika zmian cen na rynku nieruchomoci wystêpuj¹ca
w okresie miêdzy dat¹ zawarcia umowy przedwstêpnej a dat¹
umowy przyrzeczonej nie wiadczy o zani¿eniu lub zawy¿eniu ceny. Jest to naturalna konsekwencja up³ywu czasu miêdzy
tymi dwoma umowami, a im d³u¿szy czas strony ustal¹ na zawarcie umowy przyrzeczonej, tym wiêksze ryzyko zmian cen. W takim jednak wypadku ryzyko ponosz¹ obie strony transakcji, co
zgodnie z zasad¹ pacta sunt servanda nie zwalnia stron od obowi¹zku wykonania przyjêtych zobowi¹zañ.
Zgodziæ siê trzeba ze stanowiskiem skar¿¹cych, ¿e ustalenie
treci zastrze¿enia zadatku winno nast¹piæ w oparciu o regu³y
wyk³adni owiadczeñ woli stron, okrelone w art. 65 k.c. Nie
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ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e obie strony doskonale rozumia³y
instytucjê zadatku i jego skutki. Ocena rzeczywistej woli stron
nie mo¿e byæ dokonana w oderwaniu od okolicznoci, w których zosta³y one z³o¿one. Na pocz¹tku 2008 r. istnia³a tendencja
do wzrostu cen nieruchomoci, a na pocz¹tku 2009 r. mo¿na by³o
jeszcze mieæ przekonanie, ¿e ceny nieruchomoci bêd¹ w dalszym ci¹gu ros³y. Za pocz¹tek wiatowego kryzysu finansowego
przyjmuje siê datê 15 wrzenia 2008 r., kiedy to dosz³o do upadku banku Lehman Brothers. Jednak w tym momencie nikt jeszcze nie zdawa³ sobie sprawy ze skali i skutków tego wydarzenia. Nie by³ to przecie¿ pierwszy i jedyny przypadek upadku
banku inwestycyjnego  np. upadek Barings Bank w 1995 r. nie
wywo³a³ tak daleko id¹cych konsekwencji dla gospodarki wiatowej. W okolicznociach sta³ego wzrostu cen nieruchomoci od
chwili wejcia Polski do Unii Europejskiej i sta³ego dynamicznego wzrostu gospodarczego w tamtym okresie zarówno w Polsce
jak i ca³ej Wspólnocie, to stronie powodowej zale¿a³o na tym,
aby wrêczona kwota pieniê¿na mia³a skutki zadatku. W przypadku bowiem wzrostu cen nieruchomoci przy jednoczenie
ustalonym stosunkowo d³ugim okresem miêdzy umow¹ przedwstêpn¹ a umow¹ przyrzeczon¹, takie rozwi¹zanie zabezpiecza³o interes kupuj¹cych. Celem instytucji zadatku jest zmotywowanie stron do wykonania zobowi¹zania. Spadek cen nieruchomoci w 2009 r. jest okolicznoci¹ faktyczn¹, która ex post nie mo¿e
byæ brana pod uwagê przy ocenie intencji stron w momencie
zawierania umowy. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e ceny nieruchomoci
po okresie gwa³townego wzrostu w latach 2007-2008 nastêpnie
spad³y, powodowie nie maj¹ ju¿ interesu traktowania wrêczonej
kwoty jako zadatku. Jednak¿e ocena charakteru prawnego wrêczonej kwoty pieniê¿nej musi byæ dokonywana w wietle zgodnego stanowiska stron w chwili zawierania umowy przedwstêpnej, nie za przez pryzmat póniejszych zmian na rynku nieruchomoci. D¹¿enie powodów do traktowania ca³ej kwoty
220.000 z³ jako zadatku nie by³o wiêc w momencie zawierania
umowy przedwstêpnej nieracjonalne, niekorzystne okaza³o siê
dopiero post factum. Zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e w przypadku utrzymania siê dynamiki wzrostu cen z lat poprzednich, to sytuacja
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pozwanych by³aby du¿o gorsza, gdy¿ odst¹pienie od umowy wi¹za³oby siê dla nich ze strat¹ kwoty 440.000 z³, co czyni³oby takie
rozwi¹zanie ca³kowicie nieop³acalnym. Maj¹c na wzglêdzie wysokoæ zadatku, stopieñ zwi¹zania stron umow¹ by³ wiêc du¿o
silniejszy w odniesieniu do pozwanych, a nie do powodów.
W wietle przedstawionych rozwa¿añ nie sposób wiêc mówiæ, aby spe³nione zosta³y przes³anki art. 388 k.c. Powodowie
mieli mo¿liwoæ sprzeda¿y nale¿¹cych do nich nieruchomoci
w Polsce i za granic¹ jeszcze przed rozpoczêciem kryzysu. Nie
zachodz¹ tak¿e przes³anki pozwalaj¹ce na uznanie, ¿e dokonana
przez strony czynnoæ prawna jest niewa¿na z uwagi na jej
sprzecznoæ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 58 § 2 k.c.
w zw. z art. 3531 k.c.), skoro w chwili jej zawierania interesy
obu stron by³y w sposób dostateczny chronione, a odmowa przyst¹pienia przez powodów do umowy przyrzeczonej by³a w istocie podyktowana zmian¹ przez niech decyzji, a nie okolicznociami, za które nie ponosz¹ odpowiedzialnoci.
Sprzeda¿ nieruchomoci przez pozwanych za kwotê 799.000 z³
nie tylko nie wskazuje na zawy¿enie jej wartoci w momencie
zwierania umowy przedwstêpnej, ale jednoczenie podwa¿a zasadnoæ zarzutu powodów, ¿e zatrzymanie zadatku jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 5 k.c.). Gdy pozwani zawierali umowê przedwstêpn¹, na rynku by³a koniunktura.
W rezultacie odmowy przez powodów przyst¹pienia do umowy
przyrzeczonej, pozwani zmuszeni byli sprzedaæ nieruchomoæ
w okresie dekoniunktury, co stanowi zawsze dla sprzedaj¹cego
ewidentn¹ stratê.
Podniesiony zarzut naruszenia art. 82 k.c. nie znajduje oparcia
w zgromadzonym materiale dowodowym. Z opinii bieg³ych wynika jednoznacznie, ¿e nie zachodzi³y przes³anki niewa¿noci
z³o¿onych przez powodów owiadczeñ woli. Treæ uzasadnienia
apelacji zawiera jedynie polemikê z prawid³owymi ustaleniami
S¹du I instancji w tym zakresie, brak jest natomiast zarzutów podwa¿aj¹cych prawid³owoæ dokonanej przez ten S¹d oceny opinii
bieg³ych. Samo twierdzenie strony, ¿e nie zgadza siê z opini¹
jeli nie odpowiada jej oczekiwaniom, nie oznacza ¿e opinia jest
wadliwa. Kwestionowanie opinii bieg³ych wymaga wiêc pod-
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niesienia takich zarzutów merytorycznych, których konsekwencj¹
by³oby uznanie z³o¿onych opinii za niewystarczaj¹cych dla dokonania ustaleñ faktycznych. Tymczasem opinie z³o¿one w niniejszej sprawie zosta³y przygotowane przez osoby dysponuj¹ce
odpowiedni¹ wiedz¹ fachow¹, a wnioski z nich wyp³ywaj¹ce
przedstawione zosta³y w sposób jasny, logiczny i przekonuj¹cy.
Z powy¿szych wzglêdów przeprowadzone przez S¹d I instancji
dowody z opinii bieg³ych s¹ wystarczaj¹ce do dokonania ustaleñ
faktycznych (por. wyrok SN z dnia 17 maja 1974 r., I CR 100/
74). Do³¹czone do pisma procesowego z dnia 25 stycznia 2010 r.
zawiadczenia lekarskie, na które powo³uj¹ siê skar¿¹cy w apelacji, zosta³y wydane w dniach 17 wrzenia 2009 r. i 21 wrzenia
2009 r., a wiêc ju¿ po zwarciu spornych umów.
Przywo³any w uzasadnieniu apelacji wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie II CKN 707/98 nie mo¿e
mieæ zastosowania w niniejszej sprawie. Powo³ane orzeczenie wydane bowiem zasta³o na tle obowi¹zuj¹cego wówczas brzemienia
art. 77 k.c. Od dnia 25 wrzenia 2003 r. przepis ten zawiera § 3,
z którego jednoznacznie wynika, ¿e w przypadku umowy zawartej w formie aktu notarialnego, odst¹pienie od tej umowy powinno byæ stwierdzone pismem. Z ustalonego stanu faktycznego wynika za, ¿e pozwani dope³nili temu obowi¹zkowi.
Nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie tak¿e zarzuty naruszenia prawa procesowego.
Powodowie podnosz¹c, ¿e ocena materia³u dowodowego pozostaje w jawnej sprzecznoci z zasadami logicznego rozumowania i zasadami dowiadczenia ¿yciowego, nie przedstawili argumentów, które wskazywa³yby, ¿e S¹d I instancji dopuci³ siê naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. W wietle ugruntowanej linii orzecznictwa S¹du Najwy¿szego postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1
k.p.c. nie mo¿e polegaæ na zaprezentowaniu przyjêtego przez
skar¿¹cego stanu faktycznego; skar¿¹cy pos³uguj¹c siê wy³¹cznie
argumentami jurydycznymi musz¹ wykazaæ, ¿e S¹d ra¿¹co naruszy³ ustanowione w wymienionym przepisie zasady oceny wiarygodnoci i mocy dowodów (por. np. wyroki SN z dnia 14 stycznia
2000 r., I CKN 1169/99 i z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/
00). Tymczasem powodowie jedynie ograniczyli siê do zakwe-
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stionowania wiarygodnoci zeznañ notariusza jako osoby zainteresowanej obron¹ wa¿noci sporz¹dzonego przez siebie aktu. Gdyby
przyj¹æ sposób rozumowania powodów za prawid³owy, to wówczas w sporach dotycz¹cych wa¿noci umów sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego nale¿a³oby a priori zak³adaæ brak wiarygodnoci jako wiadka notariusza sporz¹dzaj¹cego ten akt. Powodowie przedstawili w apelacji tak¿e w³asn¹ wersjê stanu faktycznego, przy czym przedstawione przez nich twierdzenia nie znajduj¹
oparcia w przeprowadzonych w sprawie dowodach, ocenionych
po myli powo³anego wy¿ej przepisu.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e S¹d Okrêgowy ustalaj¹c stan faktyczny
bra³ pod uwagê nie tylko zeznania notariusza, ale wszystkie dowody przeprowadzone w sprawie oraz wszystkie okolicznoci
towarzysz¹ce przeprowadzeniu poszczególnych rodków dowodowych. Wyci¹gniête przez S¹d I instancji wnioski, co do wiarygodnoci i mocy dowodowej poszczególnych dowodów s¹ logiczne i zgodne z zasadami dowiadczenia ¿yciowego.
Odnosz¹c siê do zarzutu naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku dowodowego zg³oszonego w pimie
procesowym z dnia 20 padziernika 2010 r. trzeba zauwa¿yæ, ¿e
pe³nomocnik powodów bêd¹c obecny na rozprawie w dniu 24
sierpnia 2011 r. nie zg³osi³ zastrze¿enia do protoko³u w trybie
art. 162 k.p.c. Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego strona nie mo¿e skutecznie zarzucaæ w apelacji uchybienia przez s¹d pierwszej instancji przepisom postêpowania,
dotycz¹cego wydania postanowienia oddalaj¹cego wniosek o przeprowadzenie dowodów, je¿eli nie zwróci³a uwagi s¹du na to
uchybienie (por. np. uchwa³ê SN z dnia 27 czerwca 2008 r., III
CZP 50/08, wyrok SN z dnia 15 czerwca 2007r., II CSK 96/07,
uchwa³ê SN z dnia 27 padziernika 2005 r., III CZP 55/05). Ubocznie nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ treci¹ zeznañ strony nie mo¿e
byæ objêta ocena zeznañ wiadka. Powodowie byli przes³uchani
w charakterze strony, mogli wiêc w sposób swobodny przedstawiæ prezentowan¹ przez siebie wersjê wydarzeñ, a tak¿e odpowiadaæ na pytania ich pe³nomocnika. Natomiast wniosek dowodowy zawarty w pimie pe³nomocnika powodów z dnia 20 padziernika 2010 r. w efekcie zmierza³ do dokonania przez powo-
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dów oceny prawdomównoci wiadka P.D. Tak sformu³owany
wniosek nie zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie i musia³ byæ potraktowany jako zg³oszony jedynie dla zw³oki (at. 217 § 2 k.p.c.).
Kwestia, kto z ma³¿onków jest osob¹ decyzyjn¹ nie ma te¿
istotnego znaczenia z punktu widzenia prawid³owoci z³o¿onych
owiadczeñ woli. Ostatecznie bowiem ka¿dy z ma³¿onków samodzielnie sk³ada w³asne owiadczenie woli, niezale¿nie od naturalnych w ka¿dym ma³¿eñstwie uprzednich uzgodnieñ.
Reasumuj¹c t¹ czêæ rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, ¿e stan faktyczny zosta³ prawid³owo ustalony przez S¹d I instancji, w oparciu o ocenê dowodów przeprowadzon¹ zgodnie z wymogami
art. 233 § 1 k.p.c., nie naruszy³ przepisów postêpowania, które
mog³yby mieæ wp³yw na treæ wyroku, a zatem sprawa by³a
wyjaniona w stopniu wystarczaj¹cym do jej stanowczego rozstrzygniêcia.
Nie mog¹ odnieæ skutku tak¿e zarzuty b³êdu w ustaleniach
faktycznych.
Kwestia odpowiedzialnoci powodów za niewykonanie umowy zosta³a ju¿ wy¿ej omówiona. Powodowie nie wykazali przy
tym, ¿e za niewykonanie umowy odpowiadaj¹ tak¿e pozwani.
Wprost przeciwnie, z ustaleñ poczynionych przez S¹d I instancji
wynika, i¿ pozwani wykazali siê du¿¹ elastycznoci¹ wyra¿aj¹c
zgodê na przed³u¿enie terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej.
Odnosz¹c siê do pozosta³ych zarzutów zawartych w tym punkcie nale¿y stwierdziæ, co nastêpuje:
Kwota 120.000 z³ nie zosta³a zap³acona, jak twierdz¹ skar¿¹cy, wiele miesiêcy po zawarciu umowy przedwstêpnej. Na gruncie
niniejszej sprawy nie mo¿e mieæ zastosowania przywo³ana przez
skar¿¹cych teza orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 7 padziernika 1999 r. w sprawie I CKN 262/98, ¿e kwota wrêczona kontrahentowi po zawarciu umowy nie stanowi zadatku. Jak s³usznie
zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 8 lutego 2008 r., w sprawie I CSK 328/07: Zadatek mo¿e zostaæ dany tak¿e po zawarciu
umowy, w terminie uzgodnionym przez strony. Dokonana
w dniu 19 stycznia 2009 r. aktem notarialnym zmiana umowy
przedwstêpnej z dnia 18 kwietnia 2008 r. skutkowa³a mo¿liwoci¹ zarówno modyfikacji dotychczasowych, jak i dodania no-
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wych postanowieñ. Dyspozytywny charakter przepisu art. 394
§ 1 k.c. powoduje, ¿e strony w ramach swobody umów (art. 3531
k.c.) mog¹ przed³u¿yæ termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, nie ma te¿ przeszkód do zmiany zastrze¿enia dotycz¹cego
zadatku przez wprowadzenie obowi¹zku uiszczenia dalszej kwoty
z tego tytu³u. Kwota 120.000 z³ wp³acona w dniu 19 stycznia
2009 r. nie mo¿e byæ zatem traktowana jako wiadczenie na poczet ceny sprzeda¿y, gdy¿ zosta³a ona dana tytu³em zadatku przy
zmianie umowy przedwstêpnej, w oparciu o uzgodnienia stron,
przy czym strony zgodnie i jednoznacznie okreli³y jej charakter
prawny jako zadatku.
Nie jest trafne twierdzenie skar¿¹cych, ¿e górna granica zadatku przyjêta w doktrynie i orzecznictwie wynosi 10% ceny
transakcyjnej. Z uwagi na brak podstawy normatywnej okrelaj¹cej wysokoæ zadatku, ocena charakteru prawnego wiadczenia
dawanego przy zawarciu umowy przedwstêpnej zale¿y od okolicznoci faktycznych konkretnej sprawy. Ograniczeñ w ustaleniu wysokoci zadatku nale¿y poszukiwaæ w treci art. 3531 k.c.,
który pozwala stronom umowy kszta³towaæ stosunek prawny
wed³ug swego uznania, byleby jego treæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Skoro celem instytucji zadatku jest wzmocnienie miêdzy stronami umowy wêz³a obligacyjnego i zmotywowanie ich wzajemnie do w³aciwego wykonania zobowi¹zania,
a w razie wykonania umowy zadatek, co do zasady, podlega
zaliczeniu na poczet wiadczenia strony, która go da³a (art. 394 §
2 k.c.), przyj¹æ nale¿y, ¿e sprzeczne z istot¹ instytucji zadatku
by³oby uznanie za zadatek wiadczenia pieniê¿nego przekazanego drugiej stronie umowy w wysokoci odpowiadaj¹cej ca³oci zobowi¹zania. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia od razu z wykonaniem zobowi¹zania umownego. Odnosz¹c
te uwagi do zarzutów apelacji trzeba stwierdziæ, ¿e w okolicznociach niniejszej sprawy kwota odpowiadaj¹ca 22% wartoci nieruchomoci stanowi³a zadatek, gdy¿ jej celem by³o zmotywowanie stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie wy³¹cznie
spe³nienie wiadczenia na poczet ceny sprzeda¿y. Nie mo¿na
bowiem traciæ z pola widzenia sytuacji na rynku nieruchomoci
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w momencie zawierania i zmiany umowy przedwstêpnej. Ustalony przez strony d³ugi okres na zwarcie umowy przyrzeczonej
musia³ byæ obwarowany zadatkiem w takiej wysokoci, która
chroni³aby interesy obu stron w przypadku zmian cen na rynku
nieruchomoci.
Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 23 lutego 2001 r., w sprawie
II CKN 314/99, na który powo³uj¹ siê powodowie jako uzasadnienie swojego twierdzenia o uzgodnionym miêdzy stronami warunku w postaci sprzeda¿y nieruchomoci powodów w G. zapad³ na tle innego stanu faktycznego, i nie mo¿e mieæ zastosowania w niniejszej sprawie. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e nieruchomoæ
po³o¿ona w G. nie jest jedyn¹ nieruchomoci¹ nale¿¹c¹ do powodów, a pozyskanie wolnych rodków finansowych poprzez
zbycie posiadanego maj¹tku jest naturalnym i typowym dzia³aniem przy tego rodzaju transakcjach. Ryzyko ekonomiczne zwi¹zane z korzystnym up³ynnieniem posiadanego maj¹tku obci¹¿a
jednak zawsze stronê kupuj¹c¹, nie mo¿e byæ wiêc traktowane
jako warunek transakcji. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cych zakrelony termin do wykonania umowy przyrzecznej nie wskazuje
na uzgodnienie warunku sprzeda¿y nale¿¹cej do powodów nieruchomoci w G. Wskazuje on raczej na przekonanie sprzedaj¹cych co do mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych przez
kupuj¹cych. Odmienne za³o¿enie by³oby dla sprzedaj¹cych zachowaniem nieracjonalnym, gdy¿ traciliby w ten sposób przez
d³ugi okres czasu mo¿liwoæ sprzeda¿y nieruchomoci innemu
klientowi, bez jednoczesnej pewnoci, ¿e dojdzie do zawarcia
umowy przyrzeczonej.
W tym stanie rzeczy nie podzielaj¹c wskazanych wy¿ej zarzutów apelacji ani argumentacji zg³oszonej na jej poparcie, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelacjê.
O kosztach postêpowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1
k.p.c. w zw. z § 6 pkt 6 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie
op³at za czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
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5
Wyrok
z dnia 24 wrzenia 2009 r.
III Ca 202/09
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
III Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Krzysztof Gajewski (przewodnicz¹cy)
SSO El¿bieta Milewska-Czaja
(del.) SSR Przemys³aw Banasik

Teza
Na gminie jako w³acicielu nieruchomoci ci¹¿y obowi¹zek
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu utrzymanie we w³aciwym stanie drzewostanu znajduj¹cego siê na ogólnodostêpnym
terenie, równie¿, w sytuacji, gdy nie jest on przeznaczony do
ruchu pojazdów i ruchu pieszych.

Uzasadnienie
A.P., reprezentowana przez pe³nomocnika bêd¹cego radc¹
prawnym, wnios³a w dniu 27 grudnia 2007 r. pozew przeciwko
Gminie Miasta o zas¹dzenie kwoty 3.458,48 z³ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 2007 r. do dnia zap³aty.
W uzasadnieniu pozwu powódka poda³a, ¿e dnia 22 czerwca
2007 r. na nale¿¹cy do niej samochód marki Mazda MX-3 przewróci³o siê drzewo rosn¹ce na dzia³ce gruntu przylegaj¹cej do ul. Z.N.
w G. W rezultacie w samochodzie powódki dosz³o do zniszczenia
przedniej szyby, wgniecenia s³upka, wy³amania prawego bocznego lusterka wstecznego, wgniecenia prawego przedniego b³otnika
oraz porysowania pokrywy silnika. £¹czna wartoæ uszkodzeñ zosta³a oceniona na kwotê 3.458,48 z³. Z uwagi na to, ¿e dzia³ka
gruntu, na której znajdowa³o siê drzewo, stanowi w³asnoæ Gminy,
A.P. wyst¹pi³a do pozwanej o wyp³acenie odszkodowania.
W dniu 20 lutego 2008 r. referendarz s¹dowy w S¹dzie Rejonowym wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu upominawczym,
w którym zas¹dzi³ od pozwanej Gminy na rzecz powódki A.P.
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kwotê 3.458,48 z³ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21
listopada 2007 r. do dnia zap³aty oraz orzek³ o kosztach procesu.
W ustawowym terminie pozwana Gmina, reprezentowana
przez pe³nomocnika bêd¹cego radc¹ prawnym, wnios³a sprzeciw od powy¿szego nakazu, zaskar¿aj¹c go w ca³oci i wnosz¹c
o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu sprzeciwu wskaza³a, i¿
dzia³ka gruntu nr 145, na której A.P. zaparkowa³a samochód, zosta³a oznaczona w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny
niezabudowane. Teren ten nie stanowi drogi wewnêtrznej ani
nie zosta³ zaliczony do ¿adnej z kategorii dróg publicznych. Jednak¿e ul. Z.N., przy której znajduje siê powy¿sza dzia³ka, wchodzi w obszar tzw. strefy zamieszkania (oznaczonej znakiem drogowym D40), na którym zabroniony jest postój pojazdów w innym miejscu ni¿ do tego wyznaczone. Skoro zatem A.P. zaparkowa³a samochód w miejscu do tego nie wyznaczonym, to tym
samym dzia³a³a na w³asne ryzyko.
Wyrokiem z dnia 31 padziernika 2008 r. S¹d Rejonowy
I. oddali³ powództwo,
II. zas¹dzi³ od powódki na rzecz pozwanej kwotê 600 z³ tytu³em zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego,
III. zwróci³ powódce kwotê 50 z³ tytu³em nadp³aconej czêci
kosztów s¹dowych.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach:
Gmina jest w³acicielem nieruchomoci gruntowej, stanowi¹cej niezabudowan¹ dzia³kê nr 145, po³o¿on¹ w G. przy ul. Z.N.,
dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr Kw ( ).
W ewidencji gruntów dzia³ka oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
Dzia³ka przylega do ul. N., jest nieogrodzona, ma p³ask¹, utwardzon¹ i pokryt¹ ziemi¹ oraz traw¹ nawierzchniê. W jej pobli¿u
znajduj¹ siê pawilony handlowe. Na terenie dzia³ki znajdowa³o
siê te¿ drzewo. Dzia³ka powszechnie wykorzystywana jest przez
mieszkañców jako przejcie dla pieszych oraz miejsce postoju
samochodów. Na obszarze dzia³ki ani w terenie bezporednio
s¹siaduj¹cym z ni¹ nie ma ¿adnego znaku drogowego ani innej
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informacji dotycz¹cej mo¿liwoci postoju samochodów na obszarze dzia³ki.
A.P. mieszka w budynku wielomieszkaniowym nr 4 przy ulicy Z.N. w G., na terenie osiedla M. Jest w³acicielk¹ samochodu
marki Mazda MX3 o nr. rej. ( ), którego u¿ywa codziennie m.in.
w celu przewiezienia wnuka z przedszkola do domu. Z tego
wzglêdu, ¿e przed budynkiem nr 4 nie ma wyznaczonych miejsc
parkingowych, mieszkañcy przewa¿nie parkuj¹ samochody
wzd³u¿ ulicy Z.N.
W dniu 21 czerwca 2007 r. ok. godziny 17.00 A.P. jecha³a
samochodem w stronê domu. Z tego wzglêdu, ¿e wzd³u¿ ul.
Z.N. nie by³o wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu, powódka zatrzyma³a samochód na terenie dzia³ki nr 145, w miejscu
nieopodal którego znajdowa³o siê drzewo. W pobli¿u tego miejsca powódka parkowa³a wczeniej co najmniej kilkanacie razy.
Nastêpnego dnia ok. godz. 10.15 do A.P. zadzwoni³a znajoma
i poinformowa³a j¹, ¿e na samochód przewróci³o siê drzewo.
Powódka uda³a siê niezw³ocznie na miejsce zdarzenia, po czym
zawiadomi³a policjê oraz sporz¹dzi³a fotografie uszkodzonego
samochodu i miejsca, w którym dosz³o do szkody. Zawiadomi³a
te¿ administracjê Lokatorsko-W³asnociowej Spó³dzielni Mieszkaniowej i Urz¹d Miasta. Tego samego dnia zg³osi³a szkodê w siedzibie Zarz¹du Dróg i Zieleni.
A.P. wyst¹pi³a do Gminy Miasta o zap³atê odszkodowania. Po
otrzymaniu zg³oszenia szkody pozwana zwróci³a siê do Biura
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego R. o sporz¹dzenie opinii na temat wysokoci szkody poniesionej przez powódkê. W opinii nr R-1696/AK/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. ustalono koszt naprawy samochodu powódki na kwotê 3.458,49 z³
brutto. Gmina odmówi³a jednak wyp³aty odszkodowania, wskazuj¹c, ¿e dzia³ka nr 145 nie jest udostêpniana do u¿ytku publicznego jako parking; skoro zatem kieruj¹cy zaparkowa³ samochód
w miejscu do tego nie przeznaczonym, to tym samym dzia³a³ na
w³asne ryzyko.
Koszt naprawy samochodu marki Mazda MX 3 o nr. rej. ( )
wed³ug cen z czerwca 2007 r. i przy wykorzystaniu do naprawy
czêci nieoryginalnych lub u¿ywanych wyniós³by 3.458,49 z³
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brutto. Natomiast przy zastosowaniu do naprawy wy³¹cznie czêci oryginalnych koszt ów móg³ wynieæ 4.848,73 z³ brutto.
A.P. na w³asny koszt naprawi³a uszkodzony pojazd.
Zdaniem S¹du Rejonowego, w wietle ca³okszta³tu materia³u
dowodowego powództwo nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Okolicznoci faktyczne, istotne dla rozstrzygniêcia niniejszej
sprawy, pozostawa³y czêciowo niesporne. W¹tpliwoci nie budzi³o w szczególnoci, ¿e dzia³ka nr 145 przy ul. Z.N. stanowi
w³asnoæ pozwanej Gminy, nadto ¿e okrelone w pozwie uszkodzenia pojazdu powsta³y w wyniku przewrócenia siê na samochód drzewa rosn¹cego na ww. dzia³ce. Przedmiotem sporu by³y
natomiast okolicznoci powstania szkody (w tym zachowanie
wymogów starannoci przez powódkê i bezprawnoæ zachowania pozwanej) oraz jej wysokoæ.
W tak okrelonym krêgu okolicznoci spornych podstawê ustaleñ faktycznych stanowi³y dokumenty przedstawione przez strony m.in. w postaci informacji z rejestru gruntów oraz fotografii
miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu. Nie nasuwa³y one
zastrze¿eñ co do swej prawdziwoci, a ich wartoci dowodowej
nie podwa¿a³a ¿adna ze stron.
Równie istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy mia³y
zeznania powódki. Dok³adnie, stanowczo i spójnie opisa³a ona
miejsce, w którym dosz³o do uszkodzenia pojazdu, okolicznoci
tego zdarzenia oraz dzia³ania podjête w celu wyjanienia okolicznoci powstania szkody i przyznania odszkodowania. Zeznania powódki prowadzi³y do wniosków zbie¿nych z pozosta³¹
czêci¹ materia³u dowodowego i dlatego S¹d da³ im wiarê. Analogiczny charakter mia³y zeznania wiadka B.F.
Oceny zasadnoci powództwa S¹d I instancji dokona³ w wietle przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych.
Tak¹ te¿ podstawê prawn¹ powództwa, a cile art. 415 k.c.,
przytoczy³a w pozwie powódka.
Zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy przemawia³ przeciwko ustaleniu, ¿e opisane wy¿ej przes³anki odpowiedzialnoci
z art. 415 k.c. zosta³y ³¹cznie spe³nione. Strona powodowa nie
wykaza³a bowiem, i¿ zachowanie pozwanej nosi³o w jakiejkolwiek mierze cechy bezprawnoci. Racj¹ jest, ¿e do zadañ w³a-
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snych gminy jako jednostki samorz¹du terytorialnego nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy ³adu
przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewieñ oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli (vide: art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Racj¹ jest równie¿, ¿e obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawa nak³adaj¹ na w³aciciela
nieruchomoci szereg obowi¹zków natury cywilnoprawnej jak
i publicznoprawnej, maj¹cych na celu utrzymanie nieruchomoci
w nale¿ytym stanie. W ocenie S¹du zachowaniu pozwanej gminy nie mo¿na jednak by³o zasadnie zarzuciæ naruszenia którejkolwiek ze wskazanych wy¿ej zasad porz¹dku prawnego.
S¹d Rejonowy uwzglêdni³ w tej mierze (m.in. na podstawie
informacji z rejestru gruntów, dokumentacji fotograficznej oraz
zeznañ powódki i wiadka), ¿e dzia³ka gruntu nr 145 przy ul. Z.N.
w G., na której dosz³o do uszkodzenia pojazdu, nie le¿y w ci¹gu
jakiejkolwiek drogi (publicznej czy innej), nie wchodzi w sk³ad
tzw. strefy zamieszkania (obejmuj¹cej obszar dróg publicznych
lub innych dróg, na którym obowi¹zuj¹ szczególne zasady ruchu
drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone s¹ odpowiednimi znakami drogowymi  art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze
zm.), jest oddzielona chodnikiem od ulicy i nie zosta³a dostosowana pod wzglêdem techniczno  u¿ytkowym do prowadzenia
ruchu pojazdów lub ruchu pieszych. Brakowa³o te¿ podstaw do
przyjêcia, i¿ teren dzia³ki przeznaczony zosta³ przez uprawniony
do tego podmiot do parkowania pojazdów. W ewidencji gruntów
dzia³ka funkcjonuje za jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Ju¿ choæby z tych przyczyn pozbawiony uzasadnienia
by³ zarzut niedochowania przez pozwan¹ Gminê obowi¹zków
wynikaj¹cych z przepisów o ruchu drogowym.
Jednoczenie nale¿a³o uwzglêdniæ, ¿e dzia³ka, na której w dniu
22 czerwca 2007 r. powódka zaparkowa³a samochód, by³a dostêpna dla osób postronnych, nie zosta³a ogrodzona ani nie zawiera³a ¿adnego oznaczenia informuj¹cego np. czyj¹ stanowi
w³asnoæ, czy i jakie wystêpuj¹ na niej niebezpieczeñstwa dla
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osób na niej przebywaj¹cych lub jakiego rodzaju zachowania s¹
na niej dozwolone albo zakazane. W wietle wskazañ wiedzy
i dowiadczenia ¿yciowego brak tego rodzaju oznaczenia nie móg³
jednak byæ rozumiany w ten sposób, ¿e na dzia³ce dopuszczalna
jest swobodnie, bez ograniczeñ ka¿dego rodzaju dzia³alnoæ ludzka,
w szczególnoci parkowanie samochodów. Samo za tylko faktyczne u¿ywanie gruntu jako miejsca parkingowego, przyjête
powszechnie na podstawie zwyczaju u¿ytkowników drogi, nie
oznacza jeszcze, ¿e w³aciciel nieruchomoci albo jednostka samorz¹du terytorialnego zobowi¹zane by³y z góry przewidzieæ
wszelkie mo¿liwe sposoby wykorzystania gruntu przez osoby
trzecie i zapobiec wszelkim ewentualnym negatywnym nastêpstwom dzia³añ osób trzecich. W ocenie S¹du I instancji wród
zasad porz¹dku prawnego nie ma takiej, która nak³ada³by na
w³aciciela nieruchomoci tak daleko id¹cy obowi¹zek utrzymania nieruchomoci w nale¿ytym stanie. Przeciwnie, od w³aciciela nieruchomoci mo¿na zasadnie wymagaæ utrzymania nieruchomoci w stanie adekwatnym m.in. do jej przeznaczenia i funkcji jako zurbanizowanego terenu niezabudowanego. Przyjêcie
odmiennego stanowiska (za którym opowiada³a siê strona powodowa) by³oby równoznaczne z obarczeniem w³aciciela nieruchomoci absolutn¹ odpowiedzialnoci¹ cywilnoprawn¹, która nie
ma jednak wystarczaj¹cego oparcia w przepisach prawa cywilnego. W ocenie S¹du Rejonowego brak te¿ przes³anek do przyjmowania analogicznej odpowiedzialnoci jednostki samorz¹du
terytorialnego. Samo tylko powierzenie gminie przez ustawodawcê spraw zieleni gminnej i zadrzewieñ, porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli nie mo¿e byæ uto¿samiane z nakazaniem jej podejmowania wszelkich starañ zapobiegaj¹cych
powstaniu negatywnych skutków  nawet jeli dzia³ania osób
trzecich s¹ bezprawne lub sprzeczne z przeznaczeniem nieruchomoci. Odnosz¹c to cile do okolicznoci niniejszej sprawy
nie mo¿na wymagaæ, zdaniem S¹du Rejonowego, by jednostka
samorz¹du terytorialnego albo w³aciciel nieruchomoci podejmowa³a szczególne, nadzwyczajne dzia³ania w celu utrzymania
we w³aciwym stanie drzewostanu znajduj¹cego siê na gruncie,
który nie jest przeznaczony do ruchu pojazdów i ruchu pieszych,
w tym do postoju pojazdów.
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Odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ pozwanej Gminy wy³¹cza³o
równie¿ samo zachowanie powódki. Racjê mia³a bowiem strona
pozwana, zarzucaj¹c ¿e powódka zatrzymuj¹c pojazd w miejscu
do tego nie przeznaczonym, dzia³a³a na w³asne ryzyko i powinna by³a liczyæ siê z mo¿liwymi negatywnymi skutkami swego
zachowania.
W rezultacie S¹d I instancji przyj¹³, ¿e zachowanie pozwanej
Gminy nie nosi³o znamion bezprawnoci. Brak tej przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej czyni³ bezprzedmiotowym
rozwa¿ania na temat pozosta³ych przes³anek, tj. szkody i zwi¹zku przyczynowego. ¯¹danie zg³oszone w pozwie podlega³o
w konsekwencji oddaleniu, o czym S¹d orzek³ w punkcie I wyroku na podstawie art. 415 k.c. a contrario.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wnios³a powódka zaskar¿aj¹c go w zakresie pkt. 1 dotycz¹cego oddalenia powództwa oraz
pkt. 2 dotycz¹cego zas¹dzenia kosztów zastêpstwa procesowego i zarzucaj¹c :
1) naruszenie prawa materialnego art. 415 k.c. w zwi¹zku z art. 7
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przez
b³êdne zastosowanie tego przepisu polegaj¹ce na przyjêciu, ¿e:
a) nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie,
b) powódka parkuj¹c samochód na posesji w pobli¿u drzewa
dzia³a³a na tzw. w³asne ryzyko, co zdaniem S¹du  wy³¹cza zastosowanie tego przepisu k.c.,
c) pozwana, bêd¹c organem samorz¹dowym a jednoczenie
w³acicielem posesji nie mia³a obowi¹zku utrzymania przedmiotów u¿ytecznoci publicznej, w tym przypadku posesji,
na której ros³o drzewo, w nale¿ytym stanie technicznym
zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo,
d) powódka nie wykaza³a zawinienia pozwanego polegaj¹cego na niepodjêciu dzia³añ koniecznych do usuniêcia konkretnego zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia na posesji, na której ros³o drzewo, podczas gdy zawinienie to
wynika nie tylko z ww. przepisów, ale te¿ z ogólnych obowi¹zków w³acicielskich;
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2) nieuwzglêdnienie stanowiska S¹du Najwy¿szego, wyra¿onego miêdzy innymi w wyrokach z dnia 27 maja 1997 r. oraz
w sprawie W.M. (powo³anej w pismach procesowych powódki), a wyra¿aj¹cego siê w stwierdzeniu, i¿:
a) niepodjêcie przez gminê dzia³añ koniecznych do usuniêcia
zagro¿eñ bezpieczeñstwa dla ludzi mo¿e byæ uznane za
czyn niedozwolony (sygn. akt III CKN 82/97),
b) w sytuacji, gdy nad³amany konar znajdowa³ siê w najbli¿szym s¹siedztwie siedzib ludzkich, bezczynnoæ miasta ma
charakter bezprawny i jest sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
3) pominiêcie stanowiska znanych cywilistów wyra¿aj¹cych opiniê, i¿ im wiêcej osób ma dostêp do nieruchomoci, tym bardziej w³aciciel musi zadbaæ o zapewnienie im bezpieczeñstwa (stanowisko podniesione i udokumentowane w pismach
procesowych powódki).
Wskazuj¹c na powy¿sze wniesiono o:
4) zmianê zaskar¿onego wyroku i uwzglêdnienie ¿¹dania pozwu
o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 3458,48 z³
z ustawowymi odsetkami od dnia 21 listopada 2007 r. do dnia
zap³aty z zas¹dzeniem kosztów procesu za obie instancje.
Zdaniem skar¿¹cej, wbrew stanowisku S¹du I instancji, powódka przedstawi³a wyczerpuj¹co wszystkie dowody, a zgromadzony materia³ przemawia³ w zupe³noci za tym, ¿e zosta³y
spe³nione ³¹cznie wszystkie przes³anki odpowiedzialnoci z art.
415 k.c.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie, za zaskar¿one orzeczenie uznaæ nale¿y w konsekwencji za prawid³owe, aczkolwiek
z innych przyczyn, ani¿eli wynika to z treci jego uzasadnienia.
W pierwszej kolejnoci podzieliæ nale¿y stanowisko skar¿¹cego, i¿ S¹d Rejonowy b³êdnie uzna³, i¿ pozwana bêd¹ca organem
samorz¹dowym, a jednoczenie w³acicielem przedmiotowej posesji nie mia³a obowi¹zku utrzymywania spornego drzewa w nale¿yty stanie. Uznanie przez ten S¹d, i¿ nie mo¿na wymagaæ, by
w³aciciel nieruchomoci podejmowa³ szczególne, nadzwyczaj-
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ne dzia³ania w celu utrzymania we w³aciwym stanie drzewostanu znajduj¹cego siê na gruncie, który nie jest przeznaczony do
ruchu pojazdów i ruchu pieszych, jest  w okolicznociach n/n
sprawy  nieprawid³owe.
S¹d Okrêgowy w pe³ni podziela stanowisko wyra¿one w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 28 maja 1997 r. zgodnie, z którym
niepodjêcie przez gminê dzia³añ koniecznych do usuniêcia zagro¿eñ bezpieczeñstwa dla ludzi mo¿e byæ uznane za czyn niedozwolony (III CKN 82/97). Dla przyjêcia wspomnianej odpowiedzialnoci nie ma przy tym znaczenia, czy zdaniem w³aciciela bêd¹ca jego w³asnoci¹ nieruchomoæ s³u¿y, czy te¿ nie do
ogólnego u¿ytku, ale jedynie to, czy w sposób w³aciwy i wyrany da³ temu wyraz na zewn¹trz. Je¿eli bowiem dana nieruchomoæ jest ogólnie dostêpna, a jej w³aciciel nie podejmuje
dzia³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania tej sytuacji (nie przejawia takiej woli na zewnêtrz), uznaæ nale¿y, i¿ wyra¿a on zgodê
na obecnoæ osób trzecich na jego terenie, a tym samym ma
obowi¹zek podejmowania wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do
zapewnienia tym osobom bezpieczeñstwa. Dotyczy to zarówno
stanu posadowionych na niej budynków, urz¹dzeñ tymczasowych,
jak równie¿ drzew. Brak tego typu dzia³añ, w przypadku wyrz¹dzenia szkody, rozpatrywaæ nale¿y w kontekcie art. 415 lub
417 k.c.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze S¹d Okrêgowy stan¹³ na stanowisku, i¿ w n/n sprawie art. 417 k.c. winien znaleæ zastosowanie,
o ile spe³nione zosta³y przes³anki z niego wynikaj¹ce. Teren, na
którym dosz³o do zdarzenia jest w³asnoci¹ pozwanej i by³ ogólnie dostêpny, za Gmina nie podejmowa³a kroków, aby ten stan
rzeczy zmieniæ.
Zgodnie z art. 417 § 1 k.c. za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie przy wykonywaniu
w³adzy publicznej ponosi odpowiedzialnoæ Skarb Pañstwa lub
jednostka samorz¹du terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa.
Przytoczony przepis normuje odpowiedzialnoæ deliktow¹
opart¹ na winie sprawcy, dlatego czyn poci¹gaj¹cy za sob¹ tê
odpowiedzialnoæ musi wykazywaæ okrelone znamiona odno-
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sz¹ce siê do strony przedmiotowej i podmiotowej. Chodzi o znamiona niew³aciwoci postêpowania od strony przedmiotowej,
okrelane mianem bezprawnoci czynu, i od strony podmiotowej, okrelane win¹ w znaczeniu subiektywnym. Dopiero czyn
bezprawny mo¿e byæ oceniany w kategoriach czynu zawinionego w rozumieniu art. 415 k.c. Bezprawnoæ czynu oznacza jego
sprzecznoæ z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Bezprawnoæ jest kategori¹ obiektywn¹, za porz¹dek ten wynika z norm
powszechnie obowi¹zuj¹cych, jak równie¿ nakazów i zakazów
wynikaj¹cych z zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Winê mo¿na natomiast przypisaæ sprawcy czynu w sytuacji, w której istniej¹
podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego. W obszarze deliktów prawa cywilnego rozró¿nia siê dwie postacie winy
tj. winê umyln¹ i nieumyln¹. Przy winie umylnej sprawca ma
wiadomoæ szkodliwego skutku swego zachowania siê i przewiduje jego nast¹pienie, celowo do niego zmierza lub co najmniej siê na wyst¹pienie tych skutków godzi. Przy winie nieumylnej sprawca wprawdzie przewiduje mo¿liwoæ wyst¹pienia szkodliwego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, i¿ zdo³a
go unikn¹æ, albo te¿ nie przewiduje mo¿liwoci nast¹pienia tych
skutków, choæ powinien i mo¿e je przewidzieæ. W obu formach
mamy do czynienia z niedbalstwem (culpa). Pojêcie niedbalstwa
wi¹¿e siê, wiêc w prawie cywilnym z niezachowaniem wymaganej starannoci. Dla oceny, kiedy mamy do czynienia z win¹
w postaci niedbalstwa, decyduj¹ce znaczenie ma miernik starannoci, jaki przyjmuje siê za wzór prawid³owego postêpowania
(art. 355 k.c.; por. wyroki SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. akt
V CKN 1681/00, niepubl., i z dnia 26 wrzenia 2003 r., sygn. akt
IV CK 32/02, niepubl., orzeczenie SN z dnia 7 maja 2008 r., II
CSK 4/08, Komentarz do kodeksu cywilnego Ksiêga Trzecia, Tom I,
Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1996, str. 182-183).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do
zadañ w³asnych gminy. W szczególnoci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy zieleni gminnej i zadrzewieñ. Przepis powy¿szy
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nak³ada, zatem na gminy obowi¹zek dba³oci o usytuowane na
terenach stanowi¹cych jej w³asnoæ drzewa i podejmowania dzia³añ stosowanych do ich kondycji. W tym miejscu wyjanienia
wymaga, i¿ art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym,
na naruszenie, którego powo³uje siê skar¿¹ca, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania, albowiem dotyczy obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej, a nie zieleni miejskiej.
W niniejszej sprawie s³uchani na rozprawie w dniu 18 wrzenia 2009 r. wiadek B.F., jak równie¿ powódka jednoznacznie
stwierdzi³y, i¿ przedmiotowe w sprawie drzewo by³o w dobrym
stanie i niczym nie ró¿ni³o siê od innych stoj¹cych w okolicy.
Podkreli³y, i¿ nie by³o ¿adnych oznak, aby by³o z nim co nie
tak, kwit³o na wiosnê, by³o zielone, nie by³o spróchnia³e, nie
sprawia³o wra¿enia, ¿eby mog³o stanowiæ zagro¿enie. wiadek
owiadczy³a, i¿ sama stawia³a samochód pod tym drzewem i gdyby
zauwa¿y³a w nim co niepokoj¹cego to by go tam nie stawia³a.
Powódka za zaprzeczy³a, aby kto zg³asza³ pozwanej, ¿e stan
drzewa jest z³y (k. 195-196).
Przytoczone powy¿ej okolicznoci pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ mimo b³êdnego uzasadnienia, orzeczenie S¹du I instancji
odpowiada prawu.
Powódka w ¿aden sposób nie wykaza³a, bowiem aby stan
przedmiotowego drzewa zobowi¹zywa³ pozwan¹ do podjêcia
w ramach nale¿ytej starannoci, stosownych dzia³añ (art. 6 k.c.),
co wiêcej sama przyzna³a, i¿ by³ on dobry i nic nie wskazywa³o,
na to, i¿ siê przewróci. W³aciciel terenu ma obowi¹zek dba³oci
o drzewa i zabezpieczenia go, ale w sytuacji, gdy jego stan tego
wymaga np. gdy spróchnia³o lub na skutek wiatru przechyli³o
siê. Je¿eli natomiast nie wykazuje ono ¿adnych objawów uzasadniaj¹cych podjêcia tego typu dzia³añ, to osobie takiej nie mo¿na
przypisaæ winy nieumylnej, a tym bardziej umylnej, w razie
zaistnienia zdarzenia powoduj¹cego szkodê. Pozwanemu nie
mo¿na zarzuciæ, ¿e móg³ i winien by³ przewidzieæ skutki swojej
bezczynnoci, brak by³o bowiem oznak, i¿ w zwi¹zku ze stanem
drzewa powinien co z nim zrobiæ. Nie mo¿na, natomiast wymagaæ od nikogo, aby wycina³ normalne, zdrowe drzewa obawiaj¹c
siê, i¿ mog¹ siê one przewróciæ. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cej
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wnioski takie nale¿y równie¿ wyci¹gn¹æ z przytoczonego powy¿ej orzeczenia S¹du Najwy¿szego z dnia 28 maja 1997 r. (III
CKN 82/97).
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze S¹d Okrêgowy stan¹³ na stanowisku,
i¿ w sprawie nie mo¿na obci¹¿yæ pozwanej odpowiedzialnoci¹
za wyrz¹dzon¹ powódce szkodê, albowiem nie mo¿na przypisaæ
jej winy za jej powstanie (art. 415 k.c. a contrario). Dlatego te¿ na
mocy art. 385 k.p.c. S¹d Okrêgowy apelacjê oddali³.
O kosztach postêpowania odwo³awczego S¹d Okrêgowy orzek³
na mocy art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 3 i § 12 ust. 1 pkt 1
Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia
2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr
163, poz. 1349), obci¹¿aj¹c nimi stronê, która przegra³a postêpowanie odwo³awcze.

6
POSTANOWIENIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
VIII Ca 501/10
S¹d Okrêgowy w Toruniu
VIII Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Hanna Matuszewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Ilona D¹bek
SSO Rafa³ Krawczyk

Teza
Art. 6261 § 2 k.p.c. ogranicza kr¹g uczestników postêpowania
wieczystoksiêgowego do osób wskazanych w tym przepisie. Przepis ten ma charakter szczególny wzglêdem art. 510 k.p.c. (...)
Treæ art. 6261 § 2 k.p.c. jest jednoznaczna, za u¿ycie s³owa
tylko, zgodnie z jego jêzykowym rozumieniem, oznacza zwê-
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¿enie krêgu podmiotów bêd¹cych uczestnikami postêpowania
jedynie do wskazanych w treci tego przepisu. W obecnie obowi¹zuj¹cym art. 6261 § 2 k.p.c. pominiêto kategoriê osób, których prawa zosta³y wpisem dotkniête, przewidzian¹ w poprzednio obowi¹zuj¹cym art. 51 ust. 1 ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece. Osoby te ochrony swoich praw mog¹ dochodziæ w innym postêpowaniu.

Uzasadnienie
W dniu 22 lipca 2010 r. referendarz s¹dowy w ksiêdze wieczystej nr ( ) dokona³ wpisu polegaj¹cego na ujawnieniu prawa
w³asnoci B.U. w 45/400 czêci, S.U. w 45/400 czêci oraz M.O.
w 10/400 czêci, na podstawie umowy sprzeda¿y z dnia 16 lipca 2010 r. zawartej w formie aktu notarialnego. Tego samego
dnia referendarz s¹dowy dokona³ wpisu polegaj¹cego na ujawnieniu prawa w³asnoci B.U. w 55/400 czêci na podstawie wniosku zawartego w umowie darowizny z dnia 16 lipca 2010 r.
A.J. z³o¿y³ skargê od wpisu w czêci dotycz¹cej nabycia prawa przez B.U. W tym samym zakresie skargê z³o¿y³a B.J.
Rozpoznaj¹c skargê A.J. postanowieniem z dnia 2 wrzenia
2010 r. S¹d Rejonowy utrzyma³ w mocy zaskar¿ony wpis, a kosztami postêpowania obci¹¿y³ A.J. W uzasadnieniu S¹d ten wskaza³, i¿ zgodnie z art. 6268 § 2 k.p.c. przy rozpoznawaniu wniosku
o wpis w ksiêdze wieczystej badaniu podlega treæ i forma wniosku oraz do³¹czonych do niego dokumentów, a tak¿e legitymacja
czynna do wniesienia skargi. Kr¹g uczestników postêpowania
wieczystoksiêgowego jest okrelony w art. 6262 § 2 k.p.c. A.J.
nie uczestniczy³ w czynnociach notarialnych nie ma wiêc statusu uczestnika postêpowania. Nie mo¿e zatem zaskar¿yæ wpisów.
Na skutek skargi B.J. postanowieniem z dnia 2 wrzenia 2010 r.
S¹d Rejonowy w W. utrzyma³ w mocy zaskar¿ony wpis oraz kosztami postêpowania skargowego obci¹¿y³ skar¿¹c¹. Argumentacja
tego S¹du by³a identyczna jak w poprzednim przypadku.
A.J. z³o¿y³ apelacjê od postanowienia, podnosz¹c, ¿e wskutek sfa³szowania testamentu, B.U. w ogólne nie naby³a praw do
przedmiotowej nieruchomoci. B.J. wnios³a apelacjê o analogicznej treci.
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S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
(...) rodki zaskar¿enia w postêpowaniu wieczystoksiêgowym
mog¹ sk³adaæ jedynie uczestnicy tego postêpowaniu. Zatem apelacjê od postanowienia S¹du I instancji utrzymuj¹cego w mocy
wpis dokonany przez referendarza s¹dowego mo¿e wnieæ jedynie osoba, która mo¿e byæ uczestnikiem postêpowania wieczystoksiêgowego. Zgodnie za z art. 6261 § 2 k.p.c. okrelaj¹cym kr¹g uczestników tego postêpowania: uczestnikami postêpowania oprócz wnioskodawcy s¹ tylko te osoby, których prawa
zosta³y wykrelone lub obci¹¿one b¹d, na rzecz których wpis ma
nast¹piæ. W zwi¹zku z tym nale¿y przypomnieæ, ¿e kwestionowane przez skar¿¹cych wpisy referendarza s¹dowego zosta³y
dokonane na podstawie dwóch aktów notarialnych z dnia 16 lipca 2010 r. Na mocy aktu notarialnego rep. A nr (...) M.K.J. sprzeda³ przys³uguj¹cy mu udzia³ 100/400 w prawie w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w miejscowoci B. nr kw ( ) na rzecz B.U.
(45/400), S.U. (45/400) oraz M.O. (10/400). Z kolei na mocy
aktu notarialnego, S.U. i M.O. darowali nabyte udzia³y w nieruchomoci B.U., która w ten sposób sta³a siê wspó³w³acicielk¹
nieruchomoci w 100/400 czêciach.
Oznacza to, ¿e wskutek powy¿szych czynnoci nie dosz³o do
uszczuplenia praw skar¿¹cych A.J. ani B.J. Wskazane czynnoci
prawne spowodowa³y przesuniêcia maj¹tkowe wy³¹cznie miêdzy ich stronami tj. M.K.J., B.U., S.U. oraz M.O. Nie ulega wiêc
w¹tpliwoci, ¿e w rozumieniu art. 6261 § 2 k.p.c. ani A.J. ani B.J.
nie maj¹ statusu uczestników tocz¹cego siê postêpowaniu wieczystoksiêgowego. Wpisy bêd¹ce przedmiotem niniejszego postêpowaniu dotycz¹ udzia³u w nieruchomoci nale¿¹cego uprzednio do M.K.J. zatem w ¿aden sposób nie mog¹ doprowadziæ do
obci¹¿enia lub wykrelenia praw apeluj¹cych.
Jak wy¿ej wskazano, osoby niewymienione w art. 6261 § 2
k.p.c. nie maj¹ legitymacji formalnej do udzia³u w postêpowaniu
wieczystoksiêgowym, do podejmowania w nim czynnoci procesowych, w tym wnoszenia rodków zaskar¿enia.
Z ugruntowanego stanowiska S¹du Najwy¿szego wynika, ¿e
art. 6261 § 2 k.p.c. w wyczerpuj¹cy sposób okrela kr¹g uczest-
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ników postêpowaniu wieczystoksiêgowego (por. uchwa³ê z dnia
7 lipca 2010 r., III CZP 45/2010, Lex nr 584620 oraz przywo³ane
tam orzecznictwo). Na temat krêgu uczestników postêpowaniu
wieczystoksiêgowego wypowiedzia³ siê równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2007 r., w sprawie SK
29/2005 (OTK ZU 2007/6A/54), który uzna³, ¿e przepis art. 6261
§ 2 k.p.c. jest zgodny z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybuna³ wskaza³ w tym kontekcie, ¿e z za³o¿enia postêpowanie o wpis do ksiêgi wieczystej s³u¿y nie dochodzeniu praw, ale
ich ujawnianianiu i ewidencjonowaniu. Nie zachodzi wiêc ryzyko naruszenia prawa do s¹du lub zamkniêcia drogi s¹dowego
dochodzenia praw w sytuacji, gdy w danym postêpowaniu uprawniony nie ma zapewnionych szerokich gwarancji dochodzenia
swych praw, ale w innym postêpowaniu przys³uguje mu powództwo umo¿liwiaj¹ce dochodzenie jego roszczenia. Istniej¹
bowiem inne mechanizmy umo¿liwiaj¹ce dochodzenie praw we
w³aciwym czasie oraz umo¿liwiaj¹ce ¿¹danie usuniêcia ewentualnej niezgodnoci miêdzy stanem prawnym nieruchomoci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
np. powództwo oparte o treæ art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiêgach wieczystych i hipotece.
Przytoczone wypowiedzi jednoznacznie wskazuj¹, ¿e art. 6261
§ 2 k.p.c. ograniczy kr¹g uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego do osób wskazanych w tym przepisie. Dodaæ nale¿y,
¿e przepis ten ma charakter szczególny wzglêdem art. 510 k.p.c.,
zgodnie z którym uczestnikiem postêpowania mo¿e byæ ka¿dy,
czyich praw dotyczy wynik postêpowania, i tym samym wy³¹cza mo¿liwoæ jego stosowania w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Treæ art. 6261 § 2 k.p.c. jest jednoznaczna, za u¿ycie
s³owa tylko, zgodnie z jego jêzykowym rozumieniem, oznacza
zwê¿enie krêgu podmiotów bêd¹cych uczestnikami postêpowania jedynie do wskazanych w treci tego przepisu.
W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, ¿e A.J. oraz B.J. nie mog¹
nabyæ statusu uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego.
Z tej przyczyny ich wniosek o dopuszczenie do udzia³u w sprawie, wynikaj¹cy implicite z faktu wniesienia apelacji, nie zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie. Bez znaczenia jest przy tym okolicz-
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noæ, ¿e S¹d Rejonowy rozpoznaj¹c ich skargi od wpisów referendarza s¹dowego, wyda³ orzeczenie merytoryczne w postaci
utrzymania zaskar¿onych wpisów w mocy. Zbadanie statusu skar¿¹cych, jako formalnoprawnej dopuszczalnoci apelacji, stanowi³o bowiem obowi¹zek S¹du II instancji (art. 373 k.p.c. w zw.
z art. 13 § 2 k.p.c.).
Logiczn¹ konsekwencj¹ braku legitymacji formalnej A.J. i B.J.
do udzia³u w postêpowania jest uznanie wniesionych przez nich
apelacji za niedopuszczalne. Z tej przyczyny obie apelacje podlega³y odrzucenia z mocy art. 373 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c. Na marginesie mo¿na dodaæ, ¿e brak uprawnienia wskazanych osób do udzia³u w postêpowania wieczystoksiêgowym uzasadnia³ ju¿ na wczeniejszym etapie odrzucenia z³o¿onych przez
nich skarg na wpisy dokonane przez referendarza s¹dowego.
W wietle przedstawionych rozwa¿añ, S¹d Okrêgowy orzek³
na podstawie wczeniej cytowanych przepisów, odmówi³ dopuszczenie do udzia³u w sprawie B.J. i A.J. w charakterze uczestników postêpowania oraz odrzuci³ wniesione przez nich apelacje.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 15 lutego 2012 r.
III AUa 1172/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek
del. SSO Lucyna Ramlo (sprawozdawca)

Teza
1. Przepis art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ma zastosowanie w sprawach
o emeryturê pomostow¹.
2. Zgodnie z § 21 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno-rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz.
49 ze zm.) w zwi¹zku z art. 51 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)
w postêpowaniu administracyjnym jedynym dopuszczalnym rodkiem dowodowym potwierdzaj¹cym zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zawiadczenie wydane przez pracodawcê ubezpieczonego.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 4 lutego 2011 r. organ rentowy odmówi³ J.T.
prawa do emerytury pomostowej. W uzasadnieniu wskaza³, i¿
z przed³o¿onych dokumentów wynika, ¿e w dniu 10 grudnia
2010 r. ubezpieczony ukoñczy³ 60 lat, na dzieñ 1 stycznia 1999 r.
udowodni³ wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy, udokumentowa³ rozwi¹zanie stosunku pracy z ka¿dym pracodawc¹, na
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rzecz którego praca ta by³a wykonywana bezporednio przed
dniem ustalania prawa do emerytury, ale nie udowodni³ wymaganego okresu 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, który w jego przypadku wynosi
14 lat 8 miesiêcy i 9 dni.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ ubezpieczony J.T.
wskazuj¹c, ¿e w spornym okresie pracowa³ na morzu, co powinno zostaæ zaliczone do pracy w warunkach szczególnych. Nadto,
przed³o¿y³ zawiadczenie z Morskiej Agencji wystawione dnia
22 wrzenia 1999 r., z którego wynika, ¿e w kwestionowanych
okresach pracowa³ na stanowisku starszego oficera.
W odpowiedzi na odwo³anie organ rentowy wniós³ o jego
oddalenie.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 31 maja 2011 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i przyzna³ wnioskodawcy J.T. prawo do emerytury pomostowej od daty z³o¿enia wniosku (pkt I wyroku)
i stwierdzi³ odpowiedzialnoæ organu rentowego za nieustalenie
ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji (pkt II wyroku).
W pisemnym uzasadnieniu wyroku S¹d I instancji powo³a³
nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania.
J.T. urodzi³ siê 10 grudnia 1950 r., a wiêc ukoñczy³ 60 lat,
a nadto na dzieñ 1 stycznia 1999 r. udowodni³ wymagany okres
sk³adkowy i niesk³adkowy oraz udokumentowa³ rozwi¹zanie stosunku pracy z ka¿dym pracodawc¹, na rzecz którego praca ta
by³a wykonywana bezporednio przed dniem ustalania prawa
do emerytury.
Ubezpieczony udokumentowa³ te¿ 14 lat, 8 miesiêcy i 9 dni
okresów pracy w warunkach szczególnych.
Dnia 8 grudnia 2010 r. ubezpieczony z³o¿y³ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. wniosek o emeryturê pomostow¹.
Decyzj¹ z dnia 4 lutego 2011 r. organ rentowy odmówi³ J.T.
prawa do emerytury pomostowej. W uzasadnieniu wskaza³ natomiast, i¿ nie udowodni³ on wymaganego okresu 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
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który w jego przypadku wynosi 14 lat, 8 miesiêcy i 9 dni. Organ
rentowy do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach nie
uzna³ zatrudnienia od 9 lutego 1988 r. do 9 lutego 1989 r. oraz
od 2 czerwca 1989 r. do 1 marca 1990 r. z uwagi na nieprzed³o¿enie wymaganej dokumentacji.
W spornym okresie ubezpieczony by³ zatrudniony za porednictwem Morskiej Agencji u armatorów zagranicznych w systemie kontraktowym na stanowisku starszy oficer od 9 lutego 1988 r.
do 9 lutego 1989 r. na statku L.E. a w okresie od 2 czerwca
1989 r. do 1 marca 1990 r. na statku R..
S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e istota sporu w sprawie sprowadza siê do ustalenia, czy J.T. spe³nia warunki do przyznania emerytury pomostowej w trybie art. 4 w zwi¹zku z art. 46 ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U.
z 2008 r. Nr 237, poz. 1656), a w szczególnoci czy udowodni³
15 lat pracy w warunkach szczególnych.
W zwi¹zku z powy¿szym, w niniejszej sprawie ustalenia wymaga³o, czy ubezpieczony od 9 lutego 1988 r. do 9 lutego 1989 r.
oraz od 2 czerwca 1989 r. do 1 marca 1990 r. za porednictwem
Morskiej Agencji pracowa³ u amatorów zagranicznych w szczególnych warunkach.
Zgodnie z art. 4 w/w ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. prawo
do emerytury pomostowej z uwzglêdnieniem art. 5-12 przys³uguje pracownikowi, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) urodzi³ siê po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosz¹cy co najmniej 15 lat;
3) osi¹gn¹³ wiek wynosz¹cy co najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla mê¿czyzn;
4) ma okres sk³adkowy i niesk³adkowy, ustalony na zasadach
okrelonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 dla mê¿czyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywa³ prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze,
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w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33
ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywa³ pracê w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.
3 ust. 1 i 3;
7) nast¹pi³o z nim rozwi¹zania stosunku pracy.
Zgodnie z art. 49 w/w ustawy prawo do emerytury pomostowej przys³uguje równie¿ osobie, która:
1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywa³a pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
2) spe³nia warunki okrelone art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;
3) w dniu wejcia w ¿ycie ustawy mia³a wymagany w przepisach, o których mowa w pkt. 2, okres pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.
3 ust. 1 i 3.
Organ rentowy nie uwzglêdni³ ubezpieczonemu do sta¿u pracy w warunkach szczególnych okresu od 9 lutego 1988 r. do 9
lutego 1989 r. oraz od 2 czerwca 1989 r. do 1 marca 1990 r. za
porednictwem Morskiej Agencji u armatorów zagranicznych.
Na potwierdzenie wykonywania pracy w warunkach szczególnych w w/w okresach ubezpieczony przedstawi³ zawiadczenie wydane przez Archiwum. Organ rentowy podnosi³, ¿e podmiot ten nie jest pracodawc¹ wobec czego wydany przez niego
dokument nie mo¿e byæ podstaw¹ uznania pracy ubezpieczonego u armatorów zagranicznych.
S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ wnioskodawca przedstawiaj¹c w/w
zawiadczenie w prawid³owy sposób wykaza³ okresy zatrudnienia w warunkach szczególnych i nie powinien ponosiæ negatywnych konsekwencji zmiany przepisów prawa dotycz¹cych
formy wiadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych. W jego sytuacji dostatecznym dowodem potwierdzaj¹cym
okolicznoæ charakteru jego zatrudnienia by³o w/w zawiadczenie, które w ocenie S¹du powinno byæ uznane za to¿same z wymienionym w za³¹czniku nr 1 poz. 23 powo³anej tutaj ustawy
o emeryturach pomostowych.
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Charakter pracy ubezpieczonego S¹d oceni³ pod k¹tem regulacji zawartej w art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, w którym wskazano, ¿e prace w szczególnych warunkach to prace zwi¹zane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem
mog¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem spowodowaæ trwa³e
uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach
rodowiska pracy, determinowanych si³ami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania rodków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiaj¹ przed
pracownikami wymagania przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci, ograniczony w wyniku procesu starzenia siê jeszcze przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniaj¹cym ich pracê
na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych
warunkach okrela za³¹cznik nr 1 do ustawy. W pkt. 23 za³¹cznika wskazano prace na statkach ¿eglugi morskiej. Z dokumentacji
zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, ¿e praca ubezpieczonego w spornych okresach odpowiada wymienionej w przywo³anym za³¹czniku.
S¹d zauwa¿y³, ¿e kwestia uwzglêdnienia spornych okresów
do sta¿u pracy w szczególnych warunkach by³a kwestionowana
przez pozwanego na gruncie prawnym. Pozwany wskazywa³, i¿
w jego ocenie obowi¹zuj¹ce przed dniem 1 stycznia 1990 r. przepisy prawne reguluj¹ce kwestiê podejmowania pracy przez obywateli polskich za granic¹ u pracodawców zagranicznych nie
przewidzia³y mo¿liwoci korzystania przez pracowników polskich zatrudnionych za granic¹ z uprawnieñ w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
i w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoci zaliczenia okresów pracy
u pracodawców zagranicznych przypadaj¹cych przed dniem
1 stycznia 1990 r. Dopiero przepisy ustawy z dnia 29 grudnia
1989 r. o zatrudnieniu (Dz.U. Nr 75, poz. 446 ze zm.) a nastêpnie ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U. Nr 106, poz. 457 ze zm.) ustali³y, i¿ okres zatrudnienia obywateli polskich za granic¹ jest traktowany jak okres
zatrudnienia w Polsce w zakresie uprawnieñ pracowniczych oraz
w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin pod warunkiem op³acania sk³adek na ubez-
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pieczenie spo³eczne oraz na Fundusz Pracy. Tryb dokonywania
wp³at na Fundusz Pracy zosta³ uregulowany rozporz¹dzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie dokonywania wp³at na Fundusz Pracy z tytu³u zatrudnienia
za granic¹ oraz tryb uiszczania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
W ocenie S¹du Okrêgowego z powy¿szym stanowiskiem pozwanego nie mo¿na siê zgodziæ.
Stosownie bowiem do treci art. 6 ust. 2 pkt d ustawy o emeryturach i rentach z FUS za okresy sk³adkowe uznaje siê równie¿
przypadaj¹ce przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy zatrudnienia obywateli polskich za granic¹  u pracodawców zagranicznych, je¿eli w okresie pracy za granic¹ by³y op³acane sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne w Polsce. Okresy te wiêc stanowi¹ równorzêdne okresy ubezpieczenia  okresy sk³adkowe i brak jakichkolwiek podstaw do ich pomijania przy ustalaniu uprawnieñ
do wiadczenia emerytalnego czy rentowego.
W wietle powy¿szego, brak jakichkolwiek podstaw do ró¿nicowania sytuacji prawnej ubezpieczonych ze wzglêdu na miejsce wiadczenia przez nich pracy, w szczególnoci bior¹c pod
uwagê to¿samy wymóg uiszczania sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne z tytu³u zatrudnienia za granic¹.
Powy¿sze tak¿e zosta³o jednoznacznie przes¹dzone w wielu orzeczeniach S¹du Najwy¿szego, a wyra¿one w nich stanowisko S¹d I
instancji w niniejszej sprawie w pe³ni podzieli³ (por. m.in. wyrok
z dnia 5 marca 2003 r., II UK 196/02, OSNP 2004/8/144; uchwa³ê
sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 13 lutego 2002 r., III ZP 30/01,
OSNAPIUS 2002/10/243). Wyranie w powy¿szych orzeczeniach
wskazano, i¿ do wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza siê okresy wykonywania za granic¹ u zagranicznych pracodawców prac wymienionych w stanowi¹cych za³¹cznik
do rozporz¹dzenia wykazach, je¿eli okresy te uznawane s¹ za okresy
sk³adkowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lub art. 6 ust. 2 pkt 1 lit.
d ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Okresy wykonywania za
granic¹ pracy w szczególnych warunkach nie s¹ uwzglêdnione tylko wówczas, gdy wymienione przepisy nie daj¹ podstawy do uznania
tych okresów za okresy sk³adkowe.
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S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e nale¿y mieæ na wzglêdzie równie¿ treæ wyroku z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygnaturze akt II UK 185/06, w którym S¹d Najwy¿szy poda³, ¿e dla
uznania okresu zatrudnienia wykonywanego przed wejciem
w ¿ycie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych za okres sk³adkowy
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 2 tej ustawy, nie jest
wymagane wykazanie przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o emeryturê
lub rentê op³acania przez pracodawcê sk³adek na pracownicze
ubezpieczenie spo³eczne.
W zwi¹zku z powy¿szym argumentacja pozwanego, i¿ okresy
te nie mog¹ zostaæ uwzglêdnione do sta¿u pracy w warunkach
szczególnych z uwagi na uregulowanie prawne jest chybiona i nie
znajduje oparcia w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie w ocenie S¹du I instancji, nale¿a³o uznaæ, i¿ wnioskodawca udowodni³ okolicznoæ sporn¹ w postaci przepracowania wymaganego okresu pracy w warunkach
szczególnych, wobec czego S¹d Okrêgowy na mocy art. 47714
§ 2 k.p.c. w zwi¹zku z przywo³anymi wy¿ej przepisami, w pkt. I
wyroku zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê organu rentowego i przyzna³ ubezpieczonemu J.T. prawo do emerytury pomostowej od
daty z³o¿enia wniosku.
W orzecznictwie s¹dowym mo¿na odnaleæ wiele przyk³adów nieprawid³owego dzia³ania organu rentowego, za które organ ten ponosi odpowiedzialnoæ i  w razie opónienia z tego powodu ustalenia prawa do wiadczenia lub jego wyp³aty 
zobligowany jest do wyp³aty nale¿nych odsetek. S¹ to w szczególnoci wypadki bezpodstawnego pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do wiadczenia oraz nieprawid³owe orzeczenie w sprawie niezdolnoci do pracy do celów rentowych wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS lub Komisjê Lekarsk¹ ZUS (por. wyrok SN z dnia 12 sierpnia 1998 r., II
UKN 171/98, OSNAP 1999/16/521). Podnieæ nale¿y, i¿ tak¿e
b³êdna interpretacja przepisów  z czym mamy do czynienia
w niniejszej sprawie  mieci siê w definicji nieprawid³owego
dzia³ania organu rentowego, za konsekwencje takiego dzia³ania
nie mog¹ obarczaæ ubezpieczonych. Stanowisko powy¿sze jest
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zgodne z utrwalonym na gruncie spraw o podobnym stanie faktycznym orzecznictwem. B³¹d organu rentowego rozumiany jest
w judykaturze bardzo szeroko ( por. uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 12 stycznia 1995 r., II UZP 28/94, OSNAPiUS
1995/19/242). Oznacza on ka¿d¹ obiektywn¹ wadliwoæ decyzji, niezale¿nie od tego, czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomy³ki, celowego dzia³ania samego organu rentowego czy te¿
rezultatem niew³aciwych dzia³añ pracodawców albo wadliwej
techniki legislacyjnej i w konsekwencji niejednoznacznoci stanowionych przepisów, w tym tak¿e naruszenia prawa wskutek
niew³aciwej wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów (por. uchwala
sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 26 listopada 1997 r., III ZP
40/97, OSNAPiUS 1998/14/429).
Bior¹c pod uwagê okolicznoci zaistnia³e w sprawie w pkt. II
wyroku S¹d Okrêgowy stwierdzi³ odpowiedzialnoæ pozwanego
organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
Apelacjê od powy¿szego wyroku z³o¿y³ Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, zaskar¿aj¹c orzeczenie S¹du pierwszej instancji
w czêci, tj.:
1) w punkcie I  w zakresie przyznania prawa do emerytury
pomostowej za okres od 8 grudnia 2010 r. do 9 grudnia 2010 r.
(w³¹cznie);
2) w punkcie II  w zakresie stwierdzenia odpowiedzialnoci
pozwanego organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
Zaskar¿onemu wyrokowi apeluj¹cy zarzuci³ naruszenie:
1) art. 4, art. 49 w zw. z art. 51 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze
zm.), a zw³aszcza przyjêcie, ¿e ubezpieczony spe³nia wymogi ustawowe uzasadniaj¹ce przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej od daty z³o¿enia wniosku, tj. od 8 grudnia
2010 r., pomimo i¿ ubezpieczony urodzi³ siê w dniu 10 grudnia 1950 r., zatem w dniu z³o¿enia wniosku o emeryturê pomostow¹ nie osi¹gn¹³ wieku 60 lat;
2) art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
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z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) w zw. z art. 85 ustawy
z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) poprzez
stwierdzenie odpowiedzialnoci pozwanego organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji;
3) prawa procesowego, tj. art. 233 k.p.c. polegaj¹ce na braku
wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u, co doprowadzi³o do sprzecznych istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego.
Wskazuj¹c na powy¿sze zarzuty pozwany organ rentowy
wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w czêci objêtej apelacj¹
i oddalenie odwo³ania, ewentualnie  o uchylenie zaskar¿onego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi pierwszej instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest zasadna, aczkolwiek nie wszystkie podniesione
w niej argumenty i zarzuty zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.
Trafnie apeluj¹cy zarzuca S¹dowi pierwszej instancji naruszenie przepisu art. 4 pkt 3 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656
ze zm.), nazywanej w dalszej czêci niniejszego uzasadnienia
ustaw¹ pomostow¹. Zgodnie z art. 4 wymienionego wy¿ej aktu
normatywnego  prawo do emerytury pomostowej, z uwzglêdnieniem art. 5-12, przys³uguje pracownikowi, który spe³nia ³¹cznie
warunki enumeratywnie wymienione w tym przepisie, m. in. 
osi¹gn¹³ wiek wynosz¹cy co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mê¿czyzn (art. 4 pkt 3 ustawy pomostowej). Z
kolei w myl przepisu art. 49 powo³anej wy¿ej ustawy  prawo
do emerytury pomostowej przys³uguje równie¿ osobie, która:
1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywa³a pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
2) spe³nia warunki okrelone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;
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3) w dniu wejcia w ¿ycie ustawy mia³a wymagany w przepisach, o których mowa w pkt. 2, okres pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.
3 ust. 1 i 3.
Wyk³adnia jêzykowa cytowanych wy¿ej przepisów wskazuje,
¿e brak spe³nienia chocia¿by jednego z warunków enumeratywnie wymienionych w przepisie art. 49 ustawy o emeryturach
pomostowych powoduje, ¿e ubezpieczony nie mo¿e nabyæ prawa do emerytury pomostowej. Wszystkie przes³anki wymienione w przepisie art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych musz¹
byæ spe³nione kumulatywnie (³¹cznie). Przepis wskazany w zdaniu poprzedzaj¹cym odsy³a m. in. do art. 4 pkt 1-5 i 7 ustawy
pomostowej, tj. w szczególnoci  do przepisu reguluj¹cego wiek
wymagany do nabycia prawa do emerytury pomostowej (art. 4
pkt 3 ustawy). Wobec powy¿szego brak osi¹gniêcia przez ubezpieczonego wieku okrelonego przepisem art. 4 pkt 3 w zw.
z art. 49 pkt 2 ustawy pomostowej skutkuje koniecznoci¹ uznania, ¿e ów ubezpieczony nie mo¿e nabyæ prawa do emerytury
pomostowej. Dopiero ukoñczenie okrelonego przez przepisy
wieku (tzn. 60 lat w przypadku mê¿czyzn)  przy jednoczesnym
spe³nieniu wszystkich pozosta³ych przes³anek okrelonych
w przepisie art. 49 ustawy pomostowej  powoduje nabycie prawa
do wiadczenia, o którym mowa w tym przepisie. Jak wskazuje
siê w pimiennictwie  art. 49 ustawy pomostowej ma charakter
przepisu dostosowawczego i jego zadaniem jest umo¿liwienie
przejcia na emeryturê pomostow¹ osobom, które po dniu wejcia w ¿ycie ustawy (tj. po 1 stycznia 2009 r.  art. 57 ustawy)
nie spe³ni³y warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze okrelonej w dwóch
wykazach stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2 do ustawy, jednak
spe³ni³y wszystkie pozosta³e warunki, w tym  warunek ukoñczenia wieku emerytalnego, okrelonego w przepisie art. 4 pkt
3 ustawy.
S¹d Okrêgowy przyzna³ J.T. prawo do emerytury pomostowej
od daty z³o¿enia wniosku (punkt I sentencji wyroku z dnia 31
maja 2011 r.), tj. od dnia 8 grudnia 2010 r. pocz¹wszy. Okolicznoci¹ faktyczn¹ pozostaj¹c¹ poza przedmiotem sporu by³o to,
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¿e ubezpieczony urodzi³ siê w dniu 10 grudnia 1950 r., a co za
tym idzie  ukoñczy³ wiek 60 lat w dniu 10 grudnia 2010 r. Osi¹gaj¹c wiek 60 lat ubezpieczony spe³ni³ ostatni z warunków niezbêdnych do nabycia prawa do emerytury pomostowej. Wobec powy¿szego S¹d pierwszej instancji powinien by³ przyznaæ J.T. prawo do
wiadczenia wskazanego w zdaniu poprzedzaj¹cym nie od daty
z³o¿enia wniosku (tj. od dnia 8 grudnia 2010 r.), gdy¿ w tym czasie
ubezpieczony nie spe³nia³ jeszcze wymogu osi¹gniêcia wieku
emerytalnego, lecz od dnia 10 grudnia 2010 r., tj. od daty ukoñczenia przez ubezpieczonego wieku 60 lat, okrelonego przepisem art. 4 pkt 3 w zw. z art. 49 pkt 2 ustawy o emeryturach
pomostowych. Dopiero bowiem w dniu 10 grudnia 2010 r. J.T.
spe³ni³ ostatni z ustawowych warunków koniecznych do nabycia
prawa do emerytury pomostowej. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e przy obliczaniu wieku osoby fizycznej uwzglêdnia
siê stan faktyczny istniej¹cy w ostatnim dniu (tj. w dniu osi¹gniêcia przez dan¹ osobê okrelonego wieku)  por. art. 112 k.c.
W tym stanie rzeczy S¹d Apelacyjny w oparciu o przepis art.
386 § 1 k.p.c. oraz na podstawie cytowanych wy¿ej przepisów
prawa materialnego zmieni³ orzeczenie S¹du pierwszej instancji
w punkcie I sentencji w ten sposób, ¿e zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i przyzna³ J.T. prawo do emerytury pomostowej od dnia 10
grudnia 2010 r. (punkt I sentencji niniejszego wyroku).
Co do istoty zasadne s¹ równie¿ zarzuty apeluj¹cego dotycz¹ce naruszenia przez S¹d Okrêgowy w G. przepisu art. 118 ust.
1a 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.), nazywanej dalej ustaw¹ emerytaln¹.
Zgodnie z wymienionym wy¿ej przepisem ustawy emerytalnej, zmienionym przez art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
(Dz.U. Nr 42, poz. 338) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1
kwietnia 2009 r.: ,,W razie ustalenia prawa do wiadczenia lub
jego wysokoci orzeczeniem organu odwo³awczego za dzieñ
wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji
uwa¿a siê równie¿ dzieñ wp³ywu prawomocnego orzeczenia
organu odwo³awczego, je¿eli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnoci za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej
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do wydania decyzji. Organ odwo³awczy, wydaj¹c orzeczenie,
stwierdza odpowiedzialnoæ organu rentowego.
Przepis art. 118 ust. 1a cytowanej wy¿ej ustawy swoje obecne
brzmienie zawdziêcza zmianie ustawy dokonanej po orzeczeniu
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 wrzenia 2007 r. (wyrok
w sprawie o sygn. akt P 11/07), w którym Trybuna³ stwierdzi³:
Art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz.
1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr
210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr
169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208,
poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558), rozumiany w ten sposób, ¿e za dzieñ wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji uznaje siê dzieñ wp³ywu prawomocnego orzeczenia tylko w sytuacji, gdy za nieustalenie tych
okolicznoci nie ponosi odpowiedzialnoci organ rentowy, jest
zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
W uzasadnieniu powy¿szego wyroku Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, ¿e jego zdaniem nale¿y zgodziæ siê z twierdzeniem,
¿e przez wyjanienie ostatniej niezbêdnej okolicznoci trzeba
rozumieæ wyjanienie ostatniej okolicznoci koniecznej do ustalenia samego istnienia prawa wnioskodawcy do wiadczenia.
Organ rentowy nie powinien zatem zwlekaæ (nawet d¹¿¹c do
korzystniejszego ustalenia uprawnieñ zainteresowanego) z wydaniem decyzji do czasu rozstrzygniêcia okolicznoci, które mog¹
mieæ wp³yw na nieznaczne podwy¿szenie wiadczenia (por. K.
Antonów, M. Bartnicki, op. cit., s. 402).
Nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z brzmieniem art. 85 ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zasad¹ jest wyp³ata przez
organ rentowy ustawowych odsetek okrelonych w przepisach
prawa cywilnego, jeli organ nie dokona tej wyp³aty w terminach przewidzianych w przepisach okrelaj¹cych zasady przyznawania i wyp³acania wiadczeñ pieniê¿nych z ubezpieczeñ
spo³ecznych. Organ rentowy jest zwolniony jednak z obowi¹zku
wyp³aty odsetek, gdy opónienie w przyznaniu lub wyp³aceniu
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wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które nie ponosi
odpowiedzialnoci.
W orzecznictwie s¹dowym mo¿na odnaleæ wiele przyk³adów nieprawid³owego dzia³ania organu rentowego, za które organ ten ponosi odpowiedzialnoæ i  w razie opónienia z tego powodu ustalenia prawa do wiadczenia lub jego wyp³aty 
zobligowany jest do wyp³aty nale¿nych odsetek. S¹ to w szczególnoci wypadki bezpodstawnego pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do renty inwalidzkiej
(zob. wyrok SN z dnia 12 sierpnia 1998 r., II UKN 171/98, OSNAP
1999/16/521). Zdaniem czêci judykatury organ rentowy ponosi
te¿ odpowiedzialnoæ za nieprawid³owe orzeczenie w sprawie
niezdolnoci do pracy do celów rentowych wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisjê lekarsk¹ ZUS.
Wydanie przez organ rentowy niezgodnej z prawem decyzji
odmawiaj¹cej wyp³aty wiadczenia w sytuacji, gdy by³o mo¿liwe
wydanie decyzji zgodnej z prawem, w szczególnoci, gdy ubezpieczony wykaza³ wszystkie przes³anki wiadczenia, oznacza,
¿e opónienie w spe³nieniu wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialnoæ, choæby nie mo¿na by³o mu zarzuciæ niestarannoci w wyk³adni i zastosowaniu prawa (por. wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r.,
I UK 159/04, OSNP 2005/19/308).
Rozstrzygniêcie interpretacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego
wymaga wskazania skutków prawnych wyroku. Mo¿na przyj¹æ,
¿e na gruncie dotychczasowych przepisów zasad¹ by³o, i¿ organ
rentowy w praktyce uznawa³, ¿e 30  dniowy termin wydania
decyzji w sprawie wiadczenia i jego wyp³aty w razie, gdy prawo do wiadczenia zosta³o ustalone przez s¹d, biegnie zawsze
od dnia dorêczenia mu prawomocnego orzeczenia s¹du, niezale¿nie od tego, co sprawi³o, ¿e to s¹d a nie organ rentowy, ustali³
prawo. Po rozstrzygniêciu Trybuna³u termin ten powinien byæ
liczony od dnia dorêczenia wyroku s¹du tylko wtedy, gdy ustalenie prawa do wiadczenia dopiero w postêpowaniu s¹dowym
nie by³o nastêpstwem okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialnoæ organ rentowy. W przeciwnym wypadku, gdy opónienie w ustaleniu prawa do wiadczenia by³o spowodowane
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okolicznociami, za które odpowiada organ rentowy (np. takimi
jak b³êdna interpretacja przepisów, zaniechanie podjêcia okrelonych dzia³añ z urzêdu, b³êdne orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS lub Komisji Lekarskiej ZUS w sprawie niezdolnoci do pracy) termin ten bêdzie liczony od dnia, w którym organ rentowy,
gdyby dzia³a³ prawid³owo, powinien by³ ustaliæ prawo do wiadczenia.
Wykonuj¹c wyrok interpretuj¹cy treæ art. 118 ust. 1a ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
ustawodawca zobowi¹za³ s¹d do stwierdzenia odpowiedzialnoci organu rentowego w przypadku, gdy za nieustalenie ostatniej
okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji odpowiada w³anie
organ rentowy. Celem tego przepisu jest skrócenie postêpowania administracyjnego i s¹dowego. Wykonuj¹c wyrok s¹du o przyznaniu prawa do wiadczenia lub okreleniu jego wysokoci,
organ rentowy zobowi¹zany bêdzie do wyp³aty odsetek na mocy
stwierdzenia jego odpowiedzialnoci przez s¹d bez potrzeby
powtarzania postêpowania administracyjnego i ewentualnie s¹dowego.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy
nale¿y stwierdziæ, ¿e S¹d Okrêgowy bezzasadnie stwierdzi³ odpowiedzialnoæ pozwanego organu rentowego za brak ustalenia
ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji. Trzeba
w tym miejscu przypomnieæ, ¿e o ile w postêpowaniu s¹dowym
tocz¹cym siê na skutek wniesienia odwo³ania od decyzji organu
rentowego ubezpieczony mo¿e wykazywaæ okresy zatrudnienia
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
wszelkimi dostêpnymi rodkami dowodowymi, przewidzianymi
przepisami kodeksu postêpowania cywilnego, np. zeznaniami
wiadków, przes³uchaniem strony, wszelkimi dokumentami kadrowo-p³acowymi itp. (tak¿e innymi rodkami dowodowymi ni¿
te wymienione w przepisie § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego
[ ] (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)  por. uchwa³ê SN z dnia 27
maja 1985 roku, III UZP 5/85, LEX nr 14635), o tyle w postêpowaniu administracyjnym maj¹cym miejsce przed organem rentowym udowodnienie wspomnianych wy¿ej okresów zatrudnienia
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mo¿liwe jest wy³¹cznie w sposób cile okrelony w przepisach
rozporz¹dzenia reguluj¹cego zasady postêpowania o wiadczenia emerytalno-rentowe. W okresie, w którym wydana zosta³a
zaskar¿ona decyzja ZUS, aktem normuj¹cym postêpowanie w sprawie przyznawania emerytur i rent oraz ich wyp³at by³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno  rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.). Zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 pkt 2 wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia 
osoba ubiegaj¹ca siê o emeryturê lub rentê inwalidzk¹ powinna
przedstawiæ dokumenty stwierdzaj¹ce okresy zatrudnienia uzasadniaj¹ce prawo do wiadczeñ i ich wysokoæ. Z kolei w myl
przepisu § 21 ust. 1 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia  rodkiem dowodowym, stwierdzaj¹cym okresy zatrudnienia, s¹ pisemne zawiadczenia zak³adów pracy, wydane na podstawie
posiadanych dokumentów, oraz legitymacje ubezpieczeniowe,
a tak¿e inne dowody z przebiegu ubezpieczenia. Zawiadczenie
zak³adu pracy powinno w szczególnoci zawieraæ imiê i nazwisko osoby, której dotyczy, datê podjêcia i ustania zatrudnienia
oraz rodzaj wykonywanej czynnoci (§ 21 ust. 2 rozporz¹dzenia).
Je¿eli pracownik ubiega siê o przyznanie emerytury z tytu³u zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zawiadczenie zak³adu pracy powinno stwierdzaæ charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach oraz inne
okolicznoci, od których jest uzale¿nione przyznanie takiej emerytury (§ 21 ust. 4 rozporz¹dzenia). Regulacje zawarte w przepisach wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia Rady Ministrów (obecnie ju¿ uchylonego, ale obowi¹zuj¹cego w czasie, w którym zosta³a wydana zaskar¿ona decyzja ZUS) dotycz¹ce rodków dowodowych s³u¿¹cych wykazaniu okresów zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów
ustalania prawa do emerytur i rent oraz wyp³aty tych wiadczeñ
znajduj¹ uzupe³nienie w przepisach rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 tego ostatniego rozporz¹dzenia  okresy
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pracy, o których mowa w ust. 1 (tzn. okresy pracy w warunkach
szczególnych lub w szczególnym charakterze), stwierdza zak³ad
pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w wiadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporz¹dzenia, lub w wiadectwie pracy.
W toku postêpowania administracyjnego, jakie mia³o miejsce
w niniejszej sprawie przed ZUS, J.T. przed³o¿y³ na okolicznoæ
wykonywania przez siebie pracy w warunkach szczególnych
dokument w postaci zawiadczenia z dnia 27 wrzenia 2010 r.,
wystawionego przez Archiwum. Z dokumentu wymienionego
w zdaniu poprzedzaj¹cym wynika³ fakt zatrudnienia ubezpieczonego na stanowisku starszego oficera na statkach enumeratywnie
wskazanych w zawiadczeniu  w okresach: od dnia 9 lutego
1988 r. do dnia 9 lutego 1989 r. oraz od dnia 2 czerwca 1989 r.
do dnia 1 marca 1990 r. Wystawca zawiadczenia wskaza³, ¿e
jako osoba zatrudniona na stanowisku starszego oficera J.T. wykonywa³ stale i w pe³nym wymiarze czasu  pracê w warunkach
szczególnych, na statkach morskich w ¿egludze miêdzynarodowej jako pracownik wpisany na listê cz³onków za³ogi tych statków. Jednoczenie w zawiadczeniu stwierdzono, ¿e praca wykonywana przez ubezpieczonego w okresach, o których mowa
w zawiadczeniu, jest to¿sama z zatrudnieniem wskazanym
w dziale VIII, pkt 4 wykazu A stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz.U. Nr 8,
poz. 43 ze zm.), za stanowisko pracy zajmowane przez J.T.
odpowiada temu wymienionemu w dziale VIII, poz. 4 pkt 1
wykazu A bêd¹cego za³¹cznikiem do zarz¹dzenia nr 24 Ministra  Kierownika Urzêdu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zak³adach pracy resortu gospodarki morskiej. Ponadto
podmiot bêd¹cy wystawc¹ zawiadczenia wskaza³, ¿e prace na
statkach ¿eglugi morskiej figuruj¹ pod punktem 23 wykazu prac
w szczególnych warunkach, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U.
Nr 237, poz. 1656 ze zm.).
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W ocenie S¹du Apelacyjnego pozwany organ rentowy mia³
prawo nie uwzglêdniæ wymienionego wy¿ej dokumentu (tzn.
Zawiadczenia z dnia 27 wrzenia 2010 r.) jako dowodu na
okolicznoæ wykonywania przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych  ze wzglêdu na fakt, ¿e nie zosta³ on
wystawiony przez pracodawcê, który zatrudnia³ J.T. Wystawc¹
przedmiotowego dokumentu by³o Archiwum P.  czyli podmiot, u którego ubezpieczony nigdy nie by³ zatrudniony. Powy¿sza okolicznoæ wynika expressis verbis z treci Zawiadczenia
z dnia 27 wrzenia 2010 r., w którym mowa jest o tym, ¿e J.T.
by³ zatrudniany za porednictwem Morskiej Agencji [ ] u armatorów zagranicznych. Jak ju¿ wy¿ej wskazano, w wietle przepisu § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego [ ] (Dz.U. Nr 8, poz. 43
ze zm.) podmiotem uprawnionym do wystawienia wiadectwa
potwierdzaj¹cego fakt zatrudnienia danej osoby w warunkach
szczególnych lub w szczególnym charakterze jest wy³¹cznie pracodawca (okrelony w powy¿szym przepisie jako zak³ad pracy). Analogiczn¹ regulacjê prawn¹ zawiera zreszt¹ równie¿ przepis § 21 ust. 1, 2 i 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno  rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz.
49 ze zm.). Z kolei przepis art. 51 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych pos³uguje siê pojêciem p³atnika sk³adek jako podmiotu zobowi¹zanego do wystawiania zawiadczeñ o okresach pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, co równie¿ jest równoznaczne z pojêciem pracodawcy (por. art. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych). Skoro za Zawiadczenie z dnia 27 wrzenia
2010 r. nie zosta³o wystawione przez pracodawcê zatrudniaj¹cego J.T., to ZUS by³ uprawniony do odmowy uznania tego dokumentu za dowód potwierdzaj¹cy fakt zatrudnienia ubezpieczonego w warunkach szczególnych w okresach w nim wskazanych
(§ 21 ust. 1 a contrario rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno  rentowe i zasad wyp³aty tych wiadczeñ, § 2 ust. 2 a contrario rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
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w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz
art. 51 a contrario w zwi¹zku z art. 2 pkt 2 a contrario ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), która nie dopuszcza wydawania przez archiwa i prywatnych przechowawców
wiadectw pracy potwierdzaj¹cych zatrudnienie w warunkach
szczególnych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 marca
2007 r., IVSA/Wa 25/07, LEX nr 335131). Z kolei bez uwzglêdnienia okresów zatrudnienia wymienionych w Zawiadczeniu
z dnia 27 wrzenia 2010 r. J.T. nie legitymowa³ siê co najmniej
15-letnim sta¿em pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, wymaganym do nabycia prawa do emerytury pomostowej. Jeli bowiem nie liczyæ okresów zatrudnienia
wymienionych w zawiadczeniu wystawionym przez Archiwum,
to ubezpieczony wykaza³ jedynie 14 lat, 8 miesiêcy i 9 dni pracy
w warunkach szczególnych (vide wiadectwo wykonywania prac
w szczególnych warunkach z dnia 21 wrzenia 2010 r.  k. 6 akt
emerytalnych).
Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e pozwany organ rentowy by³ uprawniony do odmowy przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej, gdy¿ w toku postêpowania administracyjnego J.T. nie wykaza³ w sposób przewidziany przepisami cytowanych wy¿ej rozporz¹dzeñ Rady Ministrów co najmniej 15-letniego sta¿u pracy w warunkach szczególnych  jedyne wiadectwo, które zosta³o wystawione przez
pracodawcê powoda (k. 6 akt emerytalnych) potwierdza³o fakt
wykonywania przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych przez okres krótszy ni¿ 15-letni. Powy¿sze rozwa¿ania
nie zmieniaj¹ faktu, ¿e S¹d pierwszej instancji by³ w³adny po
przeprowadzeniu rozprawy do poczynienia w³asnych ustaleñ faktycznych dotycz¹cych sta¿u pracy J.T. w warunkach szczególnych  odmiennych od ustaleñ, jakich w tym zakresie dokona³
organ rentowy.
W tym stanie rzeczy S¹d Okrêgowy przyznaj¹c ubezpieczonemu prawo do emerytury pomostowej powinien by³ jednocze-
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nie stwierdziæ brak odpowiedzialnoci organu rentowego za brak
ustalenia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
Nale¿y w tym miejscu wyjaniæ, ¿e jak wskazuje siê w judykaturze  przepis zawarty w zdaniu drugim art. 118 ust. 1a ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych nak³ada na S¹d przyznaj¹cy prawo do
wiadczenia obowi¹zek zamieszczenia z urzêdu (ex officio) w sentencji wyroku rozstrzygniêcia w przedmiocie odpowiedzialnoci
organu rentowego odnonie do nieustalenia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji, tj. zarówno stwierdzaj¹cego
tak¹ odpowiedzialnoæ, jak i jej brak (takie stanowisko zaj¹³ SN
w wyroku z dnia 28 kwietnia 2010 r., II UK 330/09, LEX nr
604220).
Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ trzeba dodaæ, ¿e nie
mo¿na siê zgodziæ z apeluj¹cym, gdy ten zarzuca, jakoby instytucja stwierdzenia odpowiedzialnoci organu rentowego za brak
ustalenia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji
nie mia³a zastosowania w odniesieniu do emerytur pomostowych.
ZUS ma co prawda racjê, ¿e w dacie uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych (tzn. 19 grudnia 2008 r.) przepis art. 118
ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jeszcze nie obowi¹zywa³
(wszed³ w ¿ycie dopiero z dniem 1 kwietnia 2009 r.), niemniej
jednak apeluj¹cy zdaje siê zapominaæ, ¿e od czasu wejcia w ¿ycie wymienionego wy¿ej przepisu ustawa o emeryturach pomostowych by³a nowelizowana. I tak z dniem 1 maja 2011 r. znowelizowano przepis art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych,
który w zakresie postêpowania w sprawach emerytury pomostowej zawiera odes³anie do stosowanych odpowiednio przepisów art. 114 i art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Przyjmuj¹c postulat racjonalnego ustawodawcy nale¿y stwierdziæ, ¿e gdyby jego zamiarem by³o
pominiêcie odes³ania (w zakresie postêpowania w sprawach
emerytur pomostowych) do regulacji prawnej zawartej w przepisie art. 118 ust. 1a ustawy emerytalnej, to nowelizuj¹c w 2011 r.
(czyli wówczas, gdy przepis dotycz¹cy stwierdzenia odpowiedzialnoci organu rentowego ju¿ obowi¹zywa³) przepis art. 28
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ustawy pomostowej z pewnoci¹ pomin¹³by on owo odes³anie.
Tymczasem nic takiego siê nie sta³o  w przepisie art. 28 ustawy
o emeryturach pomostowych po nowelizacji dokonanej w 2011 r.
widnieje odes³anie m. in. do przepisów art. 116-128a ustawy
emerytalnej, z czego nale¿y wnosiæ, ¿e wszystkie powy¿sze przepisy (czyli równie¿ art. 118 ust. 1a) znajduj¹ zastosowanie do
postêpowania w sprawach emerytur pomostowych. Analogiczna
sytuacja mia³a miejsce w przypadku odes³ania do art. 118 ust. 15 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zawartego w przepisie art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.). W dacie uchwalenia tej ostatniej ustawy przepis dotycz¹cy stwierdzenia odpowiedzialnoci organu rentowego jeszcze nie obowi¹zywa³, ale po jego wprowadzeniu w ¿ycie (od dnia 1 kwietnia
2009 r. pocz¹wszy), pomimo kolejnych nowelizacji ustawy o rencie socjalnej ustawodawca nie wy³¹czy³ art. 118 ust. 1a ustawy
emerytalnej z grupy przepisów, do których odes³anie znajduje
siê w art. 15 ustawy o rencie socjalnej. Tak wiêc przepis art. 118
ust. 1a ustawy emerytalnej stosuje siê zarówno do postêpowania
w sprawach rent socjalnych, jak i emerytur pomostowych.
Wobec powy¿szego S¹d Apelacyjny w oparciu o przepis art.
386 § 1 k.p.c. oraz art. 118 ust. 1a zdanie drugie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zmieni³ zaskar¿one orzeczenie w punkcie II
sentencji w ten sposób, ¿e nie stwierdzi³ odpowiedzialnoci pozwanego organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji (punkt II sentencji niniejszego
wyroku).
Bezzasadny jest natomiast zarzut naruszenia przepisu art. 233
k.p.c., polegaj¹cego jakoby na braku wszechstronnego rozwa¿enia materia³u, co zdaniem apeluj¹cego mia³o doprowadziæ do
sprzecznoci istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego. Takie stwierdzenie jest równoznaczne z zarzutem uchybienia przez S¹d pierwszej instancji zasadzie
swobodnej oceny dowodów, o której mowa w przepisie art. 233
§ 1 k.p.c. (choæ apeluj¹cy nie wskaza³ dok³adnej jednostki redakcyjnej wymienionego wy¿ej przepisu, której naruszenie zarzuca
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S¹dowi Okrêgowemu, to ze sformu³owania zarzutu apelacyjnego
wynika, ¿e ZUS mia³ na myli § 1 wspomnianego artyku³u). Przepis art. 233 § 1 k.p.c. stanowi, ¿e S¹d ocenia wiarygodnoæ i moc
dowodów wed³ug w³asnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u. W orzecznictwie s¹dowym, jak równie¿ w doktrynie prawa wielokrotnie podkrelano, i¿ swobodna ocena dowodów w podanym wy¿ej znaczeniu
nie mo¿e byæ równoznaczna z ich dowoln¹ ocen¹, tj. tak¹, która
nie znajduje oparcia w materiale dowodowym zgromadzonym
w aktach sprawy lub jest nielogiczna albo te¿ sprzeczna z zasadami dowiadczenia ¿yciowego (patrz np. wyroki SN z dni: 29
lipca 1998 r., II UKN 151/98, OSNAPiUS 1999/15/492; 4 lutego
1999 r., II UKN 459/98, OSNAPiUS 2000/6/252; 23 marca 1999 r.,
II UKN 543/98, OSNAPiUS 2000/11/433; 24 marca 1999 r., I PKN
632/98, OSNAPiUS 2000/10/382; 10 czerwca 1999 r., II UKN 685/
98, OSNAPiUS 2000/17/655; 5 sierpnia 1999 r., II UKN 76/99, OSNAPiUS 2000/19/732; 10 listopada 1999 r., I PKN 361/99, OSNAPiUS
2001/7/216 czy 19 czerwca 2001 r., II UKN 423/00, OSNP 2003/5/
137). Strona zarzucaj¹ca S¹dowi naruszenie przepisu art. 233 §1
k.p.c. musi wykazaæ, i¿ ocena dowodów dokonana przez ów S¹d
by³a sprzeczna z okrelonymi regu³ami logiki lub te¿ z zasadami
dowiadczenia ¿yciowego wzglêdnie, i¿ S¹d niedostatecznie wyjani³ sprzecznoci, jakie zaistnia³y np. w zeznaniach wiadków
czy opiniach bieg³ych. Uzasadnieniem zarzutu naruszenia zasady
swobodnej oceny dowodów nie mo¿e byæ samo przekonanie
strony o innej ni¿ to przyj¹³ S¹d  wadze (znaczeniu) poszczególnych dowodów przeprowadzonych w danej sprawie ani te¿
odmienna ocena dowodów przez stronê od tej przyjêtej przez
S¹d (por. wyroki SA w Poznaniu z dni: 21 marca 2006 r., I ACa
1116/05, LEX nr 194518; 27 kwietnia 2006 r., I ACa 1303/05, LEX
nr 214251; 7 czerwca 2006 r., I ACa 1407/05, LEX nr 278415).
Przyjêcie odmiennego stanowiska by³oby nieracjonalne, gdy¿ prowadzi³oby de facto do sytuacji, w której S¹dowi ni¿szej instancji
mo¿na by³oby skutecznie postawiæ zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów w ka¿dym przypadku, kiedy tylko strona prezentowa³aby odmienne przekonanie co do znaczenia zgromadzonych dowodów ni¿ S¹d, który orzeka³ w sprawie (co w prak-

103

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
tyce ma miejsce prawie zawsze, gdy tylko dana strona odwo³uje
siê od wydanego orzeczenia). Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania
nale¿y podkreliæ, i¿ naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów nie mo¿na upatrywaæ w takiej ocenie materia³u dowodowego, która jest logiczna, zgodna ze wskazaniami dowiadczenia
¿yciowego oraz dokonana w sposób wszechstronny.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy
nale¿y stwierdziæ, ¿e S¹d Okrêgowy nie uchybi³ zasadzie swobodnej oceny materia³u dowodowego  z jednym wyj¹tkiem. Otó¿
jedynym b³êdnym ustaleniem faktycznym poczynionym przez
ów S¹d by³o to dotycz¹ce pocz¹tkowej daty nabycia przez ubezpieczonego prawa do emerytury pomostowej (nieprawid³owe
stwierdzenie odpowiedzialnoci organu rentowego stanowi³o ju¿
kwestiê natury prawnej). Jak ju¿ bowiem wy¿ej wspomniano,
S¹d Okrêgowy powinien by³ ustaliæ, ¿e J.T. naby³ prawo do
emerytury pomostowej od dnia spe³nienia ostatniej przes³anki
nabycia uprawnieñ do tego wiadczenia, tj. od osi¹gniêcia wieku
emerytalnego wynosz¹cego 60 lat  czyli od dnia 10 grudnia
2010 r. pocz¹wszy (nie za od daty z³o¿enia wniosku o wiadczenie tj. od 8 grudnia 2010 r., jak ustali³ S¹d). W pozosta³ym
zakresie S¹d pierwszej instancji  wbrew twierdzeniom pozwanego organu rentowego  oceni³ dowody w sposób wszechstronny, logiczny i zgodny z zasadami dowiadczenia ¿yciowego. Na
marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ZUS w uzasadnieniu apelacji
nie wyjani³, na czym w jego ocenie mia³oby polegaæ naruszenie
zasady swobodnej oceny dowodów przez S¹d pierwszej instancji. Apelacja w tym zakresie nie zawiera³a uzasadnienia, a tym
samym  nie spe³nia³a jednego z wymogów konstrukcyjnych,
o którym mowa w przepisie art. 368 § 1 pkt 3 k.p.c.
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2
WYROK
z dnia 31 stycznia 2012 r.
III AUa 1071/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Liliana £uæ (Przewodnicz¹cy)
SSA Bo¿ena Grubba
SSA Barbara Mazur (sprawozdawca)

Teza
mieræ jedynego udzia³owca spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ pozostaje bez wp³ywu na istnienie i wa¿noæ umowy
o pracê zawartej pomiêdzy spó³k¹ a pracownikiem.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 7 stycznia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych orzek³, i¿ A.S. nie podlega ubezpieczeniom spo³ecznym od dnia 9 maja 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. z tytu³u
zatrudnienia na podstawie umowy o pracê w firmie PPUH B.
Sp. z o.o.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³a ubezpieczona wnosz¹c o jej zmianê i wskazuj¹c, i¿ po mierci jedynego cz³onka
zarz¹du w okresie wskazanym w zaskar¿onej decyzji przedmiotowa spó³ka nadal prowadzi³a dzia³alnoæ, a zatem umowa o pracê, która ³¹czy³a wnioskodawczyniê ze spó³k¹ nie wygas³a.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany wniós³ o jego oddalenie.
Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2011 r. S¹d Okrêgowy zmieni³
zaskar¿on¹ decyzjê pozwanego i ustali³, ¿e wnioskodawczyni
podlega ubezpieczeniom spo³ecznym w okresie od dnia 9 maja
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. z tytu³u zatrudnienia na podstawie umowy o pracê w firmie PPHU B. Spó³ka z o.o. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko S¹d wskaza³, i¿ Spó³ka, o której mowa
zajmowa³a siê handlem stal¹ kwasoodporn¹. Uchwa³¹ z dnia 18
lipca 2001 r. na stanowisko prezesa zarz¹du spó³ki powo³ana
zosta³a J.S. W dniu 14 grudnia 2005 r. J.S. zosta³a odwo³ana ze
stanowiska prezesa zarz¹du, na jej miejsce zosta³ powo³any W.S.
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Wspólnikami w spó³ce byli W.S., R.S., A.S. oraz B.S., którzy nastêpnie w 2005 r. wszystkie swoje udzia³u przekazali W.S. W dniu
8 maja 2006 r. W.S. zmar³. Spadek po zmar³ym W.S. zosta³ nabyty
po 1/3 czêci ka¿dy przez B.S., R.S. i A.S. Na podstawie dokonanego umownego dzia³u spadku udzia³y w spó³ce B. naby³a
w pe³nej wysokoci B.S., która w dniu 1 grudnia 2006 r. powo³a³a na stanowisko prezesa zarz¹du spó³ki D.S.
A.S. w okresie od dnia 1 padziernika 2001 r. do dnia 31
grudnia 2006 r. zosta³a zg³oszona przez spó³kê do ubezpieczeñ
spo³ecznych z tytu³u wykonywania zatrudnienia w oparciu o umowê o pracê. Wnioskodawczyni zosta³a zatrudniona na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno  finansowych, zajmowa³a siê
równie¿ sprzeda¿¹, oraz pracami porz¹dkowymi. Odwo³uj¹ca
czynnoci pracownicze wykonywa³a w siedzibie spó³ki. Ubezpieczona zosta³a zatrudniona przez ówczesnego prezesa zarz¹du
spó³ki J.S., w pe³nym wymiarze czasu pracy. Po mierci w dniu
8 maja 2006 r. ojca a zarazem jedynego udzia³owca spó³ki, W.S.,
ubezpieczona w dalszym ci¹gu by³a zatrudniona w spó³ce, nadal
zajmowa³a siê sprzeda¿¹ oraz ksiêgowoci¹, wystawia³a faktury,
zajmowa³a siê ci¹ganiem nale¿noci oraz p³aceniem zobowi¹zañ, a ponadto wraz z bratem próbowa³a prowadziæ spó³kê. Po
mierci W.S. sytuacja finansowa spó³ki uleg³a pogorszeniu i konieczne by³o zwolnienie pozosta³ych pracowników, w tym pracowników zatrudnionych w charakterze stró¿ów na posesji 
wówczas obowi¹zek dozorowania obiektu spad³ równie¿ na ubezpieczon¹. Dodatkowo wnioskodawczyni zajmowa³a siê utrzymaniem posesji w czystoci, karmieniem psów oraz przygotowaniem budynku do sprzeda¿y. Do koñca grudnia 2006 r. ubezpieczona otrzymywa³a wynagrodzenie, przy czym by³o ono ni¿sze
z uwagi na sytuacjê finansow¹ spó³ki.
Pod koniec grudnia 2006 r. wnioskodawczyni zaczê³a samodzielnie prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Dokonuj¹c oceny zgromadzonego materia³u dowodowego,
przy uwzglêdnieniu treci art. 632 k.p. S¹d doszed³ do przekonania, ¿e A.S. w okresie od dnia 9 maja 2006 r. (tj. po mierci W.S.)
do 31 grudnia 2006 r. w dalszym ci¹gu by³a zatrudniona na podstawie umowy o pracê w spó³ce z o.o. PPHU B. w rozumieniu
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przepisu art. 22 k.p. Wykonywanie przez ubezpieczon¹ zatrudnienia potwierdzone zosta³o w zeznaniach wiadków, jak równie¿ porednio we wskazanych dowodach z dokumentów. Znamienne jest to, ¿e po mierci W.S. spó³ka funkcjonowa³a w dalszym ci¹gu, a ubezpieczona do koñca grudnia 2006 r. zajmowa³a
siê ksiêgowoci¹ spó³ki, czêciowo równie¿ sprzeda¿¹ pozosta³ego towaru w spó³ce, a tak¿e czyni³a starania w celu zaspokojenia wierzycieli spó³ki. W ocenie S¹du, równie¿ prowadzenie
przez ubezpieczon¹ rozmów z bankiem na temat prolongaty zad³u¿enia kredytowego, poszukiwanie nabywcy nieruchomoci,
zajmowanie siê ci¹ganiem nale¿noci od kontrahentów mieci³o
siê w zakresie zajmowanego przez ni¹ stanowiska dyrektora ds.
ekonomiczno  finansowych spó³ki. Okolicznoæ, i¿ po mierci
ojca A.S. zmuszona by³a równie¿ wykonywaæ takie czynnoci,
jak prace porz¹dkowe, czy dozorowanie budynków zwi¹zana
by³a z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ spó³ki oraz z koniecznoci¹ przejêcia obowi¹zków dotychczas wykonywanych przez
zwolnionych pracowników.
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany, zaskar¿aj¹c go w ca³oci, zarzucaj¹c mu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 22
k.p., art. 6 ust. 1, art. 13 pkt 1, art. 38 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz prawa procesowego, tj. art. 233
§ 1 k.p.c.
Powo³uj¹c siê na wskazane zarzuty pozwany wniós³ o zmianê
zaskar¿onego wyroku i oddalenie odwo³ania, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy S¹dowi I instancji do ponownego rozpoznania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego nie jest zasadna i nie zas³uguje na
uwzglêdnienie.
W pierwszej kolejnoci wskazaæ nale¿y, ¿e S¹d Apelacyjny
uzna³ zaskar¿one rozstrzygniêcie S¹du Okrêgowego za prawid³owe, przy czym nie podzieli³ zawartej w jego uzasadnieniu
argumentacji, a zw³aszcza ustaleñ dotycz¹cych wykonywania
przez A.S. zatrudnienia po dniu 8 maja 2006 r. Podkreliæ nale¿y,
¿e S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹c przedmiotow¹ sprawê w sposób
nieuprawniony wykroczy³ poza ramy zaskar¿onej decyzji, albo-
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wiem ta dotyczy³a kwestii ustania ubezpieczenia pracowniczego
wnioskodawczyni w okresie od 9 maja 2006 r. do 31 grudnia
2006 r. spowodowanego  jak podnosi³ skar¿¹cy  wyganiêciem umowy o pracê z powodu mierci pracodawcy, bêd¹cego
cz³onkiem jednoosobowego zarz¹du PPHU B. Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. A zatem fakt nie podlegania przez
wnioskodawczyniê ubezpieczeniu spo³ecznemu we wskazanym
wy¿ej okresie spowodowany by³  w ocenie organu rentowego
 wy³¹cznie mierci¹ pracodawcy, nie za tym, ¿e po dniu 8
maja 2006 r. nie wiadczy³a ona pracy na rzecz Spó³ki, dlatego
te¿ przeprowadzone przez S¹d postêpowanie dowodowe w zakresie faktycznego wykonywania przez wnioskodawczyniê pracy by³o co najmniej bezprzedmiotowe.
W tym miejscu podkreliæ nale¿y, ¿e sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych rozpoznawane s¹ w postêpowaniu odrêbnym przewiduj¹cym szczególne uregulowania prawne. Postêpowanie w tych sprawach, w odró¿nieniu od zwyk³ych spraw
cywilnych, inicjowane jest wniesieniem przez ubezpieczonego
odwo³ania od decyzji organu rentowego lub odwo³ania w razie
niewydania przez organ rentowy decyzji w terminie dwóch miesiêcy od zg³oszenia roszczenia (art. 476 § 2 i 3 k.p.c.). Zgodnie
z tez¹ reprezentowan¹ w orzecznictwie, dochodzenie przed s¹dem prawa do wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego, które
nie by³o przedmiotem decyzji organu rentowego jest niedopuszczalne, za wyj¹tkiem przewidzianym w art. 4779 § 4 k.p.c. (dotyczy niewydania decyzji przez organ rentowy), a treæ decyzji, od
której wniesiono odwo³anie wyznacza przedmiot i zakres rozpoznania oraz orzeczenia s¹du (por. orzeczenie SN z dnia 13 maja
1999 r., II UZ 52/99, OSN 2000/15/601; orzeczenie SN z dnia 23
listopada 1999 r., sygn. akt II UKN 204/99, OSN 2001/5/169).
To¿same stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 7
kwietnia 2011 r. (I UK 357/10, LEX nr 863946) wskazuj¹c, i¿ s¹d
ubezpieczeñ spo³ecznych nie mo¿e wykroczyæ poza przedmiot
postêpowania wyznaczony w pierwszym rzêdzie przez przedmiot zaskar¿onej decyzji, a nastêpnie przez zakres odwo³ania od
niej (por. wyrok SN z dnia 1 wrzenia 2010 r., III UK 15/10, LEX
nr 667499). W sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych
przedmiot rozpoznania sprawy s¹dowej wyznacza decyzja orga-
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nu rentowego, od której wniesiono odwo³anie (art. 4779 k.p.c.,
art. 47714 k.p.c.  tak orzeczono w postanowieniu SN z dnia 20
stycznia 2010 r., II UZ 49/09, LEX nr 583831). W wyroku z dnia
23 kwietnia 2010 r. (II UK 309/09, LEX nr 604210) S¹d Najwy¿szy przypomnia³, ¿e zgodnie z systemem orzekania w sprawach
z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, w postêpowaniu wywo³anym odwo³aniem do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych s¹d
rozstrzyga o prawid³owoci zaskar¿onej decyzji (art. 47714 § 2
i art. 47714a k.p.c.) w granicach jej treci i przedmiotu.
Przek³adaj¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt analizowanej sprawy wskazaæ nale¿y, ¿e skoro niniejsze postêpowanie zosta³o
zainicjowane odwo³aniem wnioskodawczyni od decyzji Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 7 stycznia 2010 r. ustalaj¹cej, i¿
A.S. w okresie od 9 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. nie
podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u zatrudnienia
w PPHU B. Spó³ka z o.o. z powodu mierci cz³onka jednoosobowego zarz¹du, to tym samym analiza odwo³ania ubezpieczonej winna siê ograniczyæ wy³¹cznie do zbadania, czy w tym konkretnym przypadku mieræ pracodawcy skutkowa³a rozwi¹zaniem wzglêdnie wyganiêciem umowy o pracê. A zatem przeprowadzone przez S¹d postêpowanie dowodowe w zakresie ustalenia czy w w/w okresie wnioskodawczyni wiadczy³a pracê na
rzecz Spó³ki czy te¿ nie by³o zbêdne.
Maj¹c na uwadze zaprezentowane wy¿ej ustalenia zaznaczyæ
trzeba, ¿e bezsporn¹ w niniejszej sprawie jest okolicznoæ, i¿
w dniu 8 maja 2006 r. zmar³ W.S., jedyny udzia³owiec i prezes
Zarz¹du PPHU B. Spó³ki z o.o. Poza sporem pozostaje równie¿
fakt, ¿e córka W.S., A.S., pocz¹wszy od 1 padziernika 2001 r.
do 8 maja 2006 r., w drodze zawartej ze Spó³k¹ umowy o pracê,
wykonywa³a powierzone jej obowi¹zki dyrektora ds. ekonomiczno
 finansowych. Wyjanienia wymaga³a jedynie kwestia czy po
dniu 8 maja 2006 r., tj. po mierci W.S., cz³onka jednoosobowego
zarz¹du Spó³ki, umowa o pracê ³¹cz¹ca wnioskodawczyniê
z PPHU B. wygas³a wzglêdnie zosta³a rozwi¹zana, czy te¿ trwa³a
nadal, wskutek czego skar¿¹ca podlega³a nieprzerwane do dnia
31 grudnia 2006 r. pracowniczemu ubezpieczeniu spo³ecznemu.
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Rozwa¿aj¹c powy¿sz¹ kwestiê, w pierwszej kolejnoci wskazaæ nale¿a³o, i¿ umowa zawarta pomiêdzy A.S. a jej ojcem nie
wygas³a w chwili jego mierci. Wyjaniæ bowiem trzeba, ¿e choæ
zgodnie z treci¹ art. 632 § 1 k.p. z dniem mierci pracodawcy
umowy o pracê z pracownikami wygasaj¹, to jednak przepis ten
nie ma zastosowania w razie mierci osoby fizycznej, która prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie spó³ki handlowej. W
takim przypadku pracodawc¹ jest spó³ka. Nawet wiêc gdyby do
zmar³ej osoby fizycznej nale¿a³y wszystkie jej udzia³y lub akcje,
mieræ takiego wspólnika czy akcjonariusza nie poci¹ga za sob¹
wyganiêcia stosunków pracy (ani te¿ przejcia zak³adu pracy na
inn¹ osobê). mieræ wspólnika mo¿e natomiast prowadziæ do
rozwi¹zania spó³ki, co poci¹gnie za sob¹ rozwi¹zanie umów o pracê (ale nie ich wyganiêcie) (por. podobnie T. Liszcz, Skutki
prawne mierci pracownika i mierci pracodawcy.., s. 36).
Jak wynika zatem z powy¿szego mieræ jedynego udzia³owca
Spó³ki PPHU B.  W.S., pozosta³a bez wp³ywu na wa¿noæ oraz
sam fakt dalszego trwania, zawartej pomiêdzy Spó³k¹ a A.S. umowy o pracê. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, ¿e mieræ
cz³onka jednoosobowego zarz¹du  wbrew twierdzeniom pozwanego  nie spowodowa³a, ¿e Spó³ka, jako osoba prawna oraz
(w tym przypadku) pracodawca przesta³a istnieæ. Podkreliæ dodatkowo nale¿y, ¿e spadkobiercy w stosunkowo nied³ugim czasie, tj. w listopadzie 2006 r. przeprowadzili postêpowanie spadkowe, a nastêpnie w grudniu (01 grudnia 2006 r.) powo³ali nowy
zarz¹d, którego jednoosobowym cz³onkiem zosta³a D.S. Wobec
powy¿szego nieuprawnionym jest twierdzenie organu rentowego, ¿e Spó³ka nie kontynuowa³a dzia³alnoci z uwagi na brak
organu zarz¹dzaj¹cego.
Maj¹c na uwadze poczynione ustalenia, S¹d Odwo³awczy doszed³ do przekonania, ¿e A.S. w okresie od 9 maja 2006 r. do 31
grudnia 2006 r. podlega³a pracowniczemu obowi¹zkowemu ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u zatrudnienia w PPHU B. Spó³ka z o.o., st¹d decyzja pozwanego z dnia 7 stycznia 2010 r., by³a
nieprawid³owa.
Z tych wzglêdów, S¹d Apelacyjny orzek³, na mocy art. 385
k.p.c., jak w sentencji.
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3
WYROK
z dnia 16 lutego 2012 r.
III AUa 628/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata Gerszewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Iwona Krzeczowska  Lasoñ
del. SSO Alicja Podlewska

Teza
1. Zastosowanie art. 202 § 4 k.s.h. do odwo³ania cz³onka zarz¹du
bêdzie mo¿liwe tylko wtedy gdy w umowie spó³ki okrelono
kwestiê wyganiêcia mandatu w odmienny sposób od wynikaj¹cego z dyspozycji art. 202 § 1 k.s.h.
2. Wobec wyganiêcia mandatu cz³onka zarz¹du, w sytuacji okrelonej w art. 202 § 1 k.s.h., dalsze podejmowanie czynnoci
przez cz³onka zarz¹du nie wiadczy o tym, ¿e nast¹pi³o jego
powo³anie na nastêpn¹ kadencj¹, je¿eli brak jest stosownej
uchwa³y w tym zakresie.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 15 padziernika 2009 r. organ rentowy
orzek³, ¿e B.G. jako by³y Prezes Zarz¹du spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci AT odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za
zaleg³oci spó³ki z tytu³u nieop³aconych sk³adek, które wynosz¹:
1) na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych za okres od 12/2005
do 01/2008 w kwocie 190.917,84 z³,
2) na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od 12/2005
do 01/2008 w kwocie 37.357,88 z³,
3) na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych za okres od 12/2005 do 01/2008 w kwocie
18.116,10 z³,
4) odsetki za zw³okê naliczone na dzieñ wydania decyzji w kwocie 81.941,00 z³.
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Decyzj¹ z dnia 2 grudnia 2009 r. organ rentowy zmieni³ decyzjê z dnia 15 padziernika 2009 r. nr 331/09 w czêci dotycz¹cej
okresu i kwot zobowi¹zañ, za które W.M. odpowiada jako by³y
cz³onek zarz¹du AT sp. z o.o. Pozwany okreli³, ¿e zaleg³oci
spó³ki z tytu³u nieop³aconych sk³adek wynosz¹ na:
1) Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych za okres od 12/2005 do
01/2007 kwotê 106,669,13 z³,
2) Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres od 12/2005
do 01/2007 kwotê 19.053,93 z³,
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych za okres od 12/2005 do 01/2007 kwotê 12.045,62 z³,
4) odsetki za zw³okê naliczone na dzieñ 15 padziernika 2009 r.
w wysokoci 50.383.00 z³.
Od decyzji tych odwo³anie wnieli cz³onkowie zarz¹du AT
sp. z o.o. B.G. i W.M.
B.G. podniós³, i¿ jako cz³onek zarz¹du spó³ki AT nie ponosi
winy w niezg³oszeniu wniosku o og³oszenie upad³oci, czy te¿
niewszczêciu postêpowania zapobiegaj¹cego og³oszeniu upad³oci (postêpowanie uk³adowe), albowiem sprawowanie przez niego funkcji cz³onka zarz¹du AT Sp. z o.o. ogranicza³o siê tylko
do podpisywania corocznych sprawozdañ finansowych sk³adanych do Krajowego Rejestru S¹dowego.
W.M. wskaza³ z kolei, ¿e od momentu powo³ania do pe³nienia funkcji V-ce Prezesa Zarz¹du odpowiedzialny by³ za organizacjê bazy transportowej, któr¹ zajmowa³a siê przedmiotowa spó³ka. By³ jedyn¹ osob¹ w Firmie posiadaj¹c¹ Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Miêdzynarodowym. Ponadto podniós³, i¿ w okresie od 10/2006 roku do 05/2007 roku przebywa³
na zwolnieniu lekarskim na skutek przebytego zawa³u serca oraz
d³ugiej rekonwalescencji. W przedmiotowym okresie nie uczestniczy³ w bie¿¹cej dzia³alnoci spó³ki, nie zapoznawa³ siê z ¿adnymi dokumentami jak równie¿ nie mia³ wp³ywu na podejmowane przez Prezesa Zarz¹du decyzje w zakresie regulowania
zobowi¹zañ spó³ki wobec ZUS, Urzêdu Skarbowego czy te¿ innych wierzycieli. Nie mia³ zatem mo¿liwoci dokonywaæ oceny
statusu finansowego spó³ki, a zatem kontroli przes³anki zg³oszenia w terminie wniosku o og³oszenie upad³oci spó³ki.
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W odpowiedzi na odwo³ania organ rentowy podtrzyma³ swoje stanowisko i wniós³ o ich oddalenie.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 19 stycznia 2011 r. zmieni³
zaskar¿one decyzje z dnia 15 padziernika 2009 r. i z dnia 2 grudnia 2009 r. w ten sposób, ¿e B.G. jako prezes za W.M. jako
cz³onek zarz¹du Spó³ki z o.o. AT odpowiadaj¹ ca³ym swoim
maj¹tkiem za zaleg³oci sk³adkowe spó³ki na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, Fundusz Pracy i FGP za okres od grudnia 2005 r. do 25 lipca 2006 r.
wraz z odsetkami. Szczegó³owe wyliczenie nale¿noci sk³adek
za podany okres S¹d pozostawi³ organowi rentowemu.
S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu wskaza³ na nastêpuj¹ce motywy swego rozstrzygniêcia. Odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du
spó³ki kapita³owej za jej zaleg³oci podatkowe uregulowana jest
przede wszystkim w art. 116 Ordynacji podatkowej. Powo³any
przepis zakrela ramy normatywne osobistej odpowiedzialnoci
cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej za sk³adki ubezpieczeniowe,
których spó³ka ta nie uregulowa³a. Zgodnie z powo³anym przepisem za zaleg³oci podatkowe m.in. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, odpowiadaj¹ solidarnie ca³ym swoim maj¹tkiem
cz³onkowie jej zarz¹du, je¿eli egzekucja z maj¹tku spó³ki okaza³a
siê w ca³oci lub w czêci bezskuteczna, a cz³onek zarz¹du nie
wykaza³, ¿e: we w³aciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oci lub wszczêto postêpowanie zapobiegaj¹ce og³oszeniu upad³oci (postêpowanie uk³adowe) albo niezg³oszenie
wniosku o og³oszenie upad³oci lub niewszczêcie postêpowania
zapobiegaj¹cego og³oszeniu upad³oci (postêpowania uk³adowego)
nast¹pi³o bez jego winy, nie wskazuje mienia spó³ki, z którego
egzekucja umo¿liwi zaspokojenie zaleg³oci podatkowych spó³ki w znacznej czêci. Do pozytywnych przes³anek odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
za zobowi¹zania spó³ki nale¿¹: bezskutecznoæ egzekucji z maj¹tku spó³ki oraz powstanie zaleg³oci w czasie pe³nienia obowi¹zków przez cz³onka zarz¹du. Natomiast przes³anki negatywne tej odpowiedzialnoci zdefiniowane zosta³y nastêpuj¹co: wykazanie, ¿e we w³aciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oci lub wszczêto postêpowanie zapobiegaj¹ce og³o-
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szeniu upad³oci (postêpowania uk³adowe), albo ¿e niezg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³oci oraz niewszczêcie postêpowania uk³adowego nast¹pi³o nie z jego winy, b¹d te¿ wskazanie mienia, z którego egzekucja jest mo¿liwa. Przewidziana w powy¿szym przepisie odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du jest niezale¿na od tego, czy niewyp³acalnoæ spó³ki by³a zawiniona przez
cz³onka zarz¹du, czy te¿ powsta³a z przyczyn le¿¹cych po stronie innych organów spó³ki, wspólników, czy te¿ z przyczyn obiektywnych. W niniejszej sprawie organ rentowy wykaza³ czêciowo istnienie pierwszej przes³anki warunkuj¹cej odpowiedzialnoæ B.G. i W.M. tj. powstanie zaleg³oci w czasie pe³nienia obowi¹zków przez cz³onków zarz¹du, oraz drugiego warunku odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du, jakim jest bezskutecznoæ egzekucji z maj¹tku spó³ki. W okresie spornym tj. od grudnia 2005 r.
odwo³uj¹cy siê bezspornie byli cz³onkami zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci AT, a postanowieniem z dnia
9 kwietnia 2008 r. Naczelnik Pierwszego Urzêdu Skarbowego
orzek³ o bezskutecznoci egzekucji z maj¹tku spó³ki z o.o. AT.
Zdaniem S¹du Okrêgowego skar¿¹cy nie wykazali przes³anek zwalniaj¹cych ich z odpowiedzialnoci za d³ugi spó³ki z tytu³u nale¿noci sk³adkowych. S¹d w szczególnoci podzieli³ stanowisko organu rentowego, ¿e przepis art. 116 Ordynacji podatkowej nie uzale¿nia odpowiedzialnoæ cz³onka zarz¹du od roli,
jak¹ pe³ni³ on w spó³ce, czy te¿ zakresu powierzonych mu obowi¹zków. Od odpowiedzialnoci tej cz³onek zarz¹du mo¿e siê
uwolniæ tylko w przypadku wykazania jednej z nastêpuj¹cych
okolicznoci: 1) wniosek o og³oszenie upad³oci zosta³ zg³oszony we w³aciwym czasie, 2) niezg³oszenie wniosku o upad³oæ
nast¹pi³o bez jego winy, 3) wskaza³ mienie, z którego egzekucja
jest mo¿liwa. Ubezpieczeni powo³ywali siê na drug¹ z tych okolicznoci twierdz¹c, ¿e nie mieli mo¿liwoci zg³oszenia wniosku
o upad³oæ w wymaganym terminie, gdy¿ nie znali kondycji finansowej Spó³ki. Powo³ywanie siê przez cz³onków zarz¹du spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ na nieznajomoæ stanu finansów spó³ki jako przyczynê niezg³oszenia wniosku o upad³oæ,
nie jest okolicznoci¹ uzasadniaj¹c¹ zwolnienie ich od odpowiedzialnoci za zaleg³oci podatkowe na podstawie art. 116 Ordy-
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nacji podatkowej. Zgodnie z art. 21 ust 1 Prawa upad³ociowego
d³u¿nik jest obowi¹zany, nie póniej ni¿ w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wyst¹pi³a podstawa do og³oszenia upad³oci, zg³osiæ w s¹dzie wniosek o og³oszenie upad³oci. Dwutygodniowy termin do zg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oci
liczy siê od dnia, w którym wyst¹pi³a podstawa og³oszenia upad³oci, a wiêc d³u¿nik sta³ siê niewyp³acalny. Dniem tym jest
dzieñ, w którym nast¹pi³o zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowi¹zañ (art. 11 ust. 1), albo w którym zobowi¹zania
przekroczy³y wartoæ maj¹tku d³u¿nika (bêd¹cego osob¹ prawn¹
lub jednostk¹ organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej
 art. 11 ust. 2). W tym przypadku w grudniu 2005 r. Spó³ka
zaprzesta³a p³acenia sk³adek za listopad 2005 r. i zad³u¿enie narasta³o w ka¿dym miesi¹cu. Obowi¹zek powsta³ wiêc w czasie
pe³nienia przez zainteresowanych funkcji cz³onków zarz¹du.
Przechodz¹c do kolejnej kwestii zwi¹zanej z odpowiedzialnoci¹ cz³onków zarz¹du spó³ki AT Sp. z o.o. B.G. i W.M. za
zobowi¹zania spó³ki z tytu³u nale¿noci sk³adkowych, S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e na podstawie umowy spó³ki na regulacjê dotycz¹c¹ Zarz¹du sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce przepisy: zarz¹d sk³ada
siê z dwóch cz³onków, w tym Prezesa Zarz¹du i Vice Prezesa
Zarz¹du (punkt 8.2); do sk³adania owiadczeñ w zakresie praw
i obowi¹zków Spó³ki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów uprawnieni s¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du ³¹cznie lub jeden
cz³onek zarz¹du ³¹cznie z prokurentem (punkt 8.3); cz³onek Zarz¹du nie mo¿e bez zgody Spó³ki, udzielanej w formie uchwa³y
przez Zgromadzenie Wspólników, zajmowaæ siê interesami konkurencyjnymi ani te¿ uczestniczyæ w spó³ce konkurencyjnej jako
wspólnik spó³ki cywilnej, spó³ki osobowej lub jako cz³onek organu spó³ki kapita³owej b¹d uczestniczyæ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz³onek organu. Zakaz powy¿szy obejmuje tak¿e udzia³ w konkurencyjnej spó³ce kapita³owej w przypadku posiadania przez Cz³onka Zarz¹du co najmniej 10 procent
udzia³ów lub akcji tej spó³ki albo prawa do powo³ywania co
najmniej jednego Cz³onka Zarz¹du. W punkcie 11.2 powo³ano
pierwszy Zarz¹d Spó³ki w sk³adzie: B.G.  Prezes Zarz¹du, W.M.
 Vice Prezes Zarz¹du.
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S¹d I instancji wyjani³, ¿e regulacja dotycz¹ca mandatu
i kadencji cz³onków zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ stanowi w art. 202 k.s.h., i¿ je¿eli cz³onek zarz¹du nie
zosta³ powo³any na okres d³u¿szy ni¿ rok, to wówczas je¿eli
umowa spó³ki nie stanowi inaczej, mandat cz³onka zarz¹du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za pierwszy pe³ny rok obrotowy
pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du (art. 202 § 1 i 2 k.s.h.). W zwi¹zku z tym, ¿e umowa spó³ki AT nie ustanawia kadencji zarz¹du
na okres d³u¿szy ni¿ jeden rok, a tak¿e nie zawiera innych postanowieñ dotycz¹cych mandatów cz³onków zarz¹du, zastosowanie
znajdzie art. 202 § 1 k.s.h. Na skutek powy¿szego, w zwi¹zku
z powo³aniem cz³onków zarz¹du spó³ki AT: B.G. i W.M. w dniu
7 wrzenia 2004 r., ich mandat wygas³ z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe
za pierwszy pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du. W przedmiotowej sprawie zwyczajne zgromadzenie wspólników spó³ki AT odby³o siê w dniu 25 lipca 2006 r.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d ograniczy³ odpowiedzialnoæ B.G. i W.M. za zaleg³oci sk³adkowe spó³ki do czasu pe³nienia przez nich funkcji cz³onków zarz¹du tj. od grudnia 2005 r.
do 25 lipca 2006 r.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy zaskar¿aj¹c go w ca³oci. Zarzucaj¹c mu naruszenie
prawa materialnego art. 202 § 1 k.s.h., art. 116 § 2 Ordynacji
podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z art.
31 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
oraz art. 233 k.p.c. pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie odwo³añ, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpatrzenia.
W uzasadnieniu pozwany nie zgodzi³ siê ze stanowiskiem
S¹du Okrêgowego, i¿ odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du B.G.
oraz W.M. za nale¿noci sk³adkowe nale¿y ograniczyæ do dnia
25 lipca 2006 r. Zdaniem organu rentowego rozstrzygniêcie S¹du
pozostaje w sprzecznoci ze zgromadzonym w sprawie materia³em dowodowym, albowiem z akt sprawy wynika, i¿ zarówno
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B.G. i W.M. pe³nili funkcjê cz³onków zarz¹du spó³ki równie¿ po
dniu 25 lipca 2006 r.
Pozwany wskaza³, i¿ W.M. z³o¿y³ rezygnacjê ze sprawowania
funkcji cz³onka zarz¹du dopiero w pimie z dnia 28 lutego 2007 r.,
natomiast w dniu 27 czerwca 2007 r. Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników podjê³o uchwa³ê o odwo³aniu go ze stanowiska vice
prezesa spó³ki z dniem 28 lutego 2007 r.
Powy¿sze pozwala na stwierdzenie, i¿ powo³anie cz³onków
zarz¹du nast¹pi³o na czas nieokrelony. Zdaniem apeluj¹cego tê
okolicznoæ potwierdzaj¹ zeznania wiadka pani A.G. (jedynego
w³aciciela spó³ki AT) która zezna³a, i¿  w umowie spó³ki nie
okrelono okresu, na jaki zostali powo³ani cz³onkowie zarz¹du.
Cz³onkowie zarz¹du formalnie zostali tylko raz (powo³ani) przy
umowie spó³ki i na podstawie tej umowy i powo³ania pe³nili
funkcje do czasu zg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oci.
Apeluj¹cy podniós³ ponadto, i¿ B.G. z³o¿y³ wniosek o rezygnacji ze stanowiska prezesa zarz¹du dopiero 15 padziernika
2007 r. co wiadczy o pe³nieniu przez B.G. obowi¹zków prezesa spó³ki tak¿e po dacie wskazanej przez S¹d tj. po 25 lipca
2006 r.
Zdaniem organu rentowego w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art. 202 § 4 k.s.h., zgodnie z którym mandat cz³onka zarz¹du wygasa równie¿ wskutek mierci, rezygnacji oraz
odwo³ania ze sk³adu zarz¹du. Z³o¿enie rezygnacji ze stanowiska
przez W.M. w lutym 2007 r., jednoznacznie przes¹dza o tym, i¿
co najmniej do tego momentu faktycznie pe³ni³ swoje obowi¹zki
jako vice prezes spó³ki. Powy¿sze znajduje równie¿ wyraz w przyjêtej przez wspólników uchwale z dnia 27 czerwca 2007 r.
Ubezpieczony W.M. w odpowiedzi na apelacjê organu rentowego, wniós³ o oddalenie jej w ca³oci oraz o zas¹dzenie od apeluj¹cego na jego rzecz kosztów zastêpstwa procesowego. W uzasadnieniu odpowiedzi ubezpieczony podkreli³, ¿e umowa Spó³ki AT Sp. z o.o. nie ustanawia kadencji zarz¹du na okres d³u¿szy
ni¿ jeden rok oraz nie zawiera innych postanowieñ dotycz¹cych
mandatów cz³onków zarz¹du, zatem oczywistym jest, ¿e powo³any przepis art. 202 k.s.h. ogranicza odpowiedzialnoæ za zale-
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g³oci sk³adkowe spó³ki do czasu pe³nienia przez niego funkcji
cz³onka zarz¹du tj. od miesi¹ca grudnia 2005 r. do 25 lipca 2006 r.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Wywiedziona apelacja okaza³a siê bezzasadna i nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
Przedmiotem postêpowania apelacyjnego by³o to, czy B.G.
jako prezes zarz¹du AT spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ odpowiada osobicie za nale¿noci tej spó³ki wobec organu
rentowego za zaleg³e sk³adki na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, Fundusz Pracy i FGP
objête decyzj¹ z dnia 15 padziernika 2009 r. oraz czy W.M. jako
vice prezes zarz¹du AT spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ odpowiada osobicie za nale¿noci tej spó³ki wobec organu
rentowego za zaleg³e sk³adki na Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, Fundusz Pracy i FGP
objête decyzj¹ z dnia 2 grudnia 2009 r.
W powy¿szym zakresie S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci
i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c., nie pope³ni³ te¿ istotnych uchybieñ w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej uzasadniaj¹cych ingerencjê
w treæ zaskar¿onego orzeczenia. W konsekwencji S¹d odwo³awczy oceniaj¹c jako prawid³owe ustalenia faktyczne i rozwa¿ania prawne dokonane przez S¹d pierwszej instancji uzna³ je za
w³asne.
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.
1585 ze zm.) do sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne maj¹ odpowiednie zastosowanie enumeratywnie wymienione w tym przepisie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w tym tak¿e
przepisy reguluj¹ce odpowiedzialnoæ osób trzecich za zobowi¹zania podatkowe.
Stosownie natomiast do art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych do sk³adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
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rantowanych wiadczeñ Pracowniczych, na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek
za zw³okê i dodatkowej op³aty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeñ na wszystkich nieruchomociach, ruchomociach
i prawach zbywalnych d³u¿nika oraz stosowania ulg i umorzeñ
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Tak wiêc do sk³adek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne ma odpowiednie zastosowanie art. 31 tej ustawy,
a w konsekwencji maj¹ odpowiednie zastosowanie wymienione
w nim przepisy Ordynacji podatkowej, w tym przepisy o odpowiedzialnoci osób trzecich za zobowi¹zania podatkowe (tak:
w uchwa³ach SN z dnia 7 maja 2008 r., II UZP 1/08 oraz z dnia 4
czerwca 2008 r., II UZP 3/08, niepubl.).
Odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du spó³ki kapita³owej za jej
zaleg³oci podatkowe uregulowana jest przede wszystkim w art.
116 Ordynacji podatkowej prawid³owo przywo³anym przez S¹d
I instancji. Powo³any przepis zakrela ramy normatywne osobistej odpowiedzialnoci cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej za sk³adki ubezpieczeniowe, których spó³ka ta nie uregulowa³a. Przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z powo³anym przepisem za zaleg³oci
podatkowe m.in. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, odpowiadaj¹ solidarnie ca³ym swoim maj¹tkiem cz³onkowie jej zarz¹du, je¿eli egzekucja z maj¹tku spó³ki okaza³a siê w ca³oci lub
w czêci bezskuteczna, a cz³onek zarz¹du nie wykaza³, ¿e: we
w³aciwym czasie zg³oszono wniosek o og³oszenie upad³oci lub
wszczêto postêpowanie zapobiegaj¹ce og³oszeniu upad³oci (postêpowanie uk³adowe) albo niezg³oszenie wniosku o og³oszenie
upad³oci lub niewszczêcie postêpowania zapobiegaj¹cego og³oszeniu upad³oci (postêpowania uk³adowego) nast¹pi³o bez jego
winy, nie wskazuje mienia spó³ki, z którego egzekucja umo¿liwi
zaspokojenie zaleg³oci podatkowych spó³ki w znacznej czêci.
Odpowiedzialnoæ cz³onków zarz¹du spó³ki okrelona w § 1
obejmuje zobowi¹zania podatkowe, które powsta³y w czasie pe³nienia przez nich obowi¹zków cz³onków zarz¹du spó³ki (§ 2).
Jak niewadliwie ustali³ S¹d Okrêgowy w umowie spó³ki z o.o.
AT w jej punkcie 11.2 powo³ano pierwszy Zarz¹d Spó³ki w sk³a-
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dzie: B.G.  Prezes Zarz¹du, W.M.  Vice Prezes Zarz¹du.
W umowie brak jest regulacji dotycz¹cych trwania kadencji cz³onka
zarz¹du wobec czego zastosowanie znajduj¹ przepisy kodeksu
spó³ek handlowych.
Kwestia trwania kadencji cz³onków zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, w przypadku braku regulacji w tym
zakresie w umowie spó³ki by³a przedmiotem rozwa¿añ S¹du
Najwy¿szego w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie III
CZP 23/10 (OSNC 2011/1/6). S¹d Najwy¿szy wskaza³ tam¿e, ¿e
regu³¹ w spó³kach kapita³owych jest kadencyjnoæ organów zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych, o czym wiadcz¹ regulacje zawarte w art. 202 § 3, 216 § 1, 369 § 1 i 3 oraz 386 § 1 k.s.h. Przepisy
kodeksu spó³ek handlowych nie zawieraj¹ natomiast regulacji
okrelaj¹cej wprost d³ugoæ kadencji cz³onków zarz¹du spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Z art. 202 § 2 k.s.h. wynika
jedynie, ¿e cz³onek zarz¹du mo¿e byæ powo³any na okres d³u¿szy ni¿ rok. Jednak¿e, zgodnie z regu³¹ wyra¿on¹ w art. 202 § 1
k.s.h., je¿eli umowa spó³ki nie stanowi inaczej, mandat cz³onka
zarz¹du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za pierwszy pe³ny rok
obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du. Oznacza to, ¿e 
w braku odmiennych postanowieñ w umowie spó³ki  kadencyjnoæ odnosi siê tak¿e do cz³onków zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. W praktyce bowiem zastosowanie art.
202 § 1 k.s.h. prowadzi do wniosku, ¿e kadencja cz³onka zarz¹du, co do zasady, wynosi jeden rok.
Maj¹c na uwadze powy¿sze wskazaæ nale¿y, ¿e w zwi¹zku
z tym, ¿e umowa spó³ki AT nie ustanawia kadencji zarz¹du na
okres d³u¿szy ni¿ jeden rok, a tak¿e nie zawiera innych postanowieñ dotycz¹cych mandatów cz³onków zarz¹du, zastosowanie
znajdzie art. 202 § 1 k.s.h. Na skutek powy¿szego, w zwi¹zku
z powo³aniem cz³onków zarz¹du spó³ki AT: B.G. i W.M. w dniu
7 wrzenia 2004 r., ich mandat wygas³ z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe
za pierwszy pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du. W przedmiotowej sprawie zwyczajne zgromadzenie wspólników spó³ki AT odby³o siê w dniu 25 lipca 2006 r.
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Stanowisko pozwanego, zgodnie z którym w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 202 § 4 k.s.h., nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Jak wyjani³ bowiem S¹d Najwy¿szy w przywo³anej powy¿ej uchwale, dopiero wy³¹czenie okrelonej w art. 202 § 1
k.s.h. regu³y wyganiêcia mandatu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za
pierwszy pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji, poprzez okrelenie w umowie spó³ki kwestii wyganiêcia mandatu w odmienny
sposób od wynikaj¹cego z dyspozycji art. 202 § 1 k.s.h., np.
okrelaj¹c, ¿e powo³anie cz³onków zarz¹du nastêpuje na czas
nieokrelony, powoduje, dopuszczalnoæ zastosowania art. 202
§ 4 k.s.h., zgodnie z którym mandat cz³onka zarz¹du wyganie
jedynie w razie zaistnienia zdarzeñ tam okrelonych. W przedmiotowej sprawie nie dosz³o do wy³¹czenia zastosowania art.
202 § 1 k.s.h., nie ma zatem podstaw do stosowania art. 202 § 4
k.s.h., jak podnosi pozwany.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Apelacyjny podzieli³ stanowisko S¹du Okrêgowego, w zakresie w jakim ograniczy³ on odpowiedzialnoæ B.G. i W.M. za zaleg³oci sk³adkowe spó³ki do
czasu pe³nienia przez nich funkcji cz³onków zarz¹du tj. od grudnia 2005 r. do 25 lipca 2006 r. S¹d Okrêgowy nie tylko prawid³owo ustali³ stan faktyczny sprawy, ale i na jego podstawie dokona³ trafnej oceny prawnej, opieraj¹c siê przy interpretacji przepisów o stanowisko judykatury, daj¹c temu wyraz w uzasadnieniu wydanego wyroku.
Nie ma znaczenia dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy to kiedy odwo³uj¹cy siê od decyzji z³o¿yli rezygnacjê ze stanowiska
b¹d zostali z niego odwo³ani, czy sk³adali po dacie 25 lipca
2006 r. jakiekolwiek owiadczenia w imieniu spó³ki, zawierali
umowy czy sk³adali wniosek o og³oszenie upad³oci. Wobec
wyganiêcia mandatu i braku powo³ania na nastêpn¹ kadencjê
kwestia ich wa¿noci, skutecznoci jest w¹tpliwa. Nie by³o to
jednak przedmiotem niniejszego postêpowania. Podejmowanie
czynnoci przez cz³onków zarz¹du nie mo¿e wiadczyæ o powo³aniu ich na nastêpn¹ kadencjê skoro powo³anie nastêpuje na
podstawie uchwa³y a taka po 25 lipca 2006 r. nie by³a podjêta.
Tym samym zarzut naruszenie prawa materialnego, a w szcze-
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gólnoci art. 202 § 1 k.s.h. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), art.
116 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 31 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.
1585 ze zm.) okaza³ siê niezasadny.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 385
k.p.c. orzek³ jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.
O kosztach procesu S¹d Apelacyjny, orzek³ w punkcie drugim sentencji wyroku, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 99
k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c.

4
WYROK
z dnia 6 marca 2012 r.
III AUa 1308/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Daria Stanek
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak
SSA Micha³ Bober

Teza
Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.), osoba uprawniona
do zaopatrzenia emerytalnego jest obowi¹zana zawiadomiæ wojskowy organ emerytalny o podjêciu dzia³alnoci, o której mowa
w art. 104 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), o wysokoci osi¹ganego
z tego tytu³u przychodu oraz o ka¿dorazowej zmianie wysokoci
tego przychodu i innych okolicznociach powoduj¹cych ustanie
lub zawieszenie prawa do wiadczeñ, albo zmniejszenie ich wysokoci. Obowi¹zek poinformowania o osi¹ganiu przychodu istnieje w celu ustalenia przez organ rentowy, czy zachodz¹ oko-
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licznoci powoduj¹ce zmniejszenie lub zawieszenie prawa do
emerytury wojskowej. W zale¿noci od informacji zawartych
w owiadczeniu organ rentowy wyp³aca pe³ne lub zmniejszone
wiadczenie, b¹d zawiesza jego wyp³atê. W sytuacji, gdyby skar¿¹cy w odpowiednim czasie z³o¿y³ owiadczenie o podjêciu pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej i o wysokoci osi¹ganego
z tego tytu³u przychodu, nie dosz³oby do pobrania przez niego
nienale¿nego wiadczenia w trzech kolejnych latach.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 23 lutego 2010 r. o rocznym rozliczeniu emerytury w zwi¹zku z osi¹ganym w 2007 r. przychodem Dyrektor
Wojskowego Biura Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia
z tytu³u wykonywanego rozliczenia w kwocie 6.118,34 z³.
Decyzj¹ z dnia 23 lutego 2010 r. o rocznym rozliczeniu emerytury w zwi¹zku z osi¹ganym w 2008 r. przychodem Dyrektor
Wojskowego Biura Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia
z tytu³u wykonywanego rozliczenia w kwocie 5.823,26 z³.
Odwo³anie od powy¿szych decyzji z³o¿y³ ubezpieczony wskazuj¹c, i¿ zosta³ wprowadzony w b³¹d przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Zosta³ on bowiem poinformowany, ¿e dla ustalenia, czy
osi¹gany dochód powoduje obni¿enie wiadczenia decyduj¹ce znaczenie ma przychód zadeklarowany w urzêdzie skarbowym.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany podtrzyma³ stanowisko zajête w zaskar¿onych decyzjach.
Decyzj¹ z dnia 28 czerwca 2010 r. o rocznym rozliczeniu
emerytury w zwi¹zku z osi¹ganym w 2009 r. przychodem Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia z tytu³u wykonywanego rozliczenia w kwocie 5.551,38 z³.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ ubezpieczony wskazuj¹c, i¿ zosta³ wprowadzony w b³¹d przez Wojskowe Biuro Emerytalne bowiem poinformowany zosta³, ¿e dla ustalenia, czy osi¹gany dochód powoduje obni¿enie wiadczenia decyduj¹ce znaczenie ma przychód zadeklarowany w urzêdzie skarbowym. Nadto, zosta³y przez Wojskowe Biuro Emerytalne naruszone przepisy
kodeksu postêpowania administracyjnego  art. 9 i art. 129 k.p.a.
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W odpowiedzi na odwo³anie Dyrektor Wojskowego Biura
Emerytalnego wniós³ o oddalenie odwo³ania.
S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem z dnia 6 lipca 2011 r. oddali³ odwo³anie L.P. (pkt 1) i zas¹dzi³ od niego na rzecz pozwanego kwotê 120 z³ tytu³em zwrotu
kosztów zastêpstwa procesowego (pkt 2).
S¹d Okrêgowy orzeka³ w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia faktyczne i rozwa¿ania prawne.
Decyzj¹ z dnia 12 lutego 1999 r. od dnia 1 grudnia 1998 r.
ustalono L.P. prawo do emerytury wojskowej. Wysokoæ emerytury wynosi³a od dnia 1 marca 2009 r. 4.209,53 z³.
W spornym okresie od 1 stycznia 2007 r. do 1 listopada 2009 r.
ubezpieczony prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ubezpieczony nie poinformowa³ pozwanego o fakcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, gdy chodzi o sporny okres. Ubezpieczony
by³ pouczany o obowi¹zku zawiadomienia organu emerytalnego
o podjêciu dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego oraz wysokoci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu.
Z owiadczenia L.P. wynika, ¿e w okresie od 1 stycznia 2006 r.
do 15 stycznia 2006 r. nie prowadzi³ dzia³alnoci gospodarczej.
Natomiast tak¹ dzia³alnoæ ubezpieczony prowadzi³ we wczeniejszym okresie.
W 2007 r. ubezpieczony osi¹gn¹³ przychód ze stosunku pracy
w wysokoci 16.272.13 z³. Nadto, ubezpieczony osi¹gn¹³ przychód z innych róde³ w kwocie 997,00 z³. Pozwany przyj¹³, ¿e
z tytu³u prowadzenia przez ubezpieczonego dzia³alnoci gospodarczej osi¹gn¹³ on w 2007 r. przychód wynosz¹cy 19.008,42 z³.
Z kolei w 2008 r. przychód ubezpieczonego z tytu³u pozostawania w stosunku pracy wyniós³ 21.814,21 z³, natomiast przychód z innych róde³ wyniós³ 700,37 z³. Pozwany przyj¹³, ¿e
w 2008 r. ubezpieczony osi¹gn¹³ przychód w wysokoci
20.928,56 z³ z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
W 2009 r. L.P. osi¹gn¹³ przychód w kwocie 21.655,72 z³ ze
stosunku pracy. Organ rentowy przyj¹³, ¿e ubezpieczony osi¹gn¹³
w 2009 r. przychód w wysokoci 19.158 z³ z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
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Zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 23 lutego 2010 r. o rocznym rozliczeniu emerytury w zwi¹zku z osi¹ganym w 2007 r. przychodem Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia z tytu³u wykonywanego
rozliczenia w kwocie 6.118,34 z³. W uzasadnieniu decyzji wskazano, i¿ stosownie do art. 40 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin oraz posiadanych zawiadczeñ ustalono, i¿ przychód
L.P. uzyskany w 2007 r. wynosi³ 36.277,55 z³, za wysokoæ przychodu mo¿liwego do osi¹gniêcia, który nie powoduje zmniejszenia wiadczenia wynosi 22.176,90 z³. Kwota zmniejszenia dla
wy¿ej wymienionego wiadczenia przy rozliczeniu rocznym
wynosi 4.960,44 z³.
Zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 23 lutego 2010 r. o rocznym rozliczeniu emerytury w zwi¹zku z osi¹ganym w 2008 r. przychodem Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia z tytu³u wykonywanego
rozliczenia w kwocie 5.823,26 z³. W uzasadnieniu decyzji wskazano, i¿ stosownie do art. 40, 48 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz
ich rodzin oraz posiadanych zawiadczeñ ustalono, i¿ przychód
L.P. uzyskany w 2008 r. wynosi³ 43.443,14 z³, za wysokoæ przychodu mo¿liwego do osi¹gniêcia, który nie powoduje zmniejszenia wiadczenia wynosi 24.416,90 z³. Kwota zmniejszenia dla
wy¿ej wymienionego wiadczenia przy rozliczeniu rocznym
wynosi 5.229,14 z³.
Zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 28
czerwca 2010 r. o rocznym rozliczeniu emerytury w zwi¹zku
z osi¹ganym w 2009 r. przychodem Dyrektor Wojskowego Biura
Emerytalnego wskaza³, i¿ dokona potr¹cenia z tytu³u wykonywanego rozliczenia w kwocie 5.551,38 z³. W uzasadnieniu decyzji wskazano, i¿ stosownie do art. 40, 48 ust. 2 ustawy z dnia
10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz posiadanych zawiadczeñ ustalono,
i¿ przychód L.P. uzyskany w 2009 r. wynosi³ 40.813,72 z³, za
wysokoæ przychodu mo¿liwego do osi¹gniêcia, który nie powoduje zmniejszenia wiadczenia wynosi 25.999,80 z³. Kwota
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zmniejszenia dla wy¿ej wymienionego wiadczenia przy rozliczeniu rocznym wynosi 5.551,38 z³.
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ powy¿sze okolicznoci ustali³
w oparciu o dokumenty z³o¿one przez strony do akt, w tym do
akt emerytalnych.
S¹d pierwszej instancji podkreli³, ¿e dla rozstrzygniêcia sporu istotne znaczenie ma treæ ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Na wstêpie S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ w zwi¹zku z faktem,
¿e pozwany w zaskar¿onych decyzjach domaga³ siê zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia zastosowanie znalaz³ art. 48 ust.
3a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych
oraz ich rodzin. Zgodnie z powy¿szym przepisem kwoty nienale¿nie pobranych wiadczeñ pieniê¿nych w zwi¹zku z osi¹gniêciem przychodów, o których mowa w art. 40 podlegaj¹ zwrotowi za okres nie d³u¿szy ni¿ jeden rok kalendarzowy poprzedzaj¹cy rok, w którym wydano decyzjê o rozliczeniu wiadczenia,
je¿eli osoba pobieraj¹ca to wiadczenie powiadomi³a wojskowy
organ emerytalny o osi¹gniêciu przychodu, w pozosta³ych przypadkach za  za okres nie d³u¿szy ni¿ trzy lata kalendarzowe
poprzedzaj¹ce rok wydania tej decyzji.
W niniejszej sprawie nienale¿nie pobrane wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi za okres nie d³u¿szy ni¿ trzy lata kalendarzowe
poprzedzaj¹ce rok wydania decyzji, jako ¿e ubezpieczony nie
powiadomi³ organu emerytalnego w ustawowym terminie o fakcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w latach 2007-2009.
Organ emerytalny posiada³ informacjê, ¿e taka dzia³alnoæ prowadzona by³a przed rokiem 2006, jednak¿e z uwagi na owiadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 15 stycznia 2006 r. nie
móg³ zak³adaæ, ¿e taka dzia³alnoæ by³a prowadzona w latach
2007-2009.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin w razie osi¹gania przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpie-
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czenia spo³ecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach okrelonych w przepisach art. 104 ust. 1a 
6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, nie wiêcej jednak ni¿ o 25% wysokoci tej emerytury
lub renty inwalidzkiej, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
Z art. 104 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do
którego odsy³a art. 40 ust. 1 wynika, ¿e za dzia³alnoæ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego, o której mowa
w ust. 1, uwa¿a siê zatrudnienie, s³u¿bê lub inn¹ pracê zarobkow¹ albo prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci, z uwzglêdnieniem ust. 3. Z kolei z art. 104 ust. 8 pkt 1 wynika, ¿e w razie
osi¹gania przychodu w kwocie przekraczaj¹cej 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za kwarta³ kalendarzowy, ostatnio og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, nie wy¿ej jednak ni¿ 130% tej kwoty, wiadczenie ulega
zmniejszeniu o kwotê przekroczenia, nie wiêksz¹ jednak ni¿ kwota
maksymalnego zmniejszenia obowi¹zuj¹ca w dniu 31 grudnia
1998 r. w wysokoci 24% kwoty bazowej obowi¹zuj¹cej przy
ostatniej waloryzacji w 1998 r.  dla emerytury lub renty z tytu³u
ca³kowitej niezdolnoci do pracy. Kwota maksymalnego zmniejszenia podlega podwy¿szeniu, przy zastosowaniu wskanika
waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.
Natomiast art. 104 ust. 1a stanowi, ¿e dla emerytów i rencistów prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje siê przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Jak wskazano
w art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 5 (osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹) stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿ 60% prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego przyjêtego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru sk³adek, og³oszonego w trybie art. 19 ust. 10
ustawy na dany rok kalendarzowy.
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Pozwany przyj¹³, ¿e ubezpieczony z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej osi¹gn¹³ w 2007 r. przychód wynosz¹cy
19.008,42 z³, w 2008 r. w wysokoci 20.928,56 z³, za w 2009 r.
w wysokoci 19.158 z³. Przyjêcie powy¿szych kwot przez pozwanego nast¹pi³o w oparciu o kwotê 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w danym okresie, co
jest uzasadnione w wietle art. 104 ust. la ustawy w zwi¹zku
z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Cytowany ust. la art. 104 wprowadzi³ pojêcie przychodu oderwane
od kategorii ekonomicznych, w których przychodem s¹ zawsze
wp³ywy, zw³aszcza pieniê¿ne. Ekonomiczne pojêcie przychodu
przy ustalaniu zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub
renty zast¹pione zatem zosta³o pojêciem prawnym (tak: SA w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 czerwca 2001 r., III
AUa 1996/00). W przypadku emerytów i rencistów prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ za przychód z tytu³u dzia³alnoci
podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia uwa¿a siê przychód
stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (art. 104 ust. 1a), tj. wed³ug art. 18 ust. 8 ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych kwota zadeklarowana, nie
mniejsza jednak ni¿ 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Niezale¿nie wiêc od wysokoci
przychodu osi¹gniêtego przez osobê pobieraj¹c¹ emeryturê i prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹  jako przychód przyjmuje siê
kwotê zadeklarowan¹ jako podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, nie mniej jednak ni¿ 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
S¹d pierwszej instancji wskaza³, i¿ jak s³usznie zauwa¿y³ ubezpieczony, ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zawiera co prawda w art. 4 pkt 9 definicjê
przychodu odwo³uj¹c¹ siê do przepisów o podatku dochodowym,
jednak¿e w okolicznociach niniejszej sprawy wi¹¿¹ca jest definicja przychodu zawarta w art. 104 ust. la jako stanowi¹cym przepis
szczególny w stosunku do art. 4 pkt 9.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e pozwany rozwa¿aj¹c zasadnoæ zmniejszenia wiadczenia emery-
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talnego prawid³owo przyj¹³, i¿ przychody ubezpieczonego z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej wynosi³y 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za ka¿dy miesi¹c prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
S¹d Okrêgowy wskaza³ równie¿, i¿ dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy nie ma znaczenia, czy ubezpieczony zosta³ wprowadzony w b³¹d przez pracowników pozwanego co do definicji
przychodu na gruncie art. 104 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS. Pouczenia, jakie ubezpieczony otrzymywa³ nie maj¹ bowiem waloru pouczeñ pisemnych udzielanych w toku postêpowania przed organem. Gdyby pouczenia takie zosta³y udzielone
ubezpieczonemu na pimie, to wówczas ubezpieczony móg³by
wywodziæ z faktu udzielenia b³êdnych pouczeñ okrelone skutki
prawne. Natomiast w przypadku ustnych pouczeñ trudno by³oby
nawet udowodniæ pozwanemu, ¿e zosta³ on b³êdnie poinformowany przez pracowników Wojskowego Biura Emerytalnego.
Przechodz¹c do kontroli zaskar¿onych decyzji nale¿y wskazaæ, ¿e ubezpieczony za rok 2007 osi¹gn¹³ przychód w ³¹cznej
wysokoci 36.277,55 z³, natomiast kwota 70% miesiêcznego wynagrodzenia nie powoduj¹ca zmniejszenia wiadczenia wynosi³a
22.176,90 z³. Kwota przekroczenia wynosi³a wiêc 14.100,65 z³.
Za rok 2007 maksymalna kwota zmniejszenia wynosi³a 24% kwoty
bazowej, a wiêc 4.960,44 z³. Nadto, pozwany naliczy³ ubezpieczonemu do zap³aty odsetki w ustawowej wysokoci liczone od
dnia 11 kwietnia 2008 r. do dnia wydania decyzji w wysokoci
1.157,90 z³. Jako, ¿e kwota przekroczenia jest wy¿sza ni¿ 24%
kwoty bazowej zasadnie pozwany przyj¹³, i¿ dokona potr¹cenia
w ³¹cznej kwocie 6.118,34 z³.
Z kolei ³¹czny przychód ubezpieczonego za rok 2008 wyniós³ 43.443,14 z³. Natomiast kwota 70% miesiêcznego wynagrodzenia nie powoduj¹ca zmniejszenia wiadczenia wynosi³a
24.416,90 z³. Kwota przekroczenia wynios³a wiêc 19.026,24 z³.
Za rok 2008 maksymalna kwota zmniejszenia wynosi³a 24% kwoty
bazowej, a wiêc 5.229,14 z³. Nadto, pozwany naliczy³ ubezpieczonemu do zap³aty odsetki w ustawowej wysokoci liczone od
dnia 11 kwietnia 2009 r. do dnia wydania decyzji w wysokoci
594,12 z³. W zwi¹zku z faktem, i¿ kwota przekroczenia jest wy-
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¿sza ni¿ 24% kwoty bazowej s³uszne jest stanowisko pozwanego
zawarte w zaskar¿onej decyzji wskazuj¹ce na dokonanie potr¹cenia w kwocie 5.823,26 z³.
W 2009 r. ubezpieczony osi¹gn¹³ ³¹czny przychód w wysokoci 40.813,72 z³, podczas gdy kwota 70% miesiêcznego wynagrodzenia nie powoduj¹ca zmniejszenia wiadczenia wynosi³a
25.999,80 z³. Kwota przekroczenia wynios³a wiêc 14.813,92 z³.
Za rok 2009 maksymalna kwota zmniejszenia wynosi³a 24% kwoty
bazowej, a wiêc 5.551,38 z³. Zasadnie wiêc pozwany uzna³, ¿e
nale¿y dokonaæ potr¹cenie w kwocie 5.551,38 z³.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy uznaj¹c odwo³ania za niezasadne na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. w zw. z cytowanymi przepisami orzek³, jak w punkcie I wyroku.
W punkcie II wyroku S¹d Okrêgowy na podstawie art. 99
k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie
op³at za czynnoci radców prawnych orzek³ o kosztach procesu.
Apelacjê od wyroku wywiód³ ubezpieczony wnosz¹c o uchylenie wyroku w ca³oci i uwzglêdnienie odwo³ania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego jest niezasadna i nie zas³uguje na
uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a zasadnoæ zobowi¹zania ubezpieczonego przez organ rentowy do zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego.
We wskazanym powy¿ej zakresie S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach
i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c.,
nie pope³ni³ te¿ uchybieñ w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej, które mog³yby uzasadniæ
ingerencjê w treæ zaskar¿onego orzeczenia. W konsekwencji,
S¹d odwo³awczy oceniaj¹c jako prawid³owe ustalenia faktyczne
i rozwa¿ania prawne dokonane przez S¹d pierwszej instancji uzna³
je za w³asne, co oznacza, i¿ zbêdnym jest ich szczegó³owe po-
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wtarzanie w uzasadnieniu wyroku S¹du odwo³awczego (por.
wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 339/98, OSNAPiUS
1999/24/776).
S¹d pierwszej instancji prawid³owo wskaza³, i¿ w niniejszej sprawie zastosowanie znajduj¹ przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U z 2004 r. Nr 8, poz. 66), w tym art. 48 ust. 3a traktuj¹cy
o zwrocie nienale¿nie pobranych wiadczeñ pieniê¿nych oraz art.
40 odsy³aj¹cy  w zakresie zmniejszenia emerytury w zwi¹zku z osi¹ganiem przychodu z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi
ubezpieczenia spo³ecznego  do przepisów art. 104 ust. 1a-6, ust.
8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).
Kontrowersja w niniejszej sprawie dotyczy³a zastosowania art.
104 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który stanowi,
i¿ dla emerytów i rencistów prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje siê przychód stanowi¹cy podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, a zatem przychód w rozumieniu art. 18 ust. 8 ustawy
z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Stosownie do treci
art. 18 ust. 8 zd. 1 ustawy systemowej podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 (osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ i osób z nimi wspó³pracuj¹cych) stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿ 60% prognozowanego
przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego przyjêtego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek,
og³oszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ analiza art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych prowadzi do wniosku,
¿e podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne osób
prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoæ zosta³a okrelona inaczej
ni¿ w przypadku ubezpieczonych, co do których podstawê tê
odniesiono do przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
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dochodowym od osób fizycznych (art. 4 pkt 9 i 10) lub kwoty
uposa¿enia, wynagrodzenia b¹d innego rodzaju wiadczenia.
£¹czy siê to ze specyfik¹ dzia³alnoci prowadzonej na w³asny
rachunek i trudnociami przy okrelaniu przychodu z tej dzia³alnoci. Z tych wzglêdów okrelenie wysokoci podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne ustawodawca pozostawi³
osobom prowadz¹cym pozarolnicz¹ dzia³alnoæ, stanowi¹c w art.
18 ust. 8 ustawy, ¿e podstawê tê stanowi zadeklarowana kwota,
z zastrze¿eniem jej dolnej granicy w wysokoci 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W konsekwencji, w przypadku tych ubezpieczonych obowi¹zek op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ich wysokoæ nie s¹
powi¹zane z osi¹gniêtym faktycznie przychodem, lecz wy³¹cznie z istnieniem tytu³u ubezpieczenia i zadeklarowan¹ przez ubezpieczonego kwot¹, niezale¿nie od tego, czy ubezpieczony osi¹ga przychody i w jakiej wysokoci (vide: wyrok SN z dnia 5
grudnia 2007 r., II UK 106/2007, Lex Polonica nr 1754559).
Nale¿y równie¿ podkreliæ, i¿ stosownie do art. 40a ust. 1
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich
rodzin  o którego treci skar¿¹cy by³ pouczany  osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowi¹zana zawiadomiæ wojskowy organ emerytalny o podjêciu dzia³alnoci, o której
mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
o wysokoci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu oraz o ka¿dorazowej zmianie wysokoci tego przychodu i innych okolicznociach powoduj¹cych ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo zmniejszenie ich wysokoci. Obowi¹zek poinformowania o osi¹ganiu przychodu istnieje w³anie w celu ustalenia
przez organ rentowy, czy zachodz¹ okolicznoci powoduj¹ce
zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury. W zale¿noci od informacji zawartych w owiadczeniu organ rentowy wyp³aca pe³ne lub zmniejszone wiadczenie, b¹d zawiesza jego
wyp³atê. W sytuacji, gdyby skar¿¹cy w odpowiednim czasie z³o¿y³ owiadczenie o podjêciu pozarolniczej dzia³alnoci i o wysokoci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu, nie dosz³oby do pobrania przez niego nienale¿nego wiadczenia w trzech kolejnych
latach.
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S¹d Apelacyjny podkrela, i¿ L.P. zosta³ pouczony przez organ
rentowy o przepisach dotycz¹cych zmniejszenia wiadczenia
emerytalnego w zwi¹zku z wysokoci¹ osi¹ganego przychodu,
jak równie¿ o konsekwencjach poboru wiadczeñ nienale¿nych.
Takie pouczenie znajdowa³o siê w pierwszej decyzji waloryzacyjnej z dnia 11 marca 1999 r., gdzie wyranie wskazano, i¿ art.
159 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zmieni³ przepisy ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin
i w zwi¹zku z tym od dnia 1 stycznia 1999 r. obowi¹zuj¹ nowe 
wskazane w pouczeniu  zasady waloryzacji emerytur i rent wojskowych oraz ograniczania wiadczeñ emerytalno-rentowych z tytu³u osi¹gania dodatkowych przychodów. Stosowne pouczenia by³y
zamieszczane równie¿ w kolejnych decyzjach kierowanych do
skar¿¹cego (k. 15, 18, 22, 47, 50, 52, 67).
S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 14 marca 2006 r. (sygn. akt I
UK 161/05, OSNP 2007/5-6/78) wyjani³, i¿ pouczenie o okolicznociach, których wyst¹pienie spowoduje brak prawa do
wiadczeñ nie mo¿e odnosiæ siê indywidualnie do pobieraj¹cego
wiadczenie, gdy¿ nie da siê przewidzieæ, które z okolicznoci
przewidzianych w licznych przepisach wyst¹pi¹ u konkretnego
wiadczeniobiorcy. Pouczenie to musi byæ jednak na tyle zrozumia³e, aby pobieraj¹cy wiadczenie móg³ je odnieæ do w³asnej
sytuacji. Poniewa¿ pouczenie dotyczy zmian w stanie faktycznym i prawnym w stosunku do stanu istniej¹cego w dacie przyznania wiadczenia, pobieraj¹cy wiadczenie musi mieæ mo¿noæ skonfrontowania zmian, jakie zasz³y w jego przypadku, z treci¹ pouczenia. Pouczenie  zgodnie z intuicj¹ jêzykow¹  zawiera element wyjanienia, jednak¿e nie mo¿na pouczeniu przypisywaæ cech uzasadnienia (prawnego i faktycznego) decyzji,
w którym organ rentowy dokonuje wyk³adni stosownych przepisów. Celem pouczenia, o którym mowa, nie jest wiêc wyczerpuj¹ce wyjanienie sytuacji prawnej i faktycznej ubezpieczonego,
lecz pouczenie o konsekwencjach prawnych niezastosowania siê
emeryta do dyspozycji normy prawnej.
W ocenie S¹du Apelacyjnego z treci pouczeñ kierowanych
do ubezpieczonego wynika³o w dostatecznie zrozumia³y sposób,
i¿ ubezpieczony winien informowaæ wojskowy organ rentowy
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o wysokoci przychodu uzyskiwanego z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, czego jednak  jeli chodzi o lata 2003  2009,
nie uczyni³. Pouczenia jasno równie¿ wskazywa³y konsekwencje
niezastosowania siê do przedmiotowego obowi¹zku.
W tym miejscu warto nadmieniæ, i¿ w owiadczeniach z dnia
20 padziernika 2003 r. ubezpieczony wskaza³, i¿ w roku 2001
oraz 2002 osi¹gn¹³ przychód w wysokoci najni¿szej podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne tj. w wysokoci
60% rocznego przeciêtnego wynagrodzenia. Powy¿sze jasno
wiadczy o okolicznoci, i¿ ubezpieczony posiada³ wiedzê co do
zasad rozliczania przychodów z tytu³u pozarolniczej dzia³alnoci
gospodarczej, w szczególnoci ustalania wysokoci podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w oparciu o wysokoæ rocznego przeciêtnego wynagrodzenia. W kontekcie powy¿szego, za niewiarygodny nale¿y uznaæ zarzut wprowadzenia ubezpieczonego w b³¹d przez pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego poprzez udzielenie informacji, i¿ dla oceny przekroczenia przez ubezpieczonego przychodu mo¿liwego
do osi¹gniêcia, który nie powoduje zmniejszenia wiadczenia,
znaczenie ma rzeczywisty przychód wykazany w rozliczeniu
podatkowym.
S¹d Apelacyjny podkrela, i¿ wnioski wywiedzione przez ubezpieczonego na podstawie pisma Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 27 padziernika 2003 r.  informacji o rozliczeniu zarobków za rok 2002  s¹ nielogiczne i pozostaj¹ w sprzecznoci
z jasn¹ treci¹ przedmiotowego pisma. Wbrew stanowisku skar¿¹cego, z informacji, i¿ w roku 2002 przychód w kwocie
15.181,07 z³ nie przekroczy³ ni¿szej kwoty granicznej, która wynosi³a wówczas 17.711,50 z³, nie sposób wywieæ, aby sytuacja
taka mia³a dotyczyæ równie¿ kolejnych lat. Skoro pismo z dnia
27 padziernika 2003 r. wyranie dotyczy³o roku 2002, skar¿¹cy
nie mia³ ¿adnych podstaw do uznania, i¿ jest zwolniony z obowi¹zku informowania o przychodach uzyskanych z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci pozarolniczej w kolejnych latach. Zmianie
podlega³a bowiem zarówno wysokoæ osi¹ganego przychodu,
jak i wysokoæ ni¿szej kwoty granicznej. Wyjaniæ przy tym nale¿y, ¿e art. 104 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS

134

w sprawach pracy
konsekwentnie stanowi³ podstawê prawn¹ dzia³ania organu rentowego. W zwi¹zku z zaniechaniem przez ubezpieczonego zawiadamiania organu rentowego w latach 2003  2009 o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej i wysokociach osi¹ganego przychodu organ rentowy nie mia³ jednak wiedzy o koniecznoci
dokonania rozliczenia przychodu ubezpieczonego. Wiedzê tak¹
uzyska³ dopiero w zwi¹zku z pismem Naczelnika II Urzêdu Skarbowego w G. z dnia 13 stycznia 2010 r.
W tym stanie rzeczy nie mo¿e byæ mowy o wybiórczym  jak
sugeruje skar¿¹cy  stosowaniu prawa przez organ rentowy,
a w konsekwencji o naruszeniu zasady równoci wobec prawa.
Z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasada równoci wobec prawa
oznacza, ¿e podmioty o tym samym statusie prawnym mog¹ w tej
samej sytuacji faktycznej i prawnej oczekiwaæ takiego samego
rozstrzygniêcia w procesie stosowania prawa. Wydanie w stosunku do ubezpieczonego zaskar¿onych decyzji nale¿y traktowaæ jako realizacjê powy¿szej zasady, a nie  jej naruszenie.
W zwi¹zku z uzyskaniem przez organ rentowy informacji o uzyskiwaniu przez ubezpieczonego przychodu z tytu³u dzia³alnoci
gospodarczej dokonano rozliczenia jego wiadczenia emerytalnego i  w zwi¹zku z przekroczeniem wysokoci przychodu
mo¿liwego do osi¹gniêcia, który nie powoduje zmniejszenia
wiadczenia  zobowi¹zano skar¿¹cego do zwrotu nienale¿nie
pobranych wiadczeñ. Fakt, i¿ organ rentowy nie wyda³ analogicznych decyzji w stosunku do wczeniejszych lat, co spowodowane zosta³o naruszeniem przez skar¿¹cego obowi¹zku informowania organu o wysokoci przychodu z dzia³alnoci gospodarczej w ¿adnej mierze nie wiadczy o naruszeniu w stosunku
do skar¿¹cego zasady równoci wobec prawa.
Jeli za chodzi o zarzut stosowania prawa z moc¹ wsteczn¹,
przez który skar¿¹cy  jak siê zdaje  rozumie stosowanie do
niego przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w sytuacji nabycia prawa do emerytury
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin
S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³
m.in. w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 listopada 1995 r.
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w sprawie K 23/95, (OTK 1995/3/14) i z dnia 17 lipca 1996 r.
w sprawie K 8/96 (OTK 1996/4/32), ¿e konstytucyjna dyrektywa rozwoju ubezpieczeñ spo³ecznych nie wyklucza zmian regulacji prawnych, przewidzianych we wczeniejszych ustawach,
pod warunkiem zachowania istoty tych uprawnieñ, przy czym
nie zawsze te zmiany musz¹ iæ w kierunku korzystnym dla ich
adresatów. Generalna swoboda ustawodawcy do modyfikowania
istniej¹cych unormowañ podlega ograniczeniom wynikaj¹cym
z zakazu przekrelania istoty praw socjalnych, w tym prawa do
emerytury, jednak ocena, czy dana regulacja narusza istotê prawa do emerytury mo¿liwa jest tylko na gruncie konkretnego
przypadku, z uwzglêdnieniem przes¹dzonych w orzecznictwie
zasad, i¿ za niedopuszczalne nale¿y uznaæ takie regulacje, które
prowadz¹ do naruszenia minimum ¿yciowego emerytów lub
ca³kowitego pozbawienia uprawnienia, które dot¹d przys³ugiwa³o okrelonej grupie podmiotów. W kontekcie powy¿szego, nieuzasadnione jest tak¿e interpretowanie nowelizacji  z dniem
1 stycznia 1999 r.  art. 40 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin poprzez ustalenie, ¿e do
emerytów i rencistów osi¹gaj¹cych przychody z tytu³u stosunku
pracy, s³u¿by, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci stosuje siê art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (aktualnie: art. 104 ust.
1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) jako niedopuszczalnej
próby objêcia grupy zawodowej ¿o³nierzy z moc¹ wsteczn¹ nowymi regulacjami prawnymi.
Odnosz¹c siê do zarzutów naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 210 i 230 i 231 k.p.c. S¹d Apelacyjny wskazuje, ¿e zarzuty te s¹ jedynie prób¹ podwa¿enia zasadnoci dokonanych przez S¹d Okrêgowy ustaleñ, sprowadzaj¹c¹ siê do nie
popartej przekonywuj¹c¹ argumentacj¹ polemiki z wyprowadzonymi przez S¹d wnioskami i nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.
Fakt, i¿ S¹d pierwszej instancji nie podzieli³ argumentacji skar¿¹cego przedstawionej w pismach procesowych z dnia 10 marca
2011 r. oraz z dnia 29 czerwca 2011 r. nie oznacza, i¿ S¹d nie
zapozna³ siê z treci¹ w/w pism. W ocenie S¹du odwo³awczego
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uzasadnienie wyroku S¹du Okrêgowego wyczerpuj¹co odnosi siê
wszystkich kwestii istotnych dla rozstrzygniêcia niniejszej sprawy.
Jeli chodzi o zarzuty odnosz¹ce siê do czynnoci procesowych podejmowanych przez stronê pozwan¹ S¹d odwo³awczy
zaznacza, i¿ nie podlegaj¹ one rozpoznaniu w drodze apelacji,
gdy¿ nie s¹ skierowane przeciwko dzia³aniu S¹du pierwszej instancji. Na marginesie jednak S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ pomimo mniejszej aktywnoci procesowej skar¿¹cego na pierwszym
terminie rozprawy i nie stawienia siê na drugi termin rozprawy
(stawiennictwo nie by³o obowi¹zkowe) stanowisko organu rentowego zosta³o jasno przedstawione w odpowiedzi na odwo³anie z dnia 12 sierpnia 2010 r. oraz w pimie procesowym z dnia
28 stycznia 2011 r. Podkreliæ równie¿ nale¿y, i¿ art. 230 k.p.c.
ma zastosowanie jedynie do twierdzeñ o faktach, a nie do ocen
prawnych. Nadto, zastosowanie art. 230 k.p.c. nie jest uzasadnione wówczas, gdy strona nie wypowiedzia³a siê co do okrelonych twierdzeñ strony przeciwnej, ale przyjêcie dorozumianego
przyznania tych okolicznoci by³oby sprzeczne z jej postaw¹ procesow¹, w szczególnoci jej twierdzeniami co do innych faktów
lub zajêtym stanowiskiem wobec zg³oszonego przez stronê przeciwn¹ roszczenia, czy podniesionego zarzutu (por. wyrok SN
z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 84/10, LEX nr 621143, wyrok SN
z dnia 18 lutego 2011 r., I CSK 298/10, LEX nr 950421). Nawet
zatem w sytuacji, gdyby istotnie strona pozwana nie odnios³a siê
w toku niniejszego postêpowania do jakich twierdzeñ skar¿¹cego dotycz¹cych okolicznoci faktycznych, zastosowaniu art. 230
k.p.c. sta³oby na przeszkodzie konsekwentnie prezentowane przez
ni¹ i wyczerpuj¹co uzasadnione stanowisko.
Maj¹c na uwadze wyniki przeprowadzonego postêpowania
dowodowego nale¿y tak¿e wskazaæ, i¿ w sprawie nie by³o koniecznoci stosowania art. 231 k.p.c. tj. ustalania faktów maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy na podstawie
innych ustalonych faktów. Zastosowanie domniemania faktycznego powinno mieæ miejsce w postêpowaniu s¹dowym wówczas, gdy brak jest bezporednich rodków dowodowych albo
istniej¹ znaczne utrudnienia dowodowe dla wykazania faktu, a jednoczenie jego ustalenie jest mo¿liwe przy zastosowaniu regu³
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logicznego rozumowania przy uwzglêdnieniu zasad wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego. Jak siê wydaje, intencj¹ skar¿¹cego by³o,
aby S¹d zastosowa³ domniemanie faktyczne w celu ustalenia faktu
udzielania skar¿¹cemu b³êdnego  w jego przekonaniu  pouczenia przez pracownika organu rentowego. Pomijaj¹c nawet
kwestiê braku inicjatywy dowodowej ubezpieczonego w tym
zakresie (art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c.) oraz braku znaczenia
przedmiotowej kwestii dla rozstrzygniêcia sprawy, w sytuacji
udzielania skar¿¹cemu stosownych pisemnych pouczeñ, S¹d Apelacyjny podkrela, i¿ ustalenie tego faktu w drodze domniemania
faktycznego uniemo¿liwia³yby zasady logiki i dowiadczenia ¿yciowego. Jak ju¿ bowiem wy¿ej wskazano treæ owiadczeñ skar¿¹cego z dnia 20 padziernika 2003 r. stoi w sprzecznoci z twierdzeniem skar¿¹cego o wprowadzeniu go w b³¹d co do sposobu
okrelania przychodu osi¹ganego z tytu³u dzia³alnoci gospodarczej w kontekcie ewentualnego zmniejszenia wiadczenia emerytalnego.
Niezrozumia³y jest zarzut pozbawienia skar¿¹cego mo¿noci
obrony swoich praw. Utrwalona linia orzecznictwa S¹du Najwy¿szego wskazuje, i¿ pozbawienie strony mo¿noci obrony swych
praw polega na tym, ¿e z powodu wadliwoci procesowych s¹du
lub strony przeciwnej, bêd¹cych skutkiem naruszenia konkretnych przepisów kodeksu postêpowania cywilnego strona nie
mog³a braæ i nie bra³a udzia³u w postêpowaniu lub jego istotnej
czêci (zob. wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r., II CR 155/74, OSP
1975/3/66; postanowienie SN z dnia 6 marca 1998 r., III CKN
34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5, poz. 41; wyrok SN z dnia 13 czerwca 2002 r., V CKN 1057/00, LEX nr 55517). Z tak¹ sytuacj¹ nie
mamy za do czynienia w niniejszej sprawie, w której skar¿¹cy
aktywnie bra³ udzia³  przedstawiaj¹c swoje stanowisko na rozprawach, jak równie¿ w pismach procesowych.
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 385
k.p.c. orzek³, jak w sentencji wyroku.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 6 grudnia 2011 r.
II AKa 329/11
Sk³ad orzekaj¹cy SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Jacek Pietrzak
del. SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
1. Przestêpstwo z art. 586 k.s.h. jest przestêpstwem trwa³ym,
skoro w odniesieniu do tego przestêpstwa mamy do czynienia z klasyczn¹ sytuacj¹ wywo³ania i utrzymywania przez pewien, niekiedy d³u¿szy czas, stanu niezgodnego z prawem.
Stan ten polega na niezg³aszaniu wniosku o upad³oæ spó³ki
handlowej pomimo zaistnienia faktycznych i prawnych warunków uzasadniaj¹cych upad³oæ spó³ki. Trwa on tak d³ugo,
dopóki nie zostanie przerwany b¹d dzia³aniem samego sprawcy b¹d te¿ w wyniku powstania nowych okolicznoci istotnych z punku widzenia dyspozycji art. 586 k.s.h.
2. Zastrze¿enie pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego, ¿e wnosi
apelacjê na niekorzyæ oskar¿onych musi byæ postrzegane
w kategoriach superfluum, skoro pe³nomocnik ten, reprezentuj¹c stronê czynn¹ procesu karnego, uprawniony by³ do zaskar¿enia wyroku s¹du pierwszej instancji wy³¹cznie na niekorzyæ oskar¿onych. Tak wiêc w sytuacji rodka odwo³awczego pochodz¹cego od pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego kierunek tego rodka, rozumiany jako stosunek rodka
do interesów procesowych oskar¿onych, wynika³ z samego
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faktu wniesienia go przez powy¿szy podmiot (art. 425 k.p.k.).
W konsekwencji nie by³o potrzeby dodatkowego akcentowania w samej treci apelacji, ¿e zosta³ on wniesiony na niekorzyæ oskar¿onych.

Uzasadnienie
M.B. i A.B. zostali oskar¿eni o to, ¿e:
I. w okresie od 15 kwietnia 2001 r. do koñca 2001 r. w B. przy ul.
B.-K. dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu M.B. jako Prezes i A.B.
jako cz³onek Zarz¹du I. Sp. z o.o. dokonali przyw³aszczenia
mienia powierzonego w postaci sprzêtu medycznego tj. podrêcznego sterylizatora parowego Unisterii 336, myjni H02-2T
i aeratora ALS 2000 w ten sposób, ¿e rozporz¹dzili w/w mieniem nale¿¹cym do pokrzywdzonego na podstawie umowy nr
( ) z dnia 25 kwietnia 2001 r. bez ¿adnego tytu³u prawnego
i ekwiwalentu wiedz¹c, ¿e do czasu zap³aty pe³nej ceny mienie
stanowi w³asnoæ pokrzywdzonego czym spowodowali straty
w wysokoci 200.509,22 z³ na szkodê M. Sp. z o.o. w W.
tj. o czyn z art. 284 § 2 k.k.
II. na prze³omie 2002 r. w B. przy ul. B.-K. dzia³aj¹c wspólnie
i w porozumieniu M.B. jako Prezes Zarz¹du i A.B. jako cz³onek Zarz¹du nie zg³osili wniosku o upad³oæ Spó³ki Handlowej I. pomimo powstania warunków uzasadniaj¹cych z³o¿enie wniosku z uwagi na utratê mo¿liwoci kontynuowania dzia³alnoci Spó³ki na dotychczasowych warunkach
tj. o czyn z art. 586 k.s.h.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 21 czerwca 2011 r.:
I. uniewinni³ oskar¿onych M.B. i A.B. od pope³nienia zarzucanego im czynu opisanego w pkt. I;
II. uniewinni³ oskar¿onego M.B. od pope³nienia zarzucanego mu
czynu opisanego w pkt. II;
III. przyjmuj¹c, i¿ czyn zarzucany oskar¿onemu A.B. w pkt. II stanowi¹cy przestêpstwo z art. 586 k.s.h. polega³ na tym, ¿e w okresie od 15 marca 2001 r. do 29 marca 2001 r. w B. jako cz³onek
zarz¹du sp. z o.o. I. nie zg³osi³ upad³oci tej spó³ki w terminie
dwóch tygodni od zaprzestania w dniu 15 marca 2001 r. p³acenia d³ugów tj. pomimo powstania warunków uzasadniaj¹cych
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upad³oæ spó³ki  na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. umorzy³
postêpowanie karne wobec w/w oskar¿onego w odniesieniu
do tego czynu wobec przedawnienia karalnoci;
IV.na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu obci¹¿y³
Skarb Pañstwa.
Apelacjê od wyroku S¹du Okrêgowego wniós³ pe³nomocnik
oskar¿yciela posi³kowego M. Sp. z o.o., który zaskar¿y³ powy¿szy wyrok na niekorzyæ oskar¿onych w czêci:
1. orzekaj¹cej uniewinnienie oskar¿onych M.B. i A.B. od pope³nienia czynu z art. 284 § 2 k.k., opisanego w pkt. I wyroku 
pkt 1 sentencji wyroku,
2. orzekaj¹cej umorzenie postêpowania wobec oskar¿onego A.B.
w odniesieniu do czynu z art. 586 k.s.h., opisanego w pkt. II
wyroku  pkt 3 sentencji wyroku.
Na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt 1 k.p.k. wyrokowi zarzuci³:
 obrazê przepisów prawa materialnego tj. art. 284 § 2 k.k.
poprzez b³êdn¹ jego wyk³adniê wyra¿aj¹c¹ siê w przyjêciu,
i¿ ustalone dzia³anie oskar¿onych M.B. i A.B. polegaj¹ce na
wydaniu dyspozycji monta¿u urz¹dzeñ sterylizacyjnych w Szpitalu Klinicznym w B., w sytuacji gdy rzeczy te stanowi³y w³asnoæ M. Sp. z o.o. nie wyczerpa³o znamion tego przestêpstwa,
 obrazê przepisów prawa materialnego tj. art. 586 k.s.h. w zw.
z art. 101 § 1 pkt 4 i art. 102 k.k. przez b³êdne ich zastosowanie w zakresie obliczenia terminu przedawnienia przestêpstwa z art. 586 k.s.h.
Na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. i art. 437 § 2 k.p.k. pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego wniós³ o uchylenie przedmiotowego wyroku w zaskar¿onej czêci tj. w zakresie rozstrzygniêcia w pkt. 1 i 3 i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego okaza³a siê
zasadna jedynie w czêci. Trafnie pe³nomocnik ten wywiód³, i¿
wadliwie S¹d Okrêgowy przyj¹³ przedawnienie karalnoci wo-
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bec zarzucanego oskar¿onemu A.B. czynu przestêpnego z art.
586 k.s.h. S¹d meriti dokona³ b³êdnej wyk³adni dyspozycji art.
586 k.s.h. pomijaj¹c to, ¿e powy¿sze przestêpstwo ma charakter
przestêpstwa trwa³ego i w ten sposób dopuci³ siê obrazy przepisu prawa materialnego. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³o
nietrafne ustalenie istnienia w tej sprawie przedawnienia karalnoci w/w przestêpstwa. Szersze wywody w tym zakresie poczynione zostan¹ poni¿ej.
Natomiast zupe³nie niezasadna okaza³a siê apelacja pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego w czêci zarzucaj¹cej s¹dowi pierwszej instancji naruszenie przepisu prawa materialnego tj. art. 284 §
2 k.k. i w konsekwencji wadliwe  zdaniem apeluj¹cego  uniewinnienie obu oskar¿onych od pope³nienia przestêpstwa zarzucanego im w pkt. I aktu oskar¿enia. Z ¿adn¹ obraz¹ prawa materialnego w tym zakresie nie mielimy do czynienia. Uniewinnienie oskar¿onych od pope³nienia zarzucanego im przestêpstwa z art.
284 § 2 k.k. (pkt 1 wyroku) by³o trafne. Na potwierdzenie tej tezy
przytoczone zostan¹ poni¿ej liczne argumenty.
Przed przyst¹pieniem do prezentacji szczegó³owego wywodu
wyjaniaj¹cego przyczyny takiego w³anie rozstrzygniêcia sprawy przez instancjê ad quem nale¿y nadmieniæ, ¿e formu³uj¹c
czêæ wstêpn¹ apelacji pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego
zbêdnie zaakcentowa³, ¿e wnosi rodek odwo³awczy na niekorzyæ oskar¿onych. Tego rodzaju zastrze¿enie musi byæ postrzegane w kategoriach swoistego superfluum, skoro pe³nomocnik
oskar¿yciela posi³kowego, reprezentuj¹c tê stronê czynn¹ procesu karnego, uprawniony by³ do zaskar¿enia wyroku s¹du pierwszej instancji wy³¹cznie na niekorzyæ oskar¿onych (szerzej T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2009,
s. 787; A. Bulsiewicz, M. Je¿  Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, Przebieg postêpowania karnego, Toruñ 1999, s. 198-199).
Tak wiêc w sytuacji rodka odwo³awczego pochodz¹cego od
oskar¿yciela posi³kowego (jego pe³nomocnika) kierunek tego
rodka, rozumiany jako stosunek tego rodka do interesów procesowych oskar¿onych, wynika³ z samego faktu wniesienia go
przez powy¿szy podmiot (vide art. 425 k.p.k.). W konsekwencji
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nie by³o potrzeby dodatkowego akcentowania w samej treci
apelacji, ¿e zosta³ on wniesiony na niekorzyæ oskar¿onych.
*
Wyjaniaj¹c przyczyny uchylenia zaskar¿onego wyroku w pkt.
3 i przekazania sprawy w tej czêci do ponownego rozpoznania
nale¿y podkreliæ, ¿e przestêpstwo z art. 586 k.s.h. jest przestêpstwem trwa³ym. Trafnie zwróci³ na to uwagê apeluj¹cy. W istocie bowiem w odniesieniu do przestêpstwa z art. 586 k.s.h. mamy
do czynienia z klasyczn¹ sytuacj¹ wywo³ania i utrzymywania przez
pewien, niekiedy d³u¿szy czas, stanu niezgodnego z prawem
(zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 73, 218). Stan
ten polega na niezg³aszaniu wniosku o upad³oæ spó³ki handlowej pomimo zaistnienia faktycznych i prawnych warunków uzasadniaj¹cych upad³oæ spó³ki. Trwa on tak d³ugo, dopóki nie
zostanie przerwany b¹d dzia³aniem samego sprawcy b¹d te¿
w wyniku powstania nowych okolicznoci istotnych z punktu
widzenia dyspozycji art. 586 k.s.h. Zgodziæ siê wiêc nale¿y ze
stanowiskiem prezentowanym w judykaturze, ¿e czas pope³nienia tego przestêpstwa rozpoczyna siê pierwszego dnia po up³ywie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniaj¹cych wed³ug przepisów upad³oæ spó³ki, a koñczy z chwil¹
z³o¿enia przez zobowi¹zanego wniosku o og³oszenie upad³oci
spó³ki, ustania warunków uzasadniaj¹cych upad³oæ spó³ki, b¹d
utraty przez sprawcê statusu osoby zobowi¹zanej do zg³oszenia
takiego wniosku (postanowienie SN z dnia 25 marca 2010 r., IV
KK 315/09, OSNKW 2010/8/67). Wobec tego nie jest trafne stanowisko S¹du Okrêgowego, i¿ bieg 10-letniego terminu (art. 101
§ 1 pkt 4 k.k. i art. 102 k.k.) przedawnienia karalnoci zarzucanego A.B. przestêpstwa z art. 586 k.s.h. nale¿y liczyæ od daty 29
marca 2001 r. (k. 1169 v.), w której to dacie up³ywa³ 14  dniowy termin, o jakim mowa w art. 586 k.s.h. Bieg terminu przedawnienia karalnoci nale¿a³o bowiem w tej sprawie liczyæ dopiero
od daty, w której A.B., jako Prezes Zarz¹du Spó³ki z o.o. I.
z siedzib¹ w B., z³o¿y³ w s¹dzie wniosek o og³oszenie upad³oci
tej spó³ki. Nast¹pi³o to 19 wrzenia 2003 r. (k. 123). Wobec tego
przyj¹æ nale¿y, ¿e przedawnienie karalnoci zarzucanego temu
oskar¿onemu przestêpstwa z art. 586 k.s.h. nast¹pi dopiero z up³y-
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wem 19 wrzenia 2013 r. Skoro tak, nie by³o podstaw do umorzenia postêpowania co do tego oskar¿onego na podstawie art.
17 § 1 pkt 6 k.p.k.
W konsekwencji zaskar¿ony wyrok w tej czêci nale¿a³o
uchyliæ, a wobec faktu, i¿ w³aciwym miejscowo i rzeczowo do
rozpoznania sprawy o przestêpstwo z art. 586 k.s.h. zarzucone
oskar¿onemu A.B. jest S¹d Rejonowy w B. (art. 31 § 1 k.p.k.; art.
24 § 1 k.p.k.), temu s¹dowi przekazano sprawê do ponownego
rozpoznania.

2
WYROK
z dnia 7 grudnia 2010 r.
II AKa 264/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala (przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop (sprawozdawca)
del. SSO Alina Mi³osz-Kloczkowska

Teza
1. Bardzo wa¿ne znaczenie dla przyjêcia instytucji okrelonej
w art. 12 k.k. ma kryterium  element strony podmiotowej
czynu zabronionego  zamiaru, z góry powziêtego, odnoszonego do wykonania wielu zachowañ, sk³adaj¹cych siê na jeden czyn zabroniony. To w³anie kryterium pozwala stwierdziæ, ¿e konstrukcja czynu ci¹g³ego nie ma zastosowania do
sytuacji, gdy sprawca przyjmuje ogólny, plan prowadzenia
wielorakiej dzia³alnoci przestêpczej, a nastêpnie plan ten realizuje, podejmuj¹c ka¿dorazowo, choæby w krótkich odstêpach czasu, zamiar (na nowo), pope³nienia kolejnego, innego
ju¿ przestêpstwa, w tym i przestêpstwa maj¹cego charakter
czynu ci¹g³ego.
2. W wietle najbardziej przekonuj¹cego S¹d odwo³awczy stanowiska (te w jego przekonaniu wyrazi³ w uchwale S¹d Najwy¿szy), ¿aden z przepisów prawa materialnego nie obliguje
s¹du rozpoznaj¹cego sprawê do orzekania wy³¹cznie w po-
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staci solidarnego zobowi¹zania wspó³sprawców. Gdy tak
przyjmowaæ, co znajduje uzasadnienie w ustawie (art. 46 § 1
k.k. pozwala na orzekanie obowi¹zku naprawienia szkody w ca³oci albo w czêci, a wiêc w istocie orzekanie o tym obowi¹zku jest uznaniowe, gdy¿ zale¿ne od oceny okolicznoci
konkretnej sprawy), to sposób realizacji przez S¹d tego obowi¹zku, powinien nastêpowaæ w taki jednak sposób, który
w pe³ni zabezpieczy w postêpowaniu karnym interesy pokrzywdzonego, a zarazem uwzglêdnia zasady odpowiedzialnoci indywidualnej ka¿dego ze wspó³sprawców. Zrozumia³ym w wietle tego, powinno byæ to, ¿e sposób orzekania (jego wybór)
nale¿eæ powinien w konkretnym wypadku do s¹du.

Uzasadnienie
( )
Na wstêpie prowadzonych rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê
na sposób, który przedstawi³ apeluj¹cy, okrelaj¹c zakres zaskar¿enia. W petitum apelacji ten skar¿¹cy wskaza³, ¿e zaskar¿a wyrok w takiej jedynie czêci  odnonie tych tylko rozstrzygniêæ 
którymi uznano A.Z. za winnego pope³nienia zarzuconych mu
przestêpstw, a pope³nieniu których zaprzeczy³. Taki sposób okrelenia zakresu zaskar¿enia, jest pozbawiony precyzji a zatem ma³o
czytelny, zw³aszcza gdy ma siê na uwadze wieloæ przestêpstw,
których pope³nienie zarzucono oskar¿onemu, treæ prezentowanych przez niego na ten temat, wyjanieniami stanowisk, zró¿nicowanych, i co wiêcej modyfikowanych przez niego w toku wielokrotnych przes³uchañ, w tym zw³aszcza w toku prowadzonego
postêpowania rozpoznawczego, pierwotnie przed S¹dem Rejonowym w S. a nastêpnie przed S¹dem a quo (pierwotnie sk³adanych przy porównaniu ich z treci¹ pism kierowanych przez oskar¿onego do S¹du odwo³awczego, w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem odwo³awczym), w których przedstawi³ szerokie rozwa¿ania zarówno na temat naruszenia przez S¹d a quo przepisów prawa procesowego jak i te¿ pope³nionych przez ten S¹d
b³êdów w ramach poczynionych ustaleñ stanu faktycznego.
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W ramach tych pism oskar¿ony powtarza swoje stanowiska,
przedstawione ostatecznie sk³adanymi wyjanieniami, w których
przeczy³:
 pope³nieniu okrelonych przestêpstw;
 pope³nieniu wszystkich mu zarzuconych w ramach zorganizowanej grupy przestêpczej (któr¹ mia³ za³o¿yæ i kierowaæ);
 uczynieniu sobie z ich pope³nienia sta³ego ród³a dochodu;
a zatem treæ tych pism, przy analizie wyjanieñ prezentowanych przez oskar¿onego stanowiæ bêdzie dla S¹du odwo³awczego
ostateczn¹ podstawê do wyra¿enia pogl¹du na temat rzeczywistego zakresu zaskar¿enia omawianego rodka odwo³awczego.
Na wstêpie tych rozwa¿añ nale¿y odnieæ siê równie¿ do
postawionych wyrokowi zarzutów, wskazanych w apelacji w odnonikach 2 i 3. Wielokrotnie w uprzednio wydawanych orzeczeniach S¹d odwo³awczy podkrela³, ¿e obraza prawa materialnego polegaæ mo¿e na b³êdnej wyk³adni przepisu, zastosowaniu
nieodpowiedniego przepisu lub zastosowaniu go w niew³aciwy
sposób, zastosowaniu danego przepisu, mimo zakazu okrelonego rozstrzygania, lub niezastosowaniu normy, której stosowanie
by³o obowi¹zkowe. Utrwalony jest ju¿ w orzecznictwie pogl¹d,
¿e obrazy prawa materialnego nie stanowi generalnie samo nieskorzystanie przez s¹d orzekaj¹cy z przys³uguj¹cych mu mo¿liwoci okrelonego rozstrzygniêcia, a wiêc gdy nie skorzysta³ on
z jedynie fakultatywnie przewidzianych rozstrzygniêæ, np. co do
nadzwyczajnego z³agodzenia w wypadku wskazanym w art. 60
§ 1, 2, 4 i 5 k.k. (zob. np. wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1977 r., I
KR 65/77, OSNPG 1977/10/90  bêdzie natomiast naruszeniem
prawa materialnego niezastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary tam, gdzie jest ono obowi¹zkowe).
Tego typu uchybienia bêd¹ jednak dawa³y podstawê do twierdzenia b¹d to o b³êdzie w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt
3 k.p.k.), b¹d o ra¿¹cej niewspó³miernoci kary lub innego rodka
(art. 438 pkt 4 k.p.k.). Na gruncie praktycznym, celem u³atwienia sobie czy mamy do czynienia z zarzutem wskazanym w pkt.
1 czy 3 art. 438 k.p.k., istotne jest, jak siê wydaje S¹dowi odwo³awczemu, rozró¿nianie pierwotnych róde³ uchybienia i ich nastêpstw. Podzieliæ zatem nale¿y tezê, ¿e: obraza prawa mate-
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rialnego ma miejsce wtedy, gdy stan faktyczny zosta³ w orzeczeniu prawid³owo ustalony, a nie zastosowano do niego w³aciwego przepisu (zob. wyrok SN z dnia 21 czerwca 1978 r., I KR
124/78, OSNPG 1979/3/51), zatem: nie ma obrazy prawa materialnego, je¿eli wada orzeczenia jest wynikiem b³êdnych ustaleñ
faktycznych przyjêtych za jego podstawê (zob. wyrok SN z dnia
2 sierpnia 1978 r., I KR 155/78, OSNKW 1979/12/233). W takich wypadkach podstaw¹ odwo³awcz¹: mo¿e byæ tylko zarzut
b³êdu w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê wyroku (...), a nie obrazy prawa materialnego (zob. wyrok SN z dnia 23
lipca 1974 r., V KR 212/74, OSNKW 1974/12/233).
W 2 zarzucie, wskazanym w apelacji, jej autor stwierdzi³ w³anie, ¿e S¹d a quo dopuci³ siê obrazy art. 258 § 3 k.k., poprzez
to tylko, ¿e do poczynionych przez siebie ustaleñ stanu faktycznego zastosowa³ b³êdnie, w/w przepis.
Zarzut tak okrelony musi byæ uznany za jednoznacznie b³êdny z tego prostego powodu, i¿ w³anie S¹d a quo ustali³ przecie¿, ¿e oskar¿ony za³o¿y³ i kierowa³ zorganizowan¹ grup¹ przestêpcz¹, co powoduje, ¿e w ramach subsumcji powinien wskazaæ na przepis art. 258 § 3 k.k. Tak ten S¹d post¹pi³ a zatem
zrozumia³ym byæ powinno, ¿e rozstrzygniêcie to, musi byæ uznane za prawid³owe.
Na zarzut obrazy prawa materialnego wskaza³ tak¿e apeluj¹cy
w pkt. 3, ujmuj¹c go tak, ¿e obraza art. 58 § 2 k.k. mia³a wynikn¹æ z niezastosowania tego przepisu a orzeczenia wobec oskar¿onego kary grzywny. Rozwi¹zanie przewidziane w tym przepisie, co wyranie wynika z jego treci umo¿liwia podjêcie przez
s¹d rozstrzygniêcia o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z przedstawionym wyjanieniem, zrozumia³ym byæ powinno, ¿e w przypadku nie skorzystania przez s¹d z rozwi¹zania zawartego w treci
tego przepisu jest to jego uprawnienie, co powoduje, ¿e uwzglêdnienie tak skonstruowanego zarzutu nie by³o mo¿liwe.
Wyjanienie powy¿szego pozwala S¹dowi odwo³awczemu
stwierdziæ, ¿e zarzuty te, bêd¹ce w istocie zarzutami wskazanymi w art. 438 pkt 3 k.p.k., bêdzie rozpatrywa³ omawiaj¹c zarzut
przedstawiony w pkt. 1 apelacji.
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Omówienie powy¿szych zagadnieñ pozwala S¹dowi odwo³awczemu na skupienie uwagi na tej problematyce, która zrodzi³a z urzêdu, zasadnicze zainteresowanie tego s¹du, a w konsekwencji by³a powodem dokonanych w wyroku S¹du a quo zmian.
Na wstêpie tej czêci rozwa¿añ, ustosunkowuj¹c do wskazañ
przedstawionych przez S¹d odwo³awczy  S¹d Okrêgowy w S. 
s¹dowi maj¹cemu rozpoznawaæ sprawê ponownie, trzeba wyranie zaznaczyæ, ¿e ujemna przes³anka procesowa  res iudicata  okrela, ¿e ma ona zastosowanie ale wtedy tylko gdy postêpowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zosta³o
prawomocnie zakoñczone (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.). Przes³anki tej
nie sposób rozumieæ inaczej jak wydanie prawomocnego orzeczenia, przy istnieniu w sprawie jednoci podmiotowej i przedmiotowej. Do chwili wydania wyroku w rozpoznawanej sprawie, wobec oskar¿onych nie wydano prawomocnego wyroku
o wskazanej wy¿ej jednolitoci. To S¹d odwo³awczy bardzo wyranie podkrela, tak¿e dlatego, ¿e b³êdnie ujmuje t¹ przes³ankê
oskar¿ony A.Z., prezentuj¹c uwagi na temat ponownego skazania go w sprawie dotycz¹cej E.K.
Przes³anki res iudicata nie sposób jest myliæ z instytucj¹ czynu
ci¹g³ego. S¹ to na pewno dwa odrêbne i zró¿nicowane (pierwsze natury procesowej, drugie materialnoprawnej) zagadnienia.
Z punktu widzenia praktycznego mo¿na jedynie zwróciæ uwagê
na to, ¿e w przypadku wieloci zachowañ podejmowanych przez
jednego sprawcê, o których w odrêbnych postêpowaniach (sprawach) rozstrzygaj¹ ró¿ne s¹dy a zbie¿ne lub zbli¿one s¹ okresy,
w których podejmowa³ zachowania, w sytuacji gdy, w jednej
z rozpatrywanych spraw zachowania prawomocnym orzeczeniem
uznane zosta³y za spe³niaj¹ce wymogi ci¹gu przestêpstw, to przy
istnieniu krótkich odstêpów czasu pope³nienia przestêpstw zarówno w pierwszej jak i kolejnej z rozpoznawanych spraw mo¿e
powstaæ dylemat czy w obu rozpatrywanych przypadkach sprawcy nie towarzyszy³ z góry powziêty zamiar.
Jego stwierdzenie mo¿e spowodowaæ potrzebê przyjêcia przes³anki res iudicata. Taka sytuacja jednak w rozpoznawanej sprawie nie mia³a miejsca.
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Natomiast nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w rozpoznawanej sprawie S¹d
a quo stwierdzi³ zaistnienie, w odniesieniu do oskar¿onego A.Z.,
spe³niaj¹cych wymogi, okrelone w art. 12 k.k. ci¹gów przestêpstw (pkt. 4, 5, 7, 8) a w odniesieniu do oskar¿onego J.B.
I takiego ci¹gu (pkt 14), równowa¿nego ci¹gowi wskazanemu
wy¿ej w pkt. 4.
W ka¿dym ze wskazanych przypadków S¹d a quo stwierdzi³,
¿e spe³nione s¹ wymogi:
 podjêcia dwóch lub wiêcej zachowañ;
 podjêtych w krótkich odstêpach czasu;
 w wykonaniu z góry powziêtego zamiaru.
Po stwierdzeniu tych przes³anek wieloæ zachowañ uznawaæ
mo¿na za jeden czyn zabroniony.
W wyroku z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie II K 350/09 S¹d
Apelacyjny w Katowicach, s³usznie stwierdzi³, ¿e konstrukcja przewidziana w art. 12 k.k. jest sztuczn¹ konstrukcj¹ prawn¹, co wskazuje, ¿e czyn ci¹g³y istnieje w przestrzeni prawnej tylko o tyle,
o ile s¹d przyjmie w swym orzeczeniu, ¿e zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 12 k.k.
Tak wiêc o skutkach procesowych pope³nienia czynu ci¹g³ego mo¿e byæ mowa dopiero wówczas, gdy pope³nienie tego
przestêpstwa, w ci¹g³oci wchodz¹cych w jego sk³ad zachowañ,
zostanie procesowo stwierdzone.
Pogl¹dowi temu, przy wskazaniu jednak, ¿e w art. 12 k.k.
zaprezentowano normatywistyczn¹ konstrukcjê czynu, nie sposób jest odmawiaæ s³usznoci.
Nawi¹zuj¹c do tego pogl¹du podkreliæ nale¿y, ¿e procesowe
zaistnienie ci¹gów stwierdzi³ S¹d a quo. Takie ustalenia tego
S¹du, przy kierunku zaskar¿enia wyroku, uniemo¿liwia prowadzenie przez S¹d odwo³awczy rozwa¿añ, które mog³yby doprowadziæ do zaistnienia rozstrzygniêæ na niekorzyæ oskar¿onego(ych).
Maj¹c tego wiadomoæ ten S¹d chce zwróciæ uwagê na istotne w jego przekonaniu zagadnienia, które bêd¹ pomocne dla
wyjanienia powodów, które sk³oni³y go do dokonania zmiany
zaskar¿onego wyroku.
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Bardzo wa¿ne znaczenie dla przyjêcia instytucji okrelonej
w art. 12 k.k. ma kryterium  element strony podmiotowej czynu
zabronionego  zamiaru, z góry powziêtego, odnoszonego do
wykonania wielu zachowañ, sk³adaj¹cych siê na jeden czyn zabroniony. To w³anie kryterium pozwala stwierdziæ, ¿e konstrukcja czynu ci¹g³ego nie ma zastosowania do sytuacji, gdy sprawca
przyjmuje ogólny plan prowadzenia wielorakiej dzia³alnoci przestêpczej, a nastêpnie plan ten realizuje, podejmuj¹c ka¿dorazowo, choæby w krótkich odstêpach czasu, zamiar (na nowo), pope³nienia kolejnego, innego ju¿ przestêpstwa, w tym i przestêpstwa maj¹cego charakter czynu ci¹g³ego. Innymi s³owy mówi¹c,
ogólny projekt dopuszczenia siê dwóch lub wiêcej ró¿nych czynów zabronionych nie odpowiada pojêciu z góry przyjêtego zamiaru pope³nienia jednego (konkretnego) przestêpstwa, na którego wykonanie sk³ada siê wiêcej ni¿ jedno zachowanie. Istotne
natomiast jest, ¿e zamiar przestêpny, maj¹cy choæby pocz¹tek
w przyjêtym przez sprawcê planie, podlega rozwa¿aniom dopiero jako skrystalizowana decyzja woli odnoszona do konkretnego czynu zabronionego. To stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 21 stycznia 2004 r. S¹du Apelacyjnego
w Gdañsku w sprawie II AKa 525/03, w którym stwierdzono, ¿e
dwa lub wiêcej zachowañ, jako punkt wyjciowy przestêpstwa
ci¹g³ego dotyczy tej jego czêci, która mo¿e byæ roz³o¿ona na
raty. W konstrukcji tej chodzi nie o ka¿d¹ czynnoæ zwi¹zan¹
z pope³nieniem przestêpstwa, ale o czynnoæ czasownikow¹,
która stanowi rdzeñ przestêpstwa i wokó³ której koncentruj¹ siê
inne zachowania i okolicznoci w prawie karnym opartym na
czynie zabronionym. Tak pope³niony czyn zabroniony musi byæ
podzielny co do mo¿liwoci roz³o¿enia czynnoci zakazanej na
raty.
Nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e o ile tylko sprawca w tym samym
czasie i w tym samym miejscu w stosunku do tego samego dobra
podejmuje czyny o ró¿nej kwalifikacji, które mieszcz¹ siê w tym
samym celu, to wówczas zachowanie takie mo¿na tak¿e uznaæ
za jedno przestêpstwo. Stanowisko to znajduje potwierdzenie
w wyroku z dnia 11 marca 1988 r. S¹du Najwy¿szego w sprawie
VI KZP 49/87, wskazuj¹cego dodatkowo, ¿e zasady wyra¿one
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w art. 10 § 2 i 3 k.k. (obecnie art. 11 § 2) maj¹ zastosowanie
równie¿ do przestêpstwa ci¹g³ego. W wyroku z dnia 15 czerwca
1978 r. ten S¹d, w sprawie II KR 119/78 okreli³ równie¿, ¿e
okolicznoæ, i¿ poszczególne czyny pope³nione by³y przy wspó³dzia³aniu z ró¿nymi osobami, nie stoi na przeszkodzie do skazania z zastosowaniem art. 58 k.k., je¿eli co do danego sprawcy,
bior¹cego udzia³ w pope³nieniu wszystkich tych czynów, spe³nione zosta³y wszystkie przes³anki do przyjêcia przestêpstwa
ci¹g³ego.
( )
Odnosz¹c te zachowania do wskazanego wy¿ej stwierdzenia,
a przyjêtego przez S¹d odwo³awczy jako punkt wyjciowy do
prowadzonych rozwa¿añ  ogólnego projektu pope³niania przestêpstw, stwierdziæ nale¿y, ¿e u oskar¿onych zrodzi³ siê zamiar
pope³niania przestêpstw  oszustwa.
Ujmuj¹c to zagadnienie historycznie i podzielaj¹c w tej mierze ustalenia S¹du a quo stwierdziæ nale¿y, ¿e pierwszym zamiarem  interesuj¹cym S¹d odwo³awczy w tej sprawie  który ujawni³
oskar¿ony A.Z., to zamiar wy³udzania od operatorów telefonii
komórkowej, aparatów telefonicznych. Zamiar ten oskar¿ony mia³
ujawniæ w styczniu 2002 r., który utrzymywany by³ do dnia 24
lutego 2004 r. (w pisemnych motywach wyroku S¹d a quo wskaza³ i wyjani³ pomy³kê, któr¹ poczyni³ w pkt. 7 czêci dyspozytywnej wyroku, w okreleniu daty koñcowej). Na czyn opisany
w tym punkcie wyroku z³o¿y³o siê szereg zachowañ podejmowanych przez oskar¿onego A.Z., wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami (w ramach zorganizowanej grupy przestêpczej,
o czym uwagi ni¿ej, podczas omawiania zarzutów apelacji, tego
zagadnienia dotycz¹cych). Kolejny z zamiarów, który zdaniem
S¹du a quo ten oskar¿ony mia³ ujawniæ to tak¿e zamiar wy³udzania, tym razem kredytów a to w zwi¹zku z zakupem w systemie
sprzeda¿y ratalnej rzeczy ruchomych, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami (w ramach zorganizowanej grupy przestêpczej). Ten zamiar, zdaniem S¹du a quo oskar¿ony mia³ ujawniæ w dniu 2 wrzenia 2002 r. i mia³ trwaæ do 27 lutego 2003 r.
(pkt 8). Z czego wynikaæ ma, ¿e ten oskar¿ony ujawni³ kolejny
zamiar a nie pozostawa³ w zamiarze ju¿ podjêtym tego S¹d a quo
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ju¿ nie wyjani³. Brak takiej oceny w pisemnych motywach zaskar¿onego wyroku, przy wiedzy S¹du odwo³awczego dotycz¹cej praktycznie jednolitoci porównywanych okresów pope³nienia przestêpstw wskazanych w w/w punktach, sposobu w jaki
i przy wykorzystaniu jakich dokumentów te zachowania zosta³y
podjête, osób, które w realizacji tych wy³udzeñ mienia uczestniczy³y (porównanie z osobami, które uczestniczy³y w wy³udzaniu
telefonów) a ostatecznie treæ wyjanieñ oskar¿onego A.Z. sk³oni³a S¹d odwo³awczy do zbadania czy zamiar wy³udzenia kredytów w ramach sprzeda¿y ratalnej by³ podjêty przez oskar¿onego
wspólnie z zamiarem wy³udzenia telefonów, jako wspólna koncepcja, czy te¿ zamiar ten zrodzi³ siê u oskar¿onego odrêbnie
i z tak¹ wiadomoci¹ ten zamiar realizowa³.
S¹d odwo³awczy w zwi¹zku z tym, ¿e ewentualnie wydane
przez ten S¹d orzeczenie mia³oby charakter reformatoryjny, jako
pozytywny przyk³ad mo¿liwoci takiego post¹pienia ten S¹d przywo³uje treci wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 9 czerwca 2009 r.,
II KK 444/08 (OSNwSK 2009/1/1295), w którym wskazano, ¿e
S¹d odwo³awczy, w oparciu o materia³ dowodowy zgromadzony
w aktach w trakcie postêpowania, ma mo¿liwoæ, zgodnie z art.
437 § 2 k.p.k. wydania orzeczenia reformatoryjnego. Ustawowe
granice takiego orzekania nie stoj¹ na przeszkodzie ani odmiennej ocenie dowodów, ani nawet modyfikacji ustaleñ faktycznych.
Nadto, co nale¿y podkreliæ, orzekanie na korzyæ oskar¿onego
przez s¹d odwo³awczy jest z mocy ustawy dopuszczalne w szerszym zakresie, ni¿ orzekanie na niekorzyæ i nie narusza to zasady dwuinstancyjnoci. Jednak¿e podstawowym warunkiem podjêcia innego rozstrzygniêcia co do istoty jest to, aby pozwala³ na
to stan przeprowadzonych dowodów, które winny mieæ jednoznaczn¹ wymowê, a ocena ich przez s¹d pierwszej instancji jest
ra¿¹co wadliwa, zw³aszcza, gdy obarczona jest b³êdami logicznymi w rozumowaniu. Dokonywanie jednak¿e przez s¹d odwo³awczy odmiennych ustaleñ od dokonanych przez s¹d pierwszej
instancji wymaga daleko posuniêtej ostro¿noci ze wzglêdu na
brak bezporedniego przeprowadzenia dowodów oraz ze wzglêdu
na to, ¿e ustalenia takie nie podlegaj¹ ju¿ sprawdzeniu w toku
dalszego postêpowania instancyjnego.
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Wskazuj¹c wy¿ej na okolicznoci, na podstawie których odtwarzaæ mo¿na towarzysz¹cy oskar¿onemu A.Z. zamiar, wykorzystaæ nale¿y w pierwszym rzêdzie, treæ uznanych za wiarygodne przez S¹d a quo wyjanieñ oskar¿onego. Uznane zosta³y
za wiarygodne te z jego wyjanieñ, w których przyzna³ siê do
pope³nienia zarzuconych mu przestêpstw. Analiza ich treci pozwala stwierdziæ, ¿e podjêcie omawianych zachowañ poprzedzone zosta³o wyrobieniem w sklepie T. piecz¹tek, przy wykorzystaniu których w póniejszym czasie wykonywane by³y zawiadczenia potrzebne dla dokonywania wy³udzeñ telefonów
jak i sprzêtu AGD i w tym te¿ celu do pope³niania przestêpstw
anga¿owane by³y zarówno przez niego jak i inne osoby, dalsze
osoby, przy pomocy których dokonywano zakupów towarów
i us³ug, zaci¹gano zobowi¹zania, w ich imieniu a na rzecz oskar¿onego A.Z. Wydaje siê, ¿e sporód osobowych rodków dowodowych tylko ten dowód ma znaczenie dla mo¿liwoci odtwarzania towarzysz¹cego oskar¿onemu zamiaru, inne bowiem wskazywaæ mog¹, ¿e zachowania bêd¹ce konsekwencj¹ (skutkiem)
tego zamiaru, (osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej) oskar¿ony podejmowa³. Nie jest zagadnieniem istotnym dla odtworzenia maj¹cego towarzyszyæ zamiaru spektrum osób uczestnicz¹cych w dokonywaniu wy³udzeñ telefonów i us³ug telefonicznych oraz sprzêtu RTV i AGD. By³y one ró¿ne, w pierwszym przypadku uczestniczy³ w nim szeroki kr¹g osób, w drugim natomiast osoby wskazane przez S¹d a quo. Wybór osób a zw³aszcza ich liczba, z którymi podejmowane by³y te zachowania nie jest elementem istotnym dla badania zamiaru. Wa¿ne jest dla potrzeb odczytania z góry
powziêtego zamiaru odczytanie myli osoby, która podejmuje
decyzjê o realizowaniu zachowañ. Ten zamiar, taki w³anie, oskar¿ony powzi¹³, a zatem przy braku mo¿liwoci jego odmiennego
dekodowania przyj¹æ nale¿a³o, ¿e towarzyszy³ mu jeden, wspólny zamiar polegaj¹cy na realizacji zachowañ, których celem by³o
dokonywanie wy³udzeñ mienia tak w drodze zakupów aparatów
telefonicznych jak i zakupów sprzêtu RTV i AGD.
Wy¿ej zaprezentowane okrelenie okresów, w których mia³y
byæ dokonywane wy³udzenia omawianych przedmiotów przy
porównaniu ich, pozwala stwierdziæ, ¿e podejmowane by³y w jed-
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nym czasie. Spe³niona zosta³a wiêc przes³anka przedmiotowa 
w krótkich odstêpach czasu  wskazana w art. 12 k.k.
To maj¹c na uwadze przestêpstwa przypisane oskar¿onemu
pkt. 7 i 8 zaskar¿onego wyroku uznano za jeden czyn, realizuj¹cy znamiona wskazane w art. 286 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k., art.
297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw.
z art. 65 § 1 k.k. Nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e o ile tylko sprawca
w tym samym czasie i w tym samym miejscu, w stosunku do
tego samego dobra podejmuje czyny o ró¿nej kwalifikacji, które
mieszcz¹ siê w tym samym celu, to wówczas zachowanie takie
mo¿na tak¿e uznaæ za jedno przestêpstwo.
( )
Odnonie apelacji pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego.
Autorka apelacji okreli³a kierunek i zakres zaskar¿enia, przedstawiaj¹c w niej 2 zarzuty. Okrelenie kierunku by³o istotne, gdy
mieæ na uwadze drugi z postawionych zarzutów. Zarzut zg³oszony w pkt. 1 tej apelacji dotyka zagadnienia, które w doktrynie
i w orzecznictwie s¹dowym rodzi³o kontrowersje.
W uchwale z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie I KZP 40/00
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e orzeczenie rodka karnego, przewidzianego w art. 46 § 1 k.k., dopuszczalne jest równie¿ w postaci solidarnego zobowi¹zania wspó³sprawców przestêpstwa do
naprawienia wyrz¹dzonej szkody w ca³oci albo w czêci (OSNKW
2001/1-2/2, Biul.SN 2000/12/11, Prok.i Pr.-wk³. 2001/2/5, Wokanda 2001/3/11, M.Prawn. 2001/5/288).
Stanowisko to spotka³o siê z krytyk¹ w doktrynie. Zdaniem
M. £ukaszewicza i A. Ostapy nie odpowiada istocie rodka karnego zobowi¹zanie do naprawienia szkody charakter zobowi¹zania solidarnego. Dlatego te¿, jak podkrelili, za nietrafn¹ nale¿y uznaæ uchwa³ê Sadu Najwy¿szego z dnia 13 grudnia 2000 r.
(I KZP 40/00, cytat za Kodeks karny, C.H. Beck, s. 35), i¿ orzeczenie rodka karnego przewidzianego w art. 46 § 1 k.k. dopuszczalne jest równie¿ w postaci solidarnego zobowi¹zania
wspó³sprawców przestêpstwa do naprawienia szkody w ca³oci
albo w czêci. Stanowisko takie sprzeczne jest z gwarancyjn¹
zasad¹ indywidualizacji odpowiedzialnoci karnej i indywidualizacji stosowania kar i rodków karnych (Obowi¹zek , s. 72).
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W wyroku z dnia 26 padziernika 2000 r. S¹d Apelacyjny
w Lublinie w sprawie II AKa 133/00 stwierdzi³ natomiast, ¿e
przewidziany w art. 46 § 1 k.k. obowi¹zek naprawienia szkody
jest rodkiem karnym, przy orzekaniu którego nale¿y kierowaæ
siê zasadami prawa cywilnego, dotycz¹cymi ustalenia wielkoci
szkody maj¹tkowej lub doznanej krzywdy. Jednak¿e rodek karny nie mo¿e byæ orzeczony solidarnie, gdy¿ wynika to z istoty
rodka karnego wystêpuj¹cego b¹d obok kary zasadniczej, b¹d
te¿ mo¿e byæ w niektórych przypadkach orzeczony samoistnie.
Tak zró¿nicowane stanowiska, które zaprezentowano s¹ doæ
jasnym dowodem tego, ¿e zagadnienie orzeczenia rodka karnego wskazanego w art. 46 § 1 k.k. nie jest zagadnieniem tak
prostym jak mog³aby oczekiwaæ autorka apelacji, która utrzymuje, ¿e orzekanie o naprawieniu szkody winno byæ podporz¹dkowane regu³om prawa cywilnego, co pozwoli³o jej ostatecznie
stwierdziæ, ¿e S¹d a quo, rozstrzygaj¹c o roszczeniu w czêciach
równych orzeka³ ju¿ z obraz¹ prawa materialnego. Trzeba mieæ
wiadomoæ rangi zarzutu wskazanego w art. 438 pkt 1 k.p.k. W
tej mierze S¹d odwo³awczy odsy³a autorkê apelacji do rozwa¿añ,
które w uzasadnieniu wy¿ej ju¿ zaprezentowano.
W wietle najbardziej przekonuj¹cego S¹d odwo³awczy stanowiska, (te w jego przekonaniu wyrazi³ w uchwale S¹d Najwy¿szy),
¿aden z przepisów prawa materialnego nie obliguje s¹du rozpoznaj¹cego sprawê do orzekania wy³¹cznie w postaci solidarnego
zobowi¹zania wspó³sprawców. Gdy tak przyjmowaæ, co znajduje
uzasadnienie w ustawie (art. 46 § 1 k.k. pozwala na orzekanie obowi¹zku naprawienia szkody w ca³oci albo w czêci, a wiêc w istocie orzekanie o tym obowi¹zku jest uznaniowe, gdy¿ zale¿ne od
oceny okolicznoci konkretnej sprawy), to sposób realizacji przez
S¹d tego obowi¹zku, powinien nastêpowaæ w taki jednak sposób,
który w pe³ni zabezpieczy w postêpowaniu karnym interesy pokrzywdzonego, a zarazem uwzglêdnia zasadê odpowiedzialnoci
indywidualnej ka¿dego ze wspó³sprawców. Zrozumia³ym w wietle tego, powinno byæ to, ¿e sposób orzekania (jego wybór) nale¿eæ
powinien w konkretnym wypadku do s¹du.
Takiego wyboru w zaskar¿onym orzeczeniu S¹d a quo dokona³ a wybór ten spotka³ siê z pe³n¹ aprobat¹ S¹du odwo³awczego.
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Koszty zastêpstwa procesowego s¹ nale¿ne stronom procesowym o ile wydano orzeczenie, uwzglêdniaj¹ce ich ¿¹danie.
Aby o nich rozstrzygaæ nale¿y jednak najpierw zg³osiæ ¿¹danie
ich zas¹dzenia. Zagadnienie to jest na tyle czytelne, ¿e nie wymaga dalszego komentarza. Analizuj¹c materia³ dowodowy zgromadzony w sprawie S¹d odwo³awczy nie stwierdzi³, aby takie
¿¹danie zosta³o zg³oszone. Przedstawienie wiêc w rodku odwo³awczym zarzutu do zagadnienia, o którym S¹d a quo nie by³
w³adny rozstrzygaæ uznaje S¹d odwo³awczy za nieuzasadniony,
a w zwi¹zku z tym, ¿e ¿adnego zarzutu tej apelacji nie uwzglêdniono uznano za oczywicie bezzasadn¹.

3
WYROK
z dnia 25 padziernika 2011 r.
II AKa 176/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Wojciech Andruszkiewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)
SSA Dariusz Malak

Teza
Wspó³sprawstwem jest oparte na porozumieniu, wspólne
wykonanie czynu zabronionego, które charakteryzuje siê odegraniem istotnej roli w procesie realizacji ustawowych znamion
czynu zabronionego przez ka¿dego ze wspólników, którzy realizuj¹ przestêpcze przedsiêwziêcia z wol¹ sprawcz¹ (cum animo
auctoris).

Uzasadnienie
( )
W zwi¹zku z zarzutami zawartymi w omawianej apelacji przedmiotem analizy S¹du odwo³awczego by³a równie¿ kwestia zakresu przypisania odpowiedzialnoci karnej w warunkach wspó³sprawstwa. Obok sprawstwa pojedynczego przepis art. 18 § 1
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k.k. definiuje drug¹ sprawcz¹ formê zwi¹zan¹ z poniesieniem
odpowiedzialnoci karnej za przestêpcze wspó³dzia³anie a opisuj¹c j¹ jako wykonanie czynu zabronionego wspólnie i w porozumieniu z inn¹ osob¹. Ustawowa definicja wspó³sprawstwa daje
wiêc podstawê do rozszerzenia pojêcia sprawstwa a w konsekwencji do stworzenia przes³anek odpowiedzialnoci za sprawstwo w sytuacjach, w których brak jest wype³niania przez osobê
wspó³dzia³aj¹c¹ wszystkich konstytuuj¹cych sprawstwo elementów, scharakteryzowanych przez znamiona czynu zabronionego
opisane w czêci szczególnej kodeksu karnego lub w normie
pozakodeksowego prawa karnego. Definicja ta okrela wiêc ustawowe przes³anki, od których spe³nienia uzale¿niona jest mo¿liwoæ uznania ka¿dego ze wspó³dzia³aj¹cych za sprawcê, realizowanego wspólnie w wyniku podzia³u pomiêdzy wspó³dzia³aj¹cych ról, czynu zabronionego.
Zastosowanie w konkretnym przypadku konstrukcji wspó³sprawstwa prowadzi do odpowiedzialnoci ka¿dego wspó³dzia³aj¹cego tak jakby wykonywa³ on samodzielnie czyn zabroniony.
Tym samym wspó³sprawstwem jest oparte na porozumieniu
wspólne wykonanie czynu zabronionego, które charakteryzuje
siê odegraniem istotnej roli w procesie realizacji ustawowych
znamion czynu zabronionego po stronie ka¿dego ze wspólników. Na podstawie tej koncepcji wspó³sprawc¹ bêdzie zarówno
osoba, która w porozumieniu z inn¹ realizuje ca³oæ lub czêæ
znamion czynu zabronionego, jak i taka osoba, która wprawdzie
nie wykonuje czynnoci odpowiadaj¹cej znamieniu czasownikowemu danego czynu zabronionego, ale której zachowanie siê 
uzgodnione ze wspólnikiem  stanowi istotny wk³ad w realizacjê wspólnego przestêpczego zamachu (vide: w zakresie pogl¹dów przedstawicieli doktryny  A. W¹sek, Kodeks karny, cz. Ogólna, Kraków 2004, s. 294; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa
2003, s. 95-96; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 211213; A. Zoll [w:] A. Bucha³a, A. Zoll, Kodeks karny, cz. Ogólna,
Kraków 1998, s. 172-174; A. W¹sek, Wspó³sprawstwo w polskim
prawie karnym, Warszawa 1977, s. 28).
Równie¿ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego dotycz¹cym tej
kwestii zdecydowanie dominuje wy¿ej przedstawione ujêcie
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wspó³sprawstwa, okrelone jako teoria mieszana wspó³sprawstwa (zwana te¿ materialno-obiektywn¹). To stanowisko zosta³o
równie¿ przyjête przez S¹d Apelacyjny orzekaj¹cy w niniejszej
sprawie.
Akcentuj¹c znaczenie istotnoci wk³adu wspó³dzia³aj¹cego
w pope³nieniu przestêpstwa, jako elementu konstytutywnego
wspó³sprawstwa wprowadza siê tak¿e kryterium subiektywne,
w postaci dzia³ania cum animo auctoris, i tak np. w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie V KK 351/03 S¹d
Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e dla przyjêcia tej formy pope³nienia przestêpstwa nie jest konieczne wykonanie czynnoci odpowiadaj¹cej znamieniu czasownikowemu. Zdaniem S¹du Najwy¿szego wykonuje czyn zabroniony wspólnie i w porozumieniu z inn¹ osob¹,
tak¿e ten, kto nie bior¹c osobicie udzia³u w czynnoci sprawczej tego czynu, swoim zachowaniem zapewnia realizacjê uzgodnionego z t¹ osob¹ wspólnego przestêpczego zamachu (OSNKW
2004/5/53). Identycznie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie III KK 208/04, wskazuj¹c, ¿e do przyjêcia wspó³sprawstwa nie jest konieczne, aby ka¿da osoba dzia³aj¹ca w porozumieniu realizowa³a osobicie znamiona czynu zabronionego, gdy¿ wystarczy, ¿e osoba taka dzia³a³a w ramach uzgodnionego podzia³u ról, umo¿liwiaj¹c innemu
sprawcy wykonanie czynu (OSNKW 2005/7-8/62 czy orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie V
KK 391/05, Prok. i Pr., 2007/1/2). Podkrela³ S¹d Najwy¿szy
przy tym, ¿e z istoty wspó³sprawstwa wynika, ¿e ka¿dy ze wspó³sprawców ponosi odpowiedzialnoæ za ca³oæ pope³nionego przestêpstwa, a wiêc tak¿e i w tej czêci, w której znamiona czynu
zabronionego zosta³y wype³nione zachowaniem innego wspó³sprawcy, je¿eli tylko by³o to konsekwencj¹ realizacji wczeniejszego porozumienia (tak SN w postanowienia w sprawie III KK
249/04, OSNKW 2005/7-8/63). W ka¿dym z wy¿ej przytoczonych judykatów dodano, ¿e o przyjêciu wspó³sprawstwa tych
wspó³dzia³aj¹cych, którzy osobicie nie realizowali znamion czynu zabronionego, zadecydowa³o równie¿ ustalenie, ¿e realizowali oni przestêpcze przedsiêwziêcia z wol¹, sprawcz¹ (cum
animo auctoris).
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W przypadku wspó³sprawstwa przedmiotem oceny S¹du jest
kompleks zachowañ wszystkich osób uznawanych za wspó³sprawców a wytworzony w wyniku powi¹zania ze sob¹ wszystkich
jednostkowych zachowañ uczestników porozumienia. Podstawow¹
przes³ank¹ obiektywnego przypisania im odpowiedzialnoci za
pope³niony czyn i jego skutki jest spe³nienie warunku normatywnego, wyra¿aj¹cego siê w stwierdzeniu, ¿e zachowanie stanowi³o przekroczenie normy sankcjonowanej i w ten sposób stworzy³o lub zwiêkszy³o ponad akceptowan¹ miarê prawdopodobieñstwo (niebezpieczeñstwo, ryzyko) wywo³ania ustawowo stypizowanego skutku oraz stanowi³o nieodzowny element warunku, od którego wyst¹pienia uzale¿nione by³o spowodowanie
owego skutku (vide: P. Kardas, Istota wspó³sprawstwa w polskim
prawie karnym. Uwagi na marginesie orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, Prok. i Pr. 2005/12, s. 23).
Stanowi¹cy konstytutywn¹ przes³ankê wspó³sprawstwa warunek porozumienia wspó³sprawców, obejmuj¹cego wspólne pope³nienie przestêpstwa uzupe³nia znamiona typu czynu zabronionego wyra¿one w przepisie czêci szczególnej. Nale¿y podkreliæ, i¿ wspólne wykonanie przestêpstwa zak³ada zarówno
wyrane lub milcz¹ce porozumienie i wymaga objêcia wiadomoci¹ podejmowania wspólnych dzia³añ przez wspó³dzia³aj¹cych. Jedynie brak u jednego z dwóch lub wiêkszej liczby uczestników przestêpczej akcji wiadomoci i woli wspólnej dzia³alnoci wyklucza byt wspó³sprawstwa a czyny ich mog¹, byæ ocenione odrêbnie jako jedynosprawstwo, b¹d odpowiedzialnoæ
jednego z nich rozwa¿yæ nale¿y na gruncie niesprawczych form
wspó³dzia³ania. Ustawa karna nie wymaga ¿adnej szczególnej
formy, w jakiej porozumienie mia³oby zostaæ zawarte miêdzy
wspó³dzia³aj¹cymi co przes¹dza, i¿ mo¿e byæ zawarte w sposób
wyrany lub konkludentny, dorozumiany. W orzeczeniu wydanym w sprawie III KKN 371/00 z dnia 12 grudnia 2002 r. (LEX
nr 74395) S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ ¿adnych dodatkowych warunków dotycz¹cych formy porozumienia a mo¿e do niego dojæ nawet w sposób dorozumiany.
Wa¿ny jest jedynie zamiar wspó³dzia³ania z drug¹ osob¹, w wykonaniu czynu zabronionego. Wspó³dzia³aj¹cy nie musz¹ siê bez-
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porednio kontaktowaæ, natomiast musz¹ mieæ wiadomoæ wspólnego wykonania czynu zabronionego, a zatem przynajmniej wiedzieæ o sobie i zdawaæ sobie sprawê, ¿e podejmowana czynnoæ
sk³ada siê na realizacjê wspólnie wykonywanej ca³oci przedsiêwziêcia. Ustawa nie okrela tak¿e czasu, w jakim porozumienie
to powinno byæ zawarte i dlatego mo¿liwe jest zarówno uczynienie tego przez przysz³ych wspó³sprawców przed przyst¹pieniem do wspólnego wykonywania czynu zabronionego, ale nie
jest równie¿ wykluczone zawarcie porozumienia dopiero w trakcie wykonywania tego czynu.
Zdaniem S¹du odwo³awczego  w wietle bezb³êdnych ustaleñ faktycznych  oba elementy wspó³sprawstwa zosta³y trafnie
ustalone w pisemnych motywach zaskar¿onego wyroku. Dotyczy to oczywicie zachowania T.N. we wszystkich przypisanych
mu w zaskar¿onym wyroku czynach.
Na tle przedstawionych okolicznoci, jako jasny jawi siê wniosek, ¿e T.N. mia³ wiadomoæ, ¿e podejmowane przez niego
dzia³ania dope³niaj¹ ca³oæ zachowania wspó³sprawców urzeczywistniaj¹cych przede wszystkim realizacjê wspólnego zamiaru
zabójstwa, akceptowa³ ich dzia³ania i ³¹czy³ siê z nimi.

4
WYROK
z dnia 28 grudnia 2010 r.
II AKa 340/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna widerska-Wandor
SSA Dorota Rostankowska

Teza
Wymierzenie m³odocianemu kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci tak¿e mo¿e mieæ walor wychowawczy (art. 54 § 1
k.k.). Kara ta, przez swoj¹ nieuchronnoæ i realnoæ, powinna
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wdra¿aæ do przestrzegania porz¹dku prawnego szczególnie sprawcê m³odocianego wykazuj¹cego znaczny stopieñ demoralizacji.

Uzasadnienie
( )
Nieuprawniony jest zarzut obroñcy, ¿e s¹d wymierzaj¹c M.S.
jednostkowe kary pozbawienia wolnoci i karê ³¹czn¹ nie
uwzglêdni³ nale¿ycie wagi pope³nionych czynów, statusu oskar¿onego M.S. (m³odociany) oraz jego uprzedniej niekaralnoci za
pope³nienie przestêpstw, przez co wymiar kar jednostkowych,
a w szczególnoci wymiar kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci
jest ra¿¹co niewspó³miernie surowy.
Podkreliæ w powy¿szym kontekcie nale¿y, ¿e z ra¿¹c¹ niewspó³miernoci¹ w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. mielibymy
do czynienia, gdyby przy orzekaniu kar jednostkowych i kary
³¹cznej nienale¿ycie uwzglêdniono zawarte w kodeksie karnym
dyrektywy jej wymiaru (art. 53 § 1 k.k.). O karze ra¿¹co niewspó³miernej mo¿emy przy tym mówiæ tylko wówczas, gdy
wymiar ten pozostaje w ra¿¹cej dysproporcji w stosunku do kary,
jak¹ zazwyczaj wymierza siê za dany czyn (dane czyny), przy
uwzglêdnieniu wspomnianych dyrektyw jej wymiaru. Nie mo¿e
wiêc chodziæ tutaj o zwyk³¹ nieproporcjonalnoæ, lecz o nieproporcjonalnoæ zasadnicz¹, której poziomu w ¿aden sposób nie da
siê zaakceptowaæ (por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2001, s. 779; A. Bulsiewicz [w:] A. Bulsiewicz i in., Przebieg procesu karnego, Toruñ 2003, s. 203 i n.; wyrok SN z dnia 10 lipca 1974 r., V KRN 60/74, OSNKW 1974/11/
213; wyrok SN z dnia 2 lutego 1995 r., II KRN 198/94, orzecznictwo Prok. i Pr. 1995/6/18; wyrok SA w £odzi z dnia 12 lipca 2000 r.,
II AKa 116/00, orzecznictwo Prok. i Pr. 2002/1/29).
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt niniejszej sprawy podkreliæ trzeba, ¿e organ a quo prawid³owo ustali³ rysuj¹ce siê
w tej sprawie okolicznoci ³agodz¹ce i obci¹¿aj¹ce maj¹ce wp³yw
na ustawowe dyrektywy sêdziowskiego wymiaru kar jednostkowych i kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci. Trafnie te¿ wywiód³,
¿e jedynie bezwzglêdne kary jednostkowe pozbawienia wolnoci oraz kara ³¹czna bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci mo¿e
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wdro¿yæ M.S. do przestrzegania porz¹dku prawnego. Prawd¹ jest
przy tym, ¿e M.S. to osoba niekarana za pope³nienie przestêpstw.
Ta okolicznoæ nie mo¿e jednak zmieniæ tego, ¿e jest on  mimo
m³odego wieku  cz³owiekiem g³êboko zdemoralizowanym. Zdemoralizowanie to  maj¹ce uzasadnienie w treci wywiadu rodowiskowego i sposobie pope³nienia czynów przestêpnych na
szkodê w szczególnoci I.B., trafnie eksponuje s¹d meriti. M.S.
w istocie pochodzi z rodziny zdemoralizowanej, co jednak nie
mo¿e przekrelaæ tego, i¿ móg³ przecie¿ czyniæ starania, aby
z tego krêgu demoralizacji siê wyrwaæ. Tak siê jednak nie sta³o.
Wrêcz przeciwnie. Oskar¿ony uzna³, ¿e jego droga ¿yciowa bêdzie wytyczona kolejnymi pope³nianymi przestêpstwami, za które
skazano go w tej sprawie.
Waga czynów przypisanych temu oskar¿onemu, w tym
w szczególnoci tych pope³nionych na szkodê I.B. i czynu przeciwko mieniu pope³nionego na szkodê D.M. by³a znaczna. Obroñca próbuj¹c podwa¿yæ tê okolicznoæ nie prezentuje ¿adnych
przekonuj¹cych argumentów przeciwnych.
Wbrew sugestiom obroñcy stwierdziæ trzeba, ¿e w odniesieniu do ¿adnego z przypisanych oskar¿onemu M.S. czynów przestêpnych nie zachodzi³y przes³anki do nadzwyczajnego z³agodzenia kary pozbawienia wolnoci.
Podkrelenia wymaga to, ¿e M.S. skazano m.in. za zbrodniê
zgwa³cenia z art. 197 § 3 k.k. na karê 3 lat pozbawienia wolnoci. Na marginesie jedynie s¹d ad quem nadmienia, ¿e jak wynika z kwalifikacji prawnej tego czynu s¹d pierwszej instancji uzna³,
¿e ustawa obowi¹zuj¹ca w dacie pope³nienia powy¿szego czynu przestêpnego przez oskar¿onego by³a wzglêdniejsza dla sprawcy ni¿ ta obowi¹zuj¹ca w dacie orzekania. Z t¹ ocen¹, nale¿y siê
zgodziæ. Wymierzenie oskar¿onemu kary 3 lat pozbawienia wolnoci (najni¿sza mo¿liwa kara maj¹c na uwadze zagro¿enie z art.
197 § 3 k.k.), spowodowa³o ten skutek, ¿e kara ³¹czna pozbawienia wolnoci nie mog³a zostaæ orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (art. 69 § 1 k.k.).
Sam status m³odocianego nie przes¹dza jeszcze o mo¿liwoci
i powinnoci zastosowania wobec M.S. nadzwyczajnego z³agodzenia kary (art. 60 § 1 k.k.). W ka¿dym wypadku musi byæ
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bowiem spe³niony warunek z art. 54 § 1 k.k. Obroñca eksponuje
w rodku odwo³awczym, i¿ regulacja art. 54 § 1 k.k. ustanawia
priorytet wychowawczego oddzia³ywania kary na m³odocianego. S¹d Okrêgowy mia³ na uwadze treæ powy¿szego przepisu.
Trafnie jednak wskaza³, ¿e regulacja art. 54 § 1 k.k. nie powinna
byæ odrywana od dyspozycji art. 53 § 1 k.k. Przepis art. 54 § 1
k.k. nie mo¿e byæ pojmowany jako samoistna norma oznaczenia
kary. S¹d Apelacyjny w niniejszym sk³adzie stoi na stanowisku,
¿e dyspozycja analizowanego przepisu kszta³tuje jedynie kierunkow¹ wskazówkê wymiaru kary, któr¹ nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z innymi ustawowymi dyrektywami wymiaru kary. Zgodziæ siê
wiêc trzeba z pogl¹dem prezentowanym w doktrynie (A. Marek,
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 235), ¿e wzglêdy
wychowawcze w odniesieniu do m³odocianych w ¿adnym razie
nie stoj¹ wy¿ej, ni¿ stopieñ winy b¹d spo³ecznej szkodliwoci
czynu. Wobec tego dyrektywa z art. 54 § 1 k.k. nie mo¿e uzasadniaæ orzeczenia kary niewspó³miernej do ogólnych dyrektyw
wymiaru kary, o których stanowi art. 53 § 1 k.k. W ka¿dej sprawie, w razie uznania winy oskar¿onego, konieczne jest orzeczenie kary sprawiedliwej. Adekwatnej do stopnia winy, spo³ecznej
szkodliwoci czynu, wzglêdów prewencji indywidualnej i generalnej. Dyspozycji art. 54 § 1 k.k., co wielokrotnie podkrelano
w judykaturze, nie mo¿na odczytywaæ jako generalnej podstawy
pob³a¿liwego i ³agodnego traktowania ka¿dego m³odocianego
(zob. wyroki SA w Lublinie: z dnia 20 grudnia 2001 r., II AKa
290/01, Prok. i Pr. 2002/12/28 i z dnia 25 marca 1999 r., II AKa
40/99, OSA 2000/4/27; wyrok SN z dnia 17 lipca 1985 r., V KRN
284/85, OSNPG 1986/8/105). S¹d Najwy¿szy jeszcze na gruncie
rozwi¹zañ d.k.k. wskazywa³ w wyroku z dnia 15 marca 1984 r.
(I KR 40/84, OSNKW 1984/11-12/116), ¿e wymierzona m³odocianemu sprawcy kara pozbawienia wolnoci w jej bezwzglêdnym wymiarze jest, przez sw¹ nieuchronnoæ, tak¿e elementem
wychowania i wdra¿ania do przestrzegania porz¹dku prawnego,
szczególnie w stosunku do sprawcy m³odocianego, wykazuj¹cego znaczny stopieñ zdemoralizowania. W ocenie S¹du Apelacyjnego to stanowisko zachowuje pe³n¹ aktualnoæ tak¿e na gruncie
rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego.

163

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Tak wiêc nie by³o w tej sprawie podstaw do nadzwyczajnego
z³agodzenia kary wobec M.S. w odniesieniu do ¿adnego przypisanego mu przestêpstwa, za wymiar kary ³¹cznej 6 lat pozbawienia wolnoci (czêciowa absorpcja) uznaæ nale¿a³o za odpowiadaj¹cy wymogom art. 53 § 1 i 2 k.k., przy uwzglêdnieniu treci art.
54 § 1 k.k. oraz relacji czasowych, jak równie¿ przedmiotowych
zachodz¹cych pomiêdzy przypisanymi mu przestêpstwami.
S¹d Apelacyjny dostrzeg³, ¿e S¹d Okrêgowy orzek³ jedn¹ nawi¹zkê na rzecz D.M. od obu oskar¿onych solidarnie (pkt VIII
wyroku). Orzeczenie jednej nawi¹zki solidarnie uznaæ nale¿y za
nieprawid³owe z punktu widzenia istoty i charakteru prawnego
tego rodka karnego. Zawiera on w sobie co prawda elementy
odszkodowawcze, jednak jest to przede wszystkim rodek penalny (szerzej A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 294
i n.). Powy¿szy charakter tego rodka przejawia siê w szczególnoci w tym, ¿e wysokoæ nawi¹zki nie jest limitowana wysokoci¹ szkody lub krzywdy i mo¿e byæ ona orzeczona od ka¿dego
ze wspó³sprawców. Skoro jednak s¹d a quo orzek³ wobec oskar¿onych jedn¹ nawi¹zkê w kwocie 500 z³ solidarnie, to S¹d Apelacyjny nie by³ w³adny  maj¹c na uwadze kierunek apelacji (na
korzyæ oskar¿onych), zmieniæ w tym zakresie wyroku i orzec
wobec ka¿dego z oskar¿onych po jednej nawi¹zce, z wy³¹czeniem solidarnoci, nawet obni¿aj¹c wysokoæ kwoty przypadaj¹cej od ka¿dego z nich do 250 z³. Ten zabieg by³by bowiem
finalnie zdecydowanie niekorzystny dla oskar¿onych, skoro z istoty
solidarnoci wynika, ¿e zaspokojenie pokrzywdzonego przez jednego z oskar¿onych zwolni od obowi¹zku wiadczenia drugiego
z nich (art. 366 § 1 k.c.). Orzeczenie za nawi¹zek od ka¿dego
z oskar¿onych choæby w kwotach po 250 z³, rodzi³oby ten skutek, ¿e ka¿dy z oskar¿onych, niezale¿nie od siebie, musia³by
tego rodzaju nawi¹zkê uiciæ. Wymierzenie za na podstawie art.
46 § 2 k.k. jednej nawi¹zki p³atnej solidarnie czyni realnym skorzystanie przez danego oskar¿onego z przywo³anej wy¿ej mo¿liwoci, jak¹ stwarza art. 366 § 1 k.c. i zwolnienie w ten sposób
z p³atnoci drugiego oskar¿onego.
W wietle powy¿szego wywodu, przy braku okolicznoci,
które nale¿y braæ pod uwagê z urzêdu (art. 439 k.p.k. i art. 440
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k.p.k.), S¹d Apelacyjny zaskar¿ony wyrok jako trafny utrzyma³
w mocy, uznaj¹c apelacjê obroñcy M.S. za oczywicie bezzasadn¹ (art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 457 § 2 zd. 1 k.p.k.).

5
POSTANOWIENIE
z dnia 15 marca 2011 r.
II AKz 157/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Gra¿yna widerska-Wandor
SSA Dorota Wróblewska

Teza
O zniszczeniu dowodu rzeczowego nie stanowi art. 44 § 2
k.k. Traktuje o tym art. 195 k.k.w. Nie jest wiêc prawid³owe
zawieranie w sentencji postanowienia wydawanego w trybie art.
420 § 1 k.p.k. (sfera rozpoznawcza), decyzji odnosz¹cej siê do
sfery wykonawczej.

Uzasadnienie
Wyrokiem S¹du Okrêgowego z dnia 24 czerwca 2010 r., utrzymanym w mocy wyrokiem S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia
9 grudnia 2010 r., J. W.-K. uznana zosta³a winn¹ pope³nienia czynu
z art. 148 § 1 k.k. (przestêpstwo pope³niono przy u¿yciu broni
palnej) i skazana na karê 25 lat pozbawienia wolnoci.
Poniewa¿ prawomocny wyrok skazuj¹cy nie zawiera³ rozstrzygniêcia o dowodach rzeczowych, S¹d Okrêgowy postanowieniem z dnia 17 lutego 2011 r. uzupe³ni³ wyrok we wskazanej
materii, orzekaj¹c przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa dowodów
rzeczowych opisanych w wykazach dowodów rzeczowych (...)
i (...). W sentencji postanowienia nie wskazano, o jakie konkretnie dowody rzeczowe chodzi.
Powy¿sze postanowienie zaskar¿y³a skazana wskazuj¹c, ¿e
pomimo prawomocnego zakoñczenia postêpowania jej sprawa
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bêdzie kontynuowana oraz ¿e zosta³a skazana na podstawie pomówieñ nienawidz¹cych j¹ osób. Podnios³a, ¿e nie ma innych
dowodów rzeczowych, na podstawie których zosta³a skazana,
a te, które s¹, nie wskazuj¹, na pope³nienie przez ni¹ przestêpstwa. Doda³a, ¿e S¹d Okrêgowy jest stronniczy i chce siê szybko
pozbyæ dowodów jej niewinnoci.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie skazanej musia³o prowadziæ od uchylenia zaskar¿onego postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Po pierwsze nie sposób aprobowaæ sytuacji, w której w sentencji postanowienia nie wskazuje siê, o jakie konkretnie dowody rzeczowe chodzi, odwo³uj¹c siê jedynie do pozycji wykazu
dowodów rzeczowych, za konkretyzacja rzeczy podlegaj¹cych
przepadkowi nastêpuje jedynie w uzasadnieniu postanowienia.
Po drugie niezrozumiale jest wskazywanie w uzasadnieniu
postanowienia, ¿e m³ot udarowy s³u¿y³ do pope³nienia przestêpstwa skoro z wyroku s¹du a quo wynika, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione przy u¿yciu broni palnej.
Po trzecie nie wiadomo, na jakiej zasadzie orzeczono w tej
sprawie na podstawie art. 44 § 2 k.k. przepadek na rzecz Skarbu
Pañstwa kawa³ków betonu, skoro jak ustala s¹d pierwszej instancji nie s³u¿y³y one do pope³nienia przestêpstwa, lecz powsta³y
w wyniku pope³nionego przestêpstwa.
O zniszczeniu dowodu rzeczowego nie stanowi art. 44 § 2
k.k. Traktuje o tym art. 195 k.k.w. Nie jest wiêc prawid³owe
zawieranie w sentencji postanowienia wydawanego w trybie art.
420 § 1 k.p.k. (sfera rozpoznawcza), decyzji odnosz¹cej siê do
sfery wykonawczej.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿a³o zaskar¿one postanowienie uchyliæ, za sprawê przekazaæ do ponownego rozpoznania
s¹dowi a quo, który przy uwzglêdnieniu wskazañ instancji ad
quem ponownie zajmie stanowisko w odniesieniu do mo¿liwoci i koniecznoci rozstrzygniêcia o przepadku dowodów rzeczowych.
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 3
20 .................................................. 3
32 ust. 1 ........................................ 3
76 .................................................. 3

394 § 3 .......................................... 4
415 ................................................ 5
417 ................................................ 5
471 ................................................ 4
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 2 ............................................ 6
Ustawa
98 .......................................... 2, 3, 5
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
98 § 1, 3 ........................................ 4
Kodeks cywilny
99 .................................................. 4
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
108 § 1 ...................................... 3, 4
Art.
poz.
130 ................................................ 2
3 .................................................... 3
162 ............................................ 1, 4
5 ................................................ 1, 4
193 § 4 .......................................... 2
6 ................................................ 2, 5
217 § 2 .................................. 1, 2, 4
22 1 ................................................. 3
227 ................................................ 1
58 .................................................. 4
232 ................................................ 2
65 .................................................. 4
233 § 1 .......................................... 4
77 .................................................. 4
244 § 1 .......................................... 3
82 .................................................. 4
286 ................................................ 2
206 ................................................ 1
316 § 1 .......................................... 4
207 ................................................ 1
365 § 1 .......................................... 3
3531 ............................................... 4
366 ................................................ 3
355 ................................................ 5
373 ................................................ 6
388 ................................................ 4
385 .................................... 1, 3, 4, 5
394 § 1 .......................................... 4

167

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
386 § 1 .......................................... 2
394 § 3 .......................................... 3
485 § 1 pkt 1 ................................ 3
485 § 3 .......................................... 3
495 § 3 .......................................... 3
496 ................................................ 3
510 ................................................ 6
6261 § 2 ......................................... 6
6262 § 2 ......................................... 6
6268 § 2 ......................................... 6
Ustawa
z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiêgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361
ze zm.)

Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
ze zm.)

Art.
poz.
2 pkt 16 ........................................ 5
Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.)

Art.
poz.
10 .................................................. 6
51 ust. 1 ........................................ 6
65 ust. 1 ........................................ 3
67 .................................................. 3

Art.
poz.
77 ust. 1 ........................................ 2
77 ust. 3 ........................................ 2
77 ust. 4 ........................................ 2
78 ust. 1 ........................................ 2
78 ust. 2 ........................................ 2
80 .................................................. 2
143 ................................................ 2
157 ................................................ 2

Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm.)

Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665
ze zm.)

Art.
poz.
16 .................................................. 2

Art.
poz.
95 ust. 1 ........................................ 3

Ustawa
z dnia 08 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.)

Ustawa
z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych
(Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.)

Art.
poz.
7 ust. 1 .......................................... 5
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poz.
194 ................................................ 3
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Ustawa
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594
ze zm.)

Art.
poz.
113 ust. 1 ...................................... 2
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 18 marca 1992 r.
w sprawie wykonania przepisów
ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece
(Dz.U. Nr 29, poz. 128 ze zm.)

§
poz.
27 pkt 2 ........................................ 3
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 17 wrzenia 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksi¹g
wieczystych
i zbiorów dokumentów
(Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.)

§
poz.
46 ust. 1 ........................................ 3
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
adwokackie oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

6 pkt 6 .......................................... 1
6 pkt 7 .......................................... 3
13 ust. 1 pkt 2 .............................. 1
19 .................................................. 1
20 .................................................. 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
6 pkt 3 .......................................... 5
6 pkt 6 .......................................... 4
12 ust. 1 pkt 1 .............................. 5
12 ust. 1 pkt 2 .............................. 4
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 20 sierpnia 2003 r.
w sprawie zak³adania
i prowadzenia ksi¹g wieczystych
w systemie informatycznym
(Dz.U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.)

§
poz.
52 pkt 1 lit. h ................................ 3
104 ................................................ 3

§
poz.
2 ust. 1, 2 ...................................... 3
2 ust. 3 .......................................... 1
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orzecznictwo w sprawach pracy
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

231 ................................................ 4
232 ................................................ 4
233 .................................... 1, 2, 3, 4
385 ............................................ 2, 4
Art.
poz.
386 § 1 .......................................... 1
32 ust. 1 .................................... 1, 4
476 § 2 .......................................... 2
45 ust. 1 ........................................ 1
476 § 3 .......................................... 2
Ustawa
4779 ............................................... 2
z dnia 14 czerwca 1960 r.
4779 § 4 ......................................... 2
Kodeks postêpowania
47714 .......................................... 1, 2
administracyjnego
47714 § 1 ........................................ 4
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.)
47714 § 2 ........................................ 2
47714a ............................................. 2
Art.
poz.
9 .................................................... 4
Ustawa
129 ................................................ 4
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
6 .................................................... 4
112 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zm.)

Art.
poz.
22 .................................................. 2
631 ................................................. 2
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
202 §
Art.
poz.
98 § 1 ............................................ 3 202 §
98 § 3 ............................................ 3 216 §
99 .............................................. 3, 4 369 §
108 § 1 ...................................... 3, 4 369 §
210 ................................................ 4 386 §
230 ................................................ 4
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1
4
1
1
3
1

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

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

Art.
poz.
40 .................................................. 4
40a ust. 1 ....................................... 4
48 ust. 2 ........................................ 4
48 ust. 3a ....................................... 4

Art.
poz.
3 .................................................... 1
4 .................................................... 1
5 .................................................... 1
6 .................................................... 1
7 .................................................... 1
8 .................................................... 1
9 .................................................... 1
12 .................................................. 1
32 .................................................. 1
33 .................................................. 1
103 ................................................ 4
104 ................................................ 4
105 ................................................ 4
106 ................................................ 4
114 ................................................ 1
116-128a ....................................... 1
118 ust. 1a ..................................... 1
159 ................................................ 4

Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
ze zm.)

Art.
poz.
116 § 2 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
ze zm.)

Art.
poz.
4 pkt 9, 10 .................................... 4
6 ust. 1 .......................................... 2
6 ust. 1 pkt 5 ................................ 4
13 pkt 1 ........................................ 2
18 ust. 8 ........................................ 4
19 pkt 10 ...................................... 4
31 .................................................. 3
32 .................................................. 3
38 ust. 1 ........................................ 2
85 .................................................. 1

Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361
ze zm.)

Art.
poz.
11 ust. 1 ........................................ 3
11 ust. 2 ........................................ 3
21 ust. 1 ........................................ 3
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Ustawa
z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej
(Dz.U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.)

Art.
poz.
15 .................................................. 1

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

Ustawa
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)

§
poz.
1 ust. 2 .......................................... 1
2 ust. 2 .......................................... 1

Art.
poz.
2 pkt 2 .......................................... 1
3 .................................................... 1
4 .................................................... 1
5 .................................................... 1
6 .................................................... 1
7 .................................................... 1
8 .................................................... 1
9 .................................................... 1
10 .................................................. 1
11 .................................................. 1
12 .................................................. 1
28 .................................................. 1
46 .................................................. 1
49 .................................................. 1
51 .................................................. 1

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

§
poz.
10 ust. 1 ........................................ 1
21 ust. 1 ........................................ 1
21 ust. 2 ........................................ 1
21 ust. 4 ........................................ 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej
przez radcê prawnego
ustanowionego z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
11 ust. 2 ........................................ 4
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orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

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

Art.
poz.
366 § 1 .......................................... 4

Art.
poz.
17 § 1 pkt 6 .................................. 1
17 § 1 pkt 7 .................................. 2
24 § 1 ............................................ 1
31 § 1 ............................................ 1
420 § 1 .......................................... 5
425 ................................................ 1
427 § 2 .......................................... 1
437 § 1 .......................................... 4
437 § 2 ...................................... 1, 2
438 pkt 1 .................................. 1, 2
438 pkt 3 ...................................... 2
438 pkt 4 .................................. 2, 4
439 ................................................ 4
440 ................................................ 4
457 § 2 zd. 1 ................................. 4

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

Art.
poz.
11 § 2 ............................................ 2
12 .................................................. 2
18 § 1 ............................................ 3
44 § 2 ............................................ 5
46 § 1 ............................................ 2
46 § 2 ............................................ 4
53 § 1 ............................................ 4
54 § 1 ............................................ 4
58 .................................................. 2
58 § 2 ............................................ 2
60 § 1 ............................................ 4
60 § 1, 2, 4, 5 ................................ 2
65 § 1 ............................................ 2
69 § 1 ............................................ 4
101 § 1 pkt 4 ................................ 1
102 ................................................ 1
148 § 1 .......................................... 5
197 § 3 .......................................... 4
258 § 3 .......................................... 2
270 § 1 .......................................... 2
284 § 2 .......................................... 1
286 § 1 .......................................... 2
297 § 1 .......................................... 2

Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)

Art.
poz.
195 ................................................ 5
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
586 ................................................ 1

173

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Aktualizacja op³aty rocznej
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 2

Czynnoæ prawna
 Zob. Konsument ................................................................................. 3

Dzia³alnoæ gospodarcza
 Zob. Konsument ................................................................................. 3

Dzia³alnoæ zawodowa
 Zob. Konsument ................................................................................. 3

Gmina
 Na gminie jako w³acicielu nieruchomoci ci¹¿y obowi¹zek podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu utrzymanie we w³aciwym stanie drzewostanu znajduj¹cego siê na ogólnodostêpnym terenie, równie¿, w sytuacji, gdy nie jest on przeznaczony do ruchu pojazdów i ruchu pieszych ................................................................................................... 5

Gospodarka nieruchomociami
 B³êdny jest pogl¹d, ¿e skoro wyliczenie wartoci gruntów oddanych
w u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹ce podstawê wypowiedzenia wysokoci dotychczasowej op³aty rocznej jest wadliwe, to w postêpowaniu s¹dowym w sprawie o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona, wywo³anym wniesieniem sprzeciwu od orzeczenia samorz¹dowego kolegium odwo³awczego, nie jest mo¿liwe ustalenie prawid³owej op³aty rocznej (art. 77 ust. 1 u.g.n.) ............................................ 2

Granice swobody umów
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4
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Konsument
 Status osoby fizycznej, jako konsumenta, w rozumieniu art. 221 k.c. powinien byæ oceniany na chwilê dokonywania czynnoci prawnej. Zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej lub zawodowej, nie oznacza,
¿e osoba fizyczna powinna byæ uwa¿ana za konsumenta, gdy w chwili
dokonywania czynnoci prawnej statusu takiego nie mia³a .................. 3

Nabywca
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4

Nadu¿ycie prawa
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

Obowi¹zki gminy jako w³aciciela nieruchomoci
 Zob. Gmina ........................................................................................ 5

Obowi¹zki wspó³w³acicieli
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

Ochrona praw
 Zob. Postêpowanie wieczystoksiêgowe ............................................ 6

Oddalenie wniosku dowodowego
 Zob. Zastrze¿enie do protoko³u ......................................................... 1

Odpowiedzialnoæ za niewykonanie umowy
przyrzeczonej
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4

Op³ata roczna
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 2

Orzeczenie Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 2

Pe³na zdolnoæ do czynnoci prawnej
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

175

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
Postêpowanie wieczystoksiêgowe
 Art. 6261 § 2 k.p.c. ogranicza kr¹g uczestników postêpowania wieczystoksiêgowego do osób wskazanych w tym przepisie. Przepis ten ma
charakter szczególny wzglêdem art. 510 k.p.c. (...) Treæ art. 6261 § 2
k.p.c. jest jednoznaczna, za u¿ycie s³owa tylko, zgodnie z jego jêzykowym rozumieniem, oznacza zwê¿enie krêgu podmiotów bêd¹cych
uczestnikami postêpowania jedynie do wskazanych w treci tego przepisu. W obecnie obowi¹zuj¹cym art. 6261 § 2 k.p.c. pominiêto kategoriê osób, których prawa zosta³y wpisem dotkniête, przewidzian¹ w poprzednio obowi¹zuj¹cym art. 51 ust. 1 ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece. Osoby te ochrony swoich praw mog¹ dochodziæ w innym
postêpowaniu ..................................................................................... 6

Po¿ytki
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

Protokó³
 Zob. Zastrze¿enie do protoko³u ......................................................... 1

Przed³u¿enie terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4

Przes³anki odpowiedzialnoci
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4

Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
 Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa powinno byæ obecnie ujmowane z punktu widzenia wolnorynkowego i liberalnego. Osoba
maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych mo¿e zatem wykonywaæ swoje prawo nawet w sposób szkodz¹cy jej interesom. Je¿eli jednak zachowanie takiej osoby koliduje z interesem innych osób, to wówczas takie zachowanie musi byæ uwa¿ane za sprzeczne ze spo³ecznogospodarczym przeznaczeniem prawa .............................................. 1
 Wspó³w³aciciel, który zaniedbuje swoje obowi¹zki przez to, ¿e nie
dokonuje niezbêdnych nak³adów i remontów oraz bezzasadnie rezygnuje z zawierania umów najmu i pobierania z tego tytu³u czynszu, korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem. Je¿eli w takich okolicznociach domaga siê
rozliczenia po¿ytków uzyskanych prac¹ i wysi³kiem drugiego ze wspó³-
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w³acicieli, jego postawê potraktowaæ nale¿y jako sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. ¯¹danie rozliczenia po¿ytków stosownie
do wielkoci posiadanego udzia³u przez wspó³w³aciciela nieruchomoci, który korzysta ze swego prawa w sposób sprzeczny z jego spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, stanowi zatem nadu¿ycie prawa podmiotowego i nie korzysta
z ochrony (art. 5 k.c.) ......................................................................... 1

Status osoby fizycznej jako konsumenta
 Zob. Konsument ................................................................................. 3

Uczestnicy postêpowania
 Zob. Postêpowanie wieczystoksiêgowe ............................................ 6

Umowa przyrzeczona
 Niezgromadzenie przez nabywcê w terminie okrelonym w umowie
przedwstêpnej rodków finansowych na zakup nieruchomoci nie zwalnia go, co do zasady, od odpowiedzialnoci za niewykonanie umowy
przyrzeczonej ..................................................................................... 4
 Dyspozytywny charakter przepisu art. 394 § 1 k.c. powoduje, ¿e strony
w ramach swobody umów (art. 3531 k.c.) mog¹ przed³u¿yæ termin na
zawarcie umowy przyrzeczonej, nie ma te¿ przeszkód do zmiany zastrze¿enia dotycz¹cego zadatku przez wprowadzenie obowi¹zku uiszczenia dalszej kwoty z tego tytu³u ..................................................... 4

Ustalenie op³aty rocznej
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 2

U¿ytkowanie wieczyste
 Zob. Gospodarka nieruchomociami .................................................. 2

Wniosek o przeprowadzenie dowodu
 Zob. Zastrze¿enie do protoko³u ......................................................... 1

Wydatki i ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ wspóln¹
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

Zadatek
 Zob. Umowa przyrzeczona ................................................................ 4
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Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
 Zob. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa .......................... 1

Zastrze¿enie do protoko³u
 Je¿eli strona nie zg³osi³a zastrze¿enia do protoko³u w trybie art. 162
k.p.c. dotycz¹cego oddalenia z³o¿onego przez ni¹ wniosku dowodowego, nie mo¿e w toku dalszego postêpowania podnosiæ zarzutu naruszenia przepisów postêpowania polegaj¹cego na pominiêciu przez s¹d
pierwszej instancji wniosku o przeprowadzenie dowodu (art. 217 § 2
k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.) argumentuj¹c to tym, ¿e naruszeniem
przepisów postêpowania nie jest oddalenie wniosku dowodowego, lecz
dopiero jego pominiêcie przy póniejszym ustaleniu okolicznoci faktycznych wbrew jej twierdzeniom ..................................................... 1

Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Przepis art. 118. ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227) ma zastosowanie w sprawach o emeryturê pomostow¹ .... 1
 Zgodnie z § 21 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie postêpowania o wiadczenia emerytalno-rentowe
i zasad wyp³aty tych wiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) w zwi¹zku z art. 51 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) w postêpowaniu administracyjnym jedynym dopuszczalnym rodkiem dowodowym potwierdzaj¹cym
zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zawiadczenie wydane przez pracodawcê ubezpieczonego 1
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4

Emerytury Pomostowe
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

Obowi¹zki osoby uprawnionej do zaopatrzenia
emerytalnego
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4
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Odpowiedzialnoæ organu rentowego za nieustalenie
ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

Odwo³anie cz³onka zarz¹du
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 3

Organy spó³ki
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 3

Postêpowanie w sprawach wiadczeñ i wyp³aty wiadczeñ
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

Potwierdzenie zatrudnienia
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

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

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
 Zastosowanie art. 202 § 4 k.s.h. do odwo³ania cz³onka zarz¹du bêdzie
mo¿liwe tylko wtedy gdy w umowie spó³ki okrelono kwestiê wyganiêcia mandatu w odmienny sposób od wynikaj¹cego z dyspozycji art.
202 § 1 k.s.h. ...................................................................................... 3
 Wobec wyganiêcia mandatu cz³onka zarz¹du, w sytuacji okrelonej
w art. 202 § 1 k.s.h., dalsze podejmowanie czynnoci przez cz³onka
zarz¹du nie wiadczy o tym, ¿e nast¹pi³o jego powo³anie na nastêpn¹
kadencj¹, je¿eli brak jest stosownej uchwa³y w tym zakresie ........... 3

Stosunek pracy
 mieræ jedynego udzia³owca spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
pozostaje bez wp³ywu na istnienie i wa¿noæ umowy o pracê zawartej
pomiêdzy spó³k¹ a pracownikiem ..................................................... 2

mieræ jedynego udzia³owca spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹
 Zob. Stosunek pracy ........................................................................... 2

Wojskowy organ emerytalny
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4
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Wyganiêcie mandatu
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 3

Wyganiêcie stosunku pracy
 Zob. Stosunek pracy ........................................................................... 2

Zaopatrzenie emerytalne
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4

Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych
i ich rodzin
 Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.), osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowi¹zana zawiadomiæ wojskowy organ emerytalny o podjêciu dzia³alnoci, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), o wysokoci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu oraz o ka¿dorazowej zmianie wysokoci
tego przychodu i innych okolicznociach powoduj¹cych ustanie lub
zawieszenie prawa do wiadczeñ, albo zmniejszenie ich wysokoci.
Obowi¹zek poinformowania o osi¹ganiu przychodu istnieje w celu ustalenia przez organ rentowy, czy zachodz¹ okolicznoci powoduj¹ce
zmniejszenie lub zawieszenie prawa do emerytury wojskowej. W zale¿noci od informacji zawartych w owiadczeniu organ rentowy wyp³aca pe³ne lub zmniejszone wiadczenie, b¹d zawiesza jego wyp³atê.
W sytuacji, gdyby skar¿¹cy w odpowiednim czasie z³o¿y³ owiadczenie
o podjêciu pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej i o wysokoci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu, nie dosz³oby do pobrania przez niego
nienale¿nego wiadczenia w trzech kolejnych latach ........................ 4

Zarz¹d
 Zob. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ................................. 3

Zawiadczenie pracodawcy
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 1

Zawieszenie wiadczenia
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4
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Zmniejszenie wiadczenia
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin .. 4

¯o³nierz zawodowy
 Zob. Zaopatrzenie emerytalne ¿o³nierzy zawodowych i ich rodzin

Orzecznictwo w sprawach karnych
Czyn ci¹g³y

Nr orzecz.

 Bardzo wa¿ne znaczenie dla przyjêcia instytucji okrelonej w art. 12
k.k. ma kryterium  element strony podmiotowej czynu zabronionego
 zamiaru, z góry powziêtego, odnoszonego do wykonania wielu zachowañ, sk³adaj¹cych siê na jeden czyn zabroniony. To w³anie kryterium pozwala stwierdziæ, ¿e konstrukcja czynu ci¹g³ego nie ma zastosowania do sytuacji, gdy sprawca przyjmuje ogólny, plan prowadzenia
wielorakiej dzia³alnoci przestêpczej, a nastêpnie plan ten realizuje, podejmuj¹c ka¿dorazowo, choæby w krótkich odstêpach czasu, zamiar (na
nowo), pope³nienia kolejnego, innego ju¿ przestêpstwa, w tym i przestêpstwa maj¹cego charakter czynu ci¹g³ego .................................... 2

Gravamen
 Zob. Pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego .................................... 1

Kara bezwzglêdna pozbawienia wolnoci
 Zob. M³odociany ................................................................................. 4

Kierunek rodka odwo³awczego
 Zob. Pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego .................................... 1

M³odociany
 Wymierzenie m³odocianemu kary bezwzglêdnego pozbawienia wolnoci tak¿e mo¿e mieæ walor wychowawczy (art. 54 § 1 k.k.). Kara ta,
przez swoj¹ nieuchronnoæ i realnoæ, powinna wdra¿aæ do przestrzegania porz¹dku prawnego szczególnie sprawcê m³odocianego wykazuj¹cego znaczny stopieñ demoralizacji ............................................ 4
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Niezg³oszenie upad³oci spó³ki handlowej
 Przestêpstwo z art. 586 k.s.h. jest przestêpstwem trwa³ym, skoro w odniesieniu do tego przestêpstwa mamy do czynienia z klasyczn¹ sytuacj¹ wywo³ania i utrzymywania przez pewien, niekiedy d³u¿szy czas,
stanu niezgodnego z prawem. Stan ten polega na niezg³aszaniu wniosku o upad³oæ spó³ki handlowej pomimo zaistnienia faktycznych
i prawnych warunków uzasadniaj¹cych upad³oæ spó³ki. Trwa on tak
d³ugo, dopóki nie zostanie przerwany b¹d dzia³aniem samego sprawcy b¹d te¿ w wyniku powstania nowych okolicznoci istotnych z punku widzenia dyspozycji art. 586 k.s.h. ............................................... 1

Obowi¹zek naprawienia szkody
 Zob. Orzekanie w przedmiocie rodków karnych ............................. 2

Orzekanie w przedmiocie rodków karnych
 W wietle najbardziej przekonuj¹cego S¹d odwo³awczy stanowiska (te
w jego przekonaniu wyrazi³ w uchwale S¹d Najwy¿szy), ¿aden z przepisów prawa materialnego nie obliguje s¹du rozpoznaj¹cego sprawê
do orzekania wy³¹cznie w postaci solidarnego zobowi¹zania wspó³sprawców. Gdy tak przyjmowaæ, co znajduje uzasadnienie w ustawie
(art. 46 § 1 k.k. pozwala na orzekanie obowi¹zku naprawienia szkody
w w ca³oci albo w czêci, a wiêc w istocie orzekanie o tym obowi¹zku jest uznaniowe, gdy¿ zale¿ne od oceny okolicznoci konkretnej sprawy), to sposób realizacji przez S¹d tego obowi¹zku, powinien nastêpowaæ w taki jednak sposób, który w pe³ni zabezpieczy w postêpowaniu
karnym interesy pokrzywdzonego, a zarazem uwzglêdnia zasady odpowiedzialnoci indywidualnej ka¿dego ze wspó³sprawców. Zrozumia³ym w wietle tego, powinno byæ to, ¿e sposób orzekania (jego wybór)
nale¿eæ powinien w konkretnym wypadku do s¹du ......................... 2

Pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego
 Zastrze¿enie pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego, ¿e wnosi apelacjê na niekorzyæ oskar¿onych musi byæ postrzegane w kategoriach
superfluum, skoro pe³nomocnik ten, reprezentuj¹c stronê czynn¹ procesu karnego, uprawniony by³ do zaskar¿enia wyroku s¹du pierwszej
instancji wy³¹cznie na niekorzyæ oskar¿onych. Tak wiêc w sytuacji rodka odwo³awczego pochodz¹cego od pe³nomocnika oskar¿yciela posi³kowego kierunek tego rodka, rozumiany jako stosunek rodka do interesów procesowych oskar¿onych, wynika³ z samego faktu wniesie-
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skorowidz przedmiotowy
nia go przez powy¿szy podmiot (vide art. 425 k.p.k.). W konsekwencji
nie by³o potrzeby dodatkowego akcentowania w samej treci apelacji,
¿e zosta³ on wniesiony na niekorzyæ oskar¿onych ........................... 1

Przepadek
 O zniszczeniu dowodu rzeczowego nie stanowi art. 44 § 2 k.k. Traktuje
o tym art. 195 k.k.w. Nie jest wiêc prawid³owe zawieranie w sentencji
postanowienia wydawanego w trybie art. 420 § 1 k.p.k. (sfera rozpoznawcza), decyzji odnosz¹cej siê do sfery wykonawczej .................. 5

Strona podmiotowa czynu ci¹g³ego
 Zob. Czyn ci¹g³y ................................................................................. 2

rodek odwo³awczy
 Zob. Pe³nomocnik oskar¿yciela posi³kowego .................................... 1

rodki karne
 Zob. Orzekanie w przedmiocie rodków karnych ............................. 2

Wspó³sprawcy
 Zob. Orzekanie w przedmiocie rodków karnych ............................. 2

Wspó³sprawstwo
 Wspó³sprawstwem jest oparte na porozumieniu, wspólne wykonanie
czynu zabronionego, które charakteryzuje siê odegraniem istotnej roli
w procesie realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego przez
ka¿dego ze wspólników, którzy realizuj¹ przestêpcze przedsiêwziêcia
z wol¹ sprawcz¹ (cum animo auctoris) ............................................ 3

Wymierzenie kary nieletniemu
 Zob. M³odociany ................................................................................. 4

Zobowi¹zanie solidarne
 Zob. Orzekanie w przedmiocie rodków karnych ............................. 2

Wykonanie przepadku
 Przepadek .......................................................................................... 5
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Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

III Ca 202/09
V ACa 96/12
V ACa 125/12
V ACa 239/12
V ACa 294/12
VIII Ca 501/10

24 wrzesieñ 2009 r.
9 luty 2012 r.
15 luty 2012 r.
24 styczeñ 2012 r.
8 luty 2012 r.
30 grudzieñ 2010 r.

poz.

str.

5
3
1
2
4
6

67
32
3
21
49
78

poz.

str.

3
2
1
4

111
105
83
122

poz.

str.

3
2
1
4
5

156
144
139
160
165

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 628/11
III AUa 1071/11
III AUa 1172/11
III AUa 1308/11

16 luty 2012 r.
31 styczeñ 2012 r.
15 luty 2012 r.
6 marzec 2012 r.

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 176/11
II AKa 264/10
II AKa 329/11
II AKa 340/10
II AKz 157/11

25 padziernik 2011 r.
7 grudzieñ 2010 r.
6 grudzieñ 2011 r.
28 grudzieñ 2010 r.
15 marzec 2011 r.
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