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w sprawach cywilnych

PRAWO CYWILNE
1
WYROK
z dnia 24 lutego 2012 r.
V ACa 43/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Teresa Sobolewska (przewodnicz¹cy)
SSA Maryla Domel-Jasiñska
(sprawozdawca)
SSA Katarzyna Przybylska

Teza
Legitymacjê biern¹ w sprawach dotycz¹cych roszczeñ opartych na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.)
posiadaj¹ wszyscy sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji,
okrelonych ogólnie w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, jak i czynów
wymienionych przyk³adowo w art. 5-17 tej ustawy, w tym sprawcy czynów polegaj¹cych na wprowadzeniu oznaczonych bezprawnie wyrobów do obrotu (nie tylko producenci, ale i dystrybutorzy, porednicy handlowi, komitenci, licencjobiorcy i in.) oraz
podmioty wymienione w art. 422 k.c., tj. pod¿egacze, pomocnicy i wiadomi beneficjenci szkody.

Uzasadnienie
Powód  U. spó³ka z o.o. w £. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu D.K., indywidualnemu przedsiêbiorcy prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ PPH D. w M.,
domaga³ siê:
1. ustalenia, ¿e pozwany dopuci³ siê czynu nieuczciwej konkurencji, okrelonego w art. 3 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 i art.
13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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2. ustalenia, ¿e pozwany wprowadzi³ do obrotu 3000 opakowañ
p³ynu do spryskiwania szyb samochodowych o nazwie K.,
opatrzonych znakiem towarowym powoda,
3. ustalenia, ¿e pozwany odniós³ korzyæ z wprowadzenia do
obrotu jednego opakowania p³ynu K. w wysokoci 3 (trzy) z³,
4. zas¹dzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6 (szeæ) z³
tytu³em wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyci, w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. zakazania pozwanemu dalszego wprowadzania do obrotu p³ynu do spryskiwania szyb samochodowych pod nazw¹ K.
w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6. zas¹dzenia od pozwanego na rzecz Fundacji D. (instytucji zajmuj¹cej siê wspieraniem kultury) z siedzib¹ w B. kwoty 15.000 z³,
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Z uzasadnienia pozwu wynika³o, ¿e powód sprzedaje artyku³y samochodowe, w tym p³yn do spryskiwaczy pod w³asn¹ mark¹
K.. P³yn ten wytwarza³a na potrzeby powoda firma D.. P³yn
K. oznaczony jest logiem powoda, znakiem towarowym s³owno-graficznym U.
W lipcu 2009 r., w wyniku telefonicznych i mailowych ustaleñ, powód zakupi³ od pozwanego 120 sztuk p³ynu do spryskiwaczy, po uprzednim udostêpnieniu mu materia³ów ród³owych
do wykonania firmowej etykiety, w której zamiast firmy producenta dotychczasowego, tj. firmy D., mia³y byæ dane aktualnego
producenta  D.M.
Poniewa¿ jakoæ p³ynu dostarczonego przez pozwanego nie
zadawala³a powoda, powód odst¹pi³ od dalszej wspó³pracy z pozwanym.
W 2010 r. powód zmodyfikowa³ szatê graficzn¹ p³ynu K..
W grudniu 2010 r. przedstawiciel handlowy powoda, bêd¹c
w sklepie motoryzacyjnym klienta M.C. w M. zauwa¿y³ dwie
palety p³ynu K. ze starymi etykietami i adresem producenta 
D.M. Okaza³o siê, ¿e pozwany bez wiedzy i zgody powoda
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wprowadzi³ do obrotu p³yn do spryskiwaczy z logo U., po cenie
ni¿szej ani¿eli p³yn powoda.
Nadto powód poda³, ¿e po ujawnieniu tego faktu skontaktowa³ siê telefonicznie z pozwanym, który owiadczy³, ¿e poniós³
koszt wyprodukowania etykiet w kwocie 1.575 z³ i dlatego bêdzie wprowadzaæ do obrotu p³yn w liczbie 3000 opakowañ, a¿
do wyczerpania iloci wyprodukowanych etykiet. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e mo¿e siê od tych dzia³añ powstrzymaæ, gdy powód odkupi resztê etykiet.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie na swoj¹
rzecz zwrotu kosztów procesu.
Zarzuci³, ¿e powód pozwa³ osobê pozwanego, choæ ani jego
nazwisko, ani te¿ nazwa jego firmy nie widnia³a na etykiecie
p³ynu do spryskiwaczy K.. Na etykietach ujawniono bowiem
nazwê producenta, tj. D.C.M..
W zwi¹zku z powy¿szym pozwany zg³osi³ zarzut braku legitymacji procesowej biernej po swojej stronie.
Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo.
S¹d I instancji wskaza³, ¿e wniosek powoda, zg³oszony w trybie art. 194 § 1 k.p.c. po dorêczeniu mu odpowiedzi pozwanego
na pozew, o wezwanie do udzia³u w sprawie, jako pozwanej, H.
K. prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ D.C.M., nie
móg³ zostaæ uwzglêdniony, jako ¿e w sprawie rozpoznawanej,
w postêpowaniu gospodarczym nie stosuje siê art. 194-196 i art.
198 k.p.c. Nadto wnioski dowodowe powoda, zg³oszone w pimie procesowym z dnia 20 czerwca 2011 r. by³y spónione
w wietle art. 47912 § 1 k.p.c.
S¹d Okrêgowy uzna³ zasadnoæ zarzutu braku legitymacji procesowej biernej pozwanego, skoro powód nie wykaza³, ¿e pozwany wprowadzi³ do obrotu p³yn do spryskiwaczy z naruszeniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zwrócono uwagê, ¿e kserokopie etykiet p³ynu K., który pozwany mia³ wprowadziæ do obrotu, ujawnia³y jako jego producenta firmê D.C.M., a nie firmê pozwanego, tj. PPH D. w M.
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Ponadto S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e dowód w postaci do³¹czonej do pozwu faktury nr ( ) z dnia 15 grudnia 2010 r. wiadczy
o zakupie p³ynu F. 5 l ZIMA, a nie o zakupie p³ynu K., a co za
tym idzie, nie zosta³o wykazane przez powoda, aby jego pracownik zakupi³ p³yn przedstawiony na fotografiach.
W zwi¹zku z powy¿szym powództwo zosta³o oddalone.
Powód zaskar¿y³ powy¿szy wyrok apelacj¹, w której zarzuci³
naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 227 k.p.c., polegaj¹ce na nieprowadzeniu prawid³owego
postêpowania dowodowego i nierozwa¿eniu w sposób bezstronny
i wszechstronny ca³oci zebranego w sprawie materia³u dowodowego, co skutkowa³o nieprawid³ow¹ jego ocen¹.
Skar¿¹cy podniós³, ¿e S¹d I instancji nie przeprowadzi³ dowodów ani z przes³uchania stron, ani te¿ z zawnioskowanych w pozwie zeznañ wiadka M.C.  w³aciciela sklepu, w którym pracownik powoda kupi³ nieoryginalny p³yn K., a zeznania tego
wiadka potwierdzi³yby, ¿e naby³ on p³yn od pozwanego, mimo
okrelenia na etykiecie nazwy innego producenta.
Istota sprawy sprowadza³a siê bowiem do ustalenia od kogo
M.C. naby³ nieoryginalny p³yn K.. Nadto wiadek ten zezna³by,
¿e oznaczenie F. u¿ywane jest w okolicach M. na okrelenie
p³ynu do spryskiwaczy, podobnie jak oznaczenie L. u¿ywane
jest przez wielu Polaków na okrelenie p³ynu do mycia naczyñ,
niezale¿nie od rodzaju, nazwy i producenta tego p³ynu.
Dodatkowo skar¿¹cy poda³, ¿e dowód z przes³uchania stron ujawni³by okolicznoæ prowadzenia przez strony negocjacji, w trakcie
których pozwany deklarowa³ zap³atê powodowi kwoty 15.000 z³
tytu³em polubownego zakoñczenia sprawy.
W konsekwencji powód domaga³ siê uchylenia zaskar¿onego
wyroku i przekazania sprawy S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania.
Pozwany wniós³ o oddalenie apelacji wskazuj¹c, i¿ tocz¹ce siê
równolegle przeciwko pozwanemu postêpowanie karne, oparte na
tym samym stanie faktycznym, zakoñczy³o siê umorzeniem.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
Nale¿a³o zgodziæ siê ze skar¿¹cym, ¿e istota sporu sprowadza³a siê do ustalenia osoby, która wprowadzi³a do obrotu bez
zgody powoda p³yn do spryskiwaczy, pos³uguj¹c siê dla jego
oznaczenia etykietami z u¿ywan¹ przez powoda nazw¹ K. i znakiem towarowym s³owno-graficznym U., na który Urz¹d Patentowy RP udzieli³ powodowi prawa ochronnego decyzj¹ z dnia 11
stycznia 2010 r.
Oddalenie powództwa skierowanego przeciwko pozwanemu
z tej tylko przyczyny, ¿e na etykietach umieszczonych na opakowaniach wprowadzonego do obrotu rodka chemicznego widnia³o oprócz chronionego prawem ochronnym znaku towarowego powoda równie¿ oznaczenie producenta, którym nie jest pozwany i uznanie przez to, ¿e pozwany nie posiada³ legitymacji
procesowej biernej w tej sprawie, stanowi³o o nierozpoznaniu
przez S¹d Okrêgowy istoty sprawy.
Legitymacjê biern¹ w sprawach dotycz¹cych roszczeñ opartych na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) posiadaj¹ wszyscy sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji, okrelonych ogólnie w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, jak i czynów wymienionych przyk³adowo w art. 5-17 tej ustawy, w tym sprawcy
czynów polegaj¹cych na wprowadzeniu oznaczonych bezprawnie wyrobów do obrotu (nie tylko producenci, ale i dystrybutorzy, porednicy handlowi, komitenci, licencjobiorcy i in.) oraz
podmioty wymienione w art. 422 k.c., tj. pod¿egacze, pomocnicy i wiadomi beneficjenci szkody.
Oddalenie powództwa w niniejszej sprawie z uzasadnieniem
braku po stronie pozwanego legitymacji procesowej biernej by³oby prawid³owe tylko w sytuacji wykluczenia okolicznoci bezprawnego wprowadzenia przez niego do obrotu p³ynu do spryskiwaczy z chronionym prawnie logo powoda.
O wykluczeniu takim w postêpowaniu przeprowadzonym
przez S¹d I instancji nie mog³o byæ jednak mowy w sytuacji gdy
S¹d ten pomin¹³, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, wnioski do-
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wodowe zg³oszone przez powoda w pozwie, tj. wniosek o przes³uchanie w charakterze wiadka M.C. w³aciciela sklepu, w którym pracownik powoda zakupi³ nielegalnie wprowadzony do
obrotu produkt z oznaczeniem zawieraj¹cym znak towarowy powoda, na okolicznoæ ustalenia kto i kiedy wprowadzi³ do obrotu
p³yn K. sprzedawany w jego sklepie, jak i z zeznañ wiadka
P.I.  pracownika powoda, który zakupi³ u M.C. rodek chemiczny oznaczony znakiem towarowym powoda.
Bez przeprowadzenia tych dowodów ocena dowodów z faktury zakupu przez powoda p³ynu do spryskiwaczy z dnia 15
grudnia 2010 r. jak i do³¹czonych do pozwu fotografii tego produktu, nie mog³a byæ uznana za ocenê wszechstronn¹ i pe³n¹.
W zwi¹zku z powy¿szym S¹d Apelacyjny uchyli³ zaskar¿ony
wyrok na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. i przekaza³ sprawê S¹dowi Okrêgowemu do ponownego rozpoznania.
Ponownie rozpoznaj¹c sprawê S¹d I instancji przeprowadzi
wskazane wy¿ej i pominiête dowody, jak równie¿ dowód z przes³uchania stron, w celu ustalenia treci porozumienia stron, zawartego w 2009 r. telefonicznie i mailowo, a w szczególnoci iloci zamówionego u pozwanego przez powoda towaru, zasad jego
oznakowania i zasad dystrybucji, w tym ustalenia, czy powód
by³ uprawniony w wietle zawartego porozumienia do samodzielnego wprowadzania do obrotu p³ynu z oznaczeniem logo
powoda, czy te¿ jego uprawnienia ogranicza³y siê wy³¹cznie do
dostarczenia okrelonej iloci tego p³ynu do punktów sprzeda¿y
prowadzonych przez powoda.
Dla prawid³owego rozstrzygniêcia sporu niezbêdne jest jednak przede wszystkim ustalenie kiedy i kto przekaza³ w³acicielowi sklepu motoryzacyjnego w M.M.C. p³yn do spryskiwaczy
K., oznaczony znakami towarowymi powoda, czyli ustalenie,
czy pozwany wprowadzi³ bezprawnie do obrotu p³yn do spryskiwaczy z oznaczeniami powoda.
Je¿eli zostanie wykazane, ¿e pozwany wprowadzi³ do obrotu
tj. przekaza³ M.C. p³yn K. do sprzeda¿y, to dla ustalenia jego
odpowiedzialnoci, opartej na przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, bez znaczenia pozostanie okolicznoæ,
¿e producentem tak wprowadzonego do obrotu p³ynu by³a H.K.,
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prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ D.C., jak równie¿ ewentualne powi¹zania umowne pomiêdzy pozwanym
i H.K., na podstawie których pozwany wszed³ w posiadanie
wprowadzonego do obrotu towaru.
Na marginesie jedynie wypada zauwa¿yæ, ¿e ¿¹dania okrelone przez powoda w punktach 1-3 pozwu maj¹ charakter przes³anek, których pozytywne ustalenie przez S¹d rozstrzygaj¹cy
sprawê bêdzie pozwala³o na uwzglêdnienie w³aciwych ¿¹dañ
pozwu, okrelonych w punktach 4-7 pozwu, tj. wydania powodowi bezprawnie uzyskanych korzyci, zakazania dalszego wprowadzania towaru do obrotu, zas¹dzenia tzw. nawi¹zki publicznej
i zwrotu kosztów procesu. W ¿adnym jednak wypadku ¿¹dania
wskazane w punktach 1-3 pozwu nie mog¹ zostaæ uwzglêdnione w sentencji wyroku S¹du I instancji, gdy¿ dotycz¹ one stwierdzenia faktów (pkt 2-3 pozwu) i stwierdzenia naruszenia okrelonych przepisów prawa (pkt 1 pozwu) co nie mieci siê w dyspozycji art. 189 k.p.c., wed³ug którego mo¿na domagaæ siê ustalenia stosunku prawnego lub prawa.

2
WYROK
z dnia 22 lutego 2012 r.
V ACa 155/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy)
SSA Maria Soko³owska
SSA Artur Lesiak (sprawozdawca)

Teza
Nie ka¿de naruszenie autorskich praw osobistych rodzi prawo
do ¿¹dania zadoæuczynienia na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. S¹d ma obowi¹zek
zas¹dziæ odpowiedni¹ kwotê pieniê¿n¹ tytu³em zadoæuczynienia tylko wtedy, gdy ze wzglêdu na stopieñ winy sprawcy naruszenia oraz rozmiar doznanej krzywdy przez autora, samo usu-
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niêcie skutków naruszenia bêdzie niewystarczaj¹ce do zrekompensowania ujemnych prze¿yæ psychicznych wywo³anych faktem naruszenia autorskich praw osobistych. Zadoæuczynienie
nie mo¿e natomiast stanowiæ dla autora dodatkowego ród³a
dochodu z tytu³u bezprawnego rozpowszechniania jego utworu.

Uzasadnienie
Powód H.T. domaga³ siê zas¹dzenia od pozwanej Gminy N.
kwoty 10.000 z³ za wykorzystywanie bez jego zgody fotografii,
której jest autorem, na stronie internetowej, a tak¿e w publikacji
zatytu³owanej N.. Ponadto domaga³ siê zakazu rozpowszechniania spornej fotografii przez pozwan¹ oraz publicznych przeprosin na ³amach ( ) dodatku E.B..
Pozwana wnios³a o oddalenie powództwa oraz zas¹dzenie
kosztów procesu podaj¹c, ¿e powód nie przedstawi³ ¿adnego
dowodu na okolicznoæ, ¿e jest autorem spornej fotografii, a tak¿e podnios³a, ¿e powód by³ zatrudniony w Urzêdzie Miasta i Gminy N., a nastêpnie w Muzeum Z.K., gdzie do jego zadañ nale¿a³o
redagowanie biuletynu informacyjnego urzêdu, w tym fotografowanie, a przy tym mia³ nieograniczony dostêp do zasobów Wydzia³u Promocji i móg³ stamt¹d wynieæ sporn¹ fotografiê.
Wyrokiem z dnia 14 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy:
1) zakaza³ pozwanej rozpowszechnianie na jej stronie internetowej fotografii autorstwa powoda umieszczonej w publikacji
N. na stronie 49, przedstawiaj¹cej rufê barki z numerem rejestracyjnym ( );
2) zobowi¹za³ pozwan¹ do opublikowania na ³amach ( ) mutacji E.B. w terminie 1 miesi¹ca od uprawomocnienia siê wyroku, owiadczenia nastêpuj¹cej treci: Przepraszam powoda
H.T. za bezprawne wykorzystanie fotografii przedstawiaj¹cej
luzowanie barki ( )  Burmistrz Miasta i Gminy N.;
3) oddali³ powództwo w pozosta³ej czêci;
4) nakaza³ zwróciæ pozwanej kwotê 700 z³;
5) zas¹dzi³ od powoda na rzecz pozwanej kwotê 600 z³ tytu³em
zwrotu kosztów postêpowania.
Powy¿sze rozstrzygniêcie wydane zosta³o w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du I instancji.
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Powód w dniu 26 maja 1995 r. wykona³ fotografiê przedstawiaj¹c¹ rufê barki z numerem rejestracyjnym ( ). Fotografia ta
stanowi³a element reporta¿u zdjêciowego ze luzowania powy¿szej barki na luzie ( ).
W okresie od 8 marca 1999 r. do 1 listopada 1999 r. powód
by³ zatrudniony w Urzêdzie Miasta i Gminy N. na stanowisku
inspektora do spraw komunikacji spo³ecznej. Do jego zadañ nale¿a³o redagowanie biuletynu informacyjnego, w tym celu zbiera³ materia³y oraz robi³ zdjêcia. Nastêpnie powód przeszed³ za
porozumieniem do Muzeum Z.K., gdzie zosta³ zatrudniony na
stanowisku konserwatora.
Sporna fotografia znajdowa³a siê w archiwum Wydzia³u Promocji Urzêdu Miasta i Gminy N., sk¹d wraz z ca³ym fotograficznym pakietem zosta³a przekazana w 2003 r. do Muzeum Z.K.,
gdzie dokonano ich uporz¹dkowania. Pozwana mog³a w ka¿dym
czasie korzystaæ z tych zbiorów.
Po zakoñczeniu stosunku pracy powoda w Muzeum, przedmiotowa fotografia zosta³a opublikowana w 2004 r. w folderze
promocyjnym pozwanej pod tytu³em N. na stronie 49. Spis
autorów fotografii wykorzystanych w tej ksi¹¿ce nie uwzglêdnia³
powoda. Ponadto zdjêcie to pozwana umieci³a na swojej stronie
internetowej.
Powód stanowczo zaprotestowa³ przeciwko wykorzystywaniu przez pozwan¹ wskazanego zdjêcia, jednak pozwana nie
uzna³a jego ¿¹dañ stoj¹c na stanowisku, ¿e sporna fotografia zosta³a wykonana przez jej pracownika w ramach wykonywania
obowi¹zków ze stosunku pracy.
Pozwana twierdzi³a, i¿ jej przys³uguj¹ prawa autorskie do spornego zdjêcia, gdy¿ w zasobach pozwanej brak dokumentu wiadcz¹cego o autorstwie powoda spornego zdjêcia.
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e w wietle ca³okszta³tu materia³u dowodowego stanowisko to jest b³êdne. Na podstawie zeznañ wiadków ustali³, ¿e sporna fotografia zosta³a wykonana w 1995 r.
S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e sporna fotografia spe³nia kryteria
okrelone w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych stanowi¹c utwór w rozumieniu tej ustawy.
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Podstawy prawnej roszczenia powoda nale¿a³o upatrywaæ
w art. 78 ust. 1 ustawy, który stanowi, ¿e twórca, którego prawa
autorskie zosta³y naruszone, oprócz ¿¹dania zaniechania takiego
dzia³ania, mo¿e domagaæ siê od sprawcy naruszenia, aby dope³ni³ czynnoci potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczególnoci, aby z³o¿y³ on publicznie owiadczenie o odpowiedniej
treci i formie. Je¿eli naruszenie by³o zawinione, s¹d mo¿e przyznaæ twórcy odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ tytu³em zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê lub  na ¿¹danie twórcy  zobowi¹zaæ sprawcê, aby uici³ odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ na wskazany przez twórcê cel spo³eczny.
W ocenie S¹du Okrêgowego powód jest bezspornie autorem
spornej fotografii, któr¹ wykona³ na cztery lata przed podjêciem
zatrudnienia u pozwanej, a zatem fotografia nie jest utworem pracowniczym w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Nadto S¹d Okrêgowy zauwa¿y³, ¿e przepis ten dotyczy wy³¹cznie autorskich praw
maj¹tkowych, nie obejmuje swoim zakresem praw osobistych.
Tym samym pozwana naruszy³a autorskie prawa osobiste powoda poprzez wykorzystanie bez jego zgody i wiedzy na stronie internetowej oraz w publikacji z 2004 r. przedmiotowej fotografii, ponadto zdjêcie zosta³o opublikowane bez wskazania jego
autora. Wobec tego roszczenie dotycz¹ce zakazania rozpowszechniania spornej fotografii oraz zobowi¹zania pozwanej do opublikowania owiadczenia S¹d uzna³ za w pe³ni uzasadnione.
Jednoczenie S¹d Okrêgowy nie znalaz³ podstawy dla przyznania powodowi odpowiedniej sumy pieniê¿nej tytu³em zadoæuczynienia, gdy¿ zawinione dzia³anie automatycznie nie decyduje o przyznaniu zadoæuczynienia, skoro s¹d mo¿e je zas¹dziæ,
ale nie musi. W pierwszej kolejnoci S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e
zdjêcie ma niewielki walor artystyczny. Ponadto powód wykona³
je hobbystycznie, nie maj¹c zamiaru czerpaæ korzyci maj¹tkowych z tego tytu³u. Oprócz tego, w ocenie S¹du Okrêgowego
niew¹tpliwe ujemne prze¿ycia psychiczne, których powód dozna³, w ca³oci rekompensuje zobowi¹zanie pozwanej do przeproszenia go na ³amach gazety codziennej oraz zakazanie rozpowszechniania fotografii. W ten sposób jego krzywda zostanie w ca-
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³oci powetowana (orzeczenie SN z dnia 1 wrzenia 1936 r., II C
822/36).
( )
W apelacji skar¿¹cy zarzuci³ powierzchown¹ ocenê fotografii,
nie uwzglêdniaj¹c¹ miêdzy innymi skali naruszenia, czasu eksploatacji zdjêcia, pominiêcie korzyci, jakie móg³ osi¹gn¹æ naruszaj¹cy z tytu³u naruszenia prawa.
W oparciu o tak sformu³owane zarzuty powód wniós³ o zmianê wyroku w punkcie 5 zgodnie z treci¹ uzasadnienia i zas¹dzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu oraz o zas¹dzenie
na rzecz powoda odpowiedniej sumy pieniê¿nej z tytu³u zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê.
W uzasadnieniu poda³, ¿e przedmiotowe zdjêcie zosta³o wykonane pod potrzeby przygotowywanej przez powoda pracy
dotycz¹cej N., której opublikowaniem zainteresowany jest wydawca niemiecki. Praca ta z chwil¹ wydania wspomo¿e jego sytuacjê finansow¹, gdy¿ w ten sposób dorabia do skromnej pensji,
z której utrzymuje siê wraz z bezrobotn¹ ¿on¹.
Pozwana w odpowiedzi na apelacjê wnios³a o jej oddalenie
i zas¹dzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postêpowania odwo³awczego.
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.
Powód kwestionuje oddalenie powództwa w zakresie ¿¹dania zadoæuczynienia, jednak nie wskazuje ¿adnego przepisu prawa materialnego, który by zosta³ naruszony przez b³êdn¹ wyk³adniê lub niew³aciwe zastosowanie.
Roszczenia s³u¿¹ce ochronie autorskich praw osobistych wymienia art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku zawinionego naruszenia autorskich praw
osobistych, oprócz nakazania sprawcy usuniêcia skutków naru-
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szenia, s¹d mo¿e przyznaæ twórcy odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹
tytu³em zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê. Redakcja tego
przepisu wskazuje, ¿e wymienione w nim roszczenie o zadoæuczynienie ma charakter fakultatywny, co oznacza i¿ ustawodawca do uznania s¹du pozostawi³ kwestiê oceny jego zasadnoci. Nie oznacza to oczywicie dowolnoci s¹du, który musi
uwzglêdniæ, i¿ celem zadoæuczynienia jest z³agodzenie skutków negatywnych doznañ wynikaj¹cych z naruszenia dóbr osobistych. Dlatego ocena mo¿liwoci zas¹dzenia zadoæuczynienia
musi byæ dokonywana z punktu widzenia kompensacyjnego, a nie
represyjnego charakteru zadoæuczynienia (por. wyrok SN z dnia
19 kwietnia 2006 r., II PK 245/05 i powo³ane tam orzecznictwo). Nie ka¿de naruszenie autorskich praw osobistych rodzi zatem prawo do ¿¹dania zadoæuczynienia na podstawie art. 78
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. S¹d
ma obowi¹zek zas¹dziæ odpowiedni¹ kwotê pieniê¿n¹ tytu³em
zadoæuczynienia tylko wtedy, gdy ze wzglêdu na stopieñ winy
sprawcy naruszenia oraz rozmiar doznanej krzywdy przez autora, samo tylko usuniêcie skutków naruszenia bêdzie niewystarczaj¹ce do zrekompensowania ujemnych prze¿yæ psychicznych
wywo³anych faktem naruszenia autorskich praw osobistych. Zadoæuczynienie nie mo¿e natomiast stanowiæ dla autora dodatkowego ród³a dochodu z tytu³u bezprawnego rozpowszechniania
jego utworu.
Oceniaj¹c zasadnoæ roszczenia powoda o zadoæuczynienie
zwa¿yæ nale¿y, i¿ przedmiotowe zdjêcie znajdowa³o siê w zasobach pozwanej Gminy. Nie by³o ono opisane przez wskazanie
jego autora oraz daty wykonania. Pozwana zamieszczaj¹c zdjêcie
nie mia³a wiêc podstaw aby przypuszczaæ, ¿e to powód jest
autorem spornego zdjêcia. W korespondencji z Gmin¹ przed wytoczeniem powództwa powód nie przedstawi³ tak¿e wystarczaj¹cego dowodu potwierdzaj¹cego jego autorstwo. Dopiero przeprowadzone w niniejszej sprawie postêpowanie dowodowe pozwoli³o na ustalenie, ¿e widoczna na zdjêciu barka przep³ywa³a
przez luzê ( ) tylko raz, a mianowicie w 1995 r., kiedy powód
nie by³ jeszcze zatrudniony w Gminie. Powy¿sze prowadzi do
wniosku, ¿e zdjêcie do swojego miejsca pracy w pozwanej Gmi-
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nie musia³ dostarczyæ sam autor, który jednoczenie zaniedba³
oznaczenia zdjêcia w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê jego
autora. Nadto opuszczaj¹c dotychczasowe miejsce pracy powód
przedmiotowe zdjêcie pozostawi³ w zasobach Gminy. Specyfika
twórczoci polegaj¹cej na wykonywaniu fotografii wymaga oznaczania dzie³ przez ich twórców, gdy¿ w przeciwnym wypadku
identyfikacja autora jest utrudniona lub nawet niemo¿liwa.
Celem zamieszczenia przez pozwan¹ przedmiotowego zdjêcia (a tak¿e innych zdjêæ) by³a promocja gminy w rozumieniu
przestrzeni geograficzno  kulturowej, przez podkrelanie jej
walorów krajoznawczo  turystycznych. Pozwana jako osoba prawna nie czerpa³a zatem ¿adnych korzyci ekonomicznych zwi¹zanych z publikacj¹ zdjêcia. Rozpowszechnianie zdjêcia s³u¿y³o
wszystkim mieszkañcom tego regionu, a wiêc by³o tak¿e w interesie powoda. Dzia³ania takie przyczyniaj¹ siê bowiem do zainteresowania opinii publicznej w kraju i za granic¹ dan¹ gmin¹
jako miejscem, które warto odwiedziæ. Sprzyja to wiêc tak¿e
mo¿liwoci publikacji komercyjnych wydawnictw opisuj¹cych
walory danego regionu. Z tego punktu widzenia czas eksploatacji zdjêcia przez pozwan¹ nie wywo³a³ ¿adnych negatywnych
skutków dla powoda.
Stwierdziæ wiêc nale¿y, i¿ fakt zamieszczenia przez pozwan¹
zdjêcia autorstwa powoda nie by³ podyktowany chêci¹ wyrz¹dzenia mu przykroci, a Gmina z faktu publikacji nie czerpa³a
korzyci maj¹tkowych lecz dzia³a³a w interesie wszystkich swoich mieszkañców. W ¿adnym stopniu nie ograniczone zosta³o te¿
w ten sposób prawo powoda do dysponowania przedmiotowym
zdjêciem, w tym tak¿e jego opublikowania w kraju i za granic¹
oraz czerpania z tego tytu³u dochodów. Natomiast ocena walorów artystycznych nie nale¿y do s¹du, lecz do odbiorców tego
utworu. Dotychczas przedmiotowe zdjêcie nie zosta³o opublikowane przez autora, a tym samym nie sposób oceniæ jak du¿e
bêdzie zainteresowanie t¹ twórczoci¹. Z tych wzglêdów dla z³agodzenia skutków negatywnych prze¿yæ psychicznych powoda
wystarczaj¹ce bêdzie zakazanie pozwanej Gminie dalszego rozpowszechniania zdjêcia, a tak¿e zamieszczenie przeprosin, stanowi¹cych jednoczenie publiczn¹ informacjê o jego autorstwie.
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( )
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. 102 k.p.c. kieruj¹c siê zasad¹ s³usznoci. Za takim rozstrzygniêciem przemawia sytuacja materialna powoda oraz ocenny charakter roszczenia o zadoæuczynienie. Maj¹c powy¿sze na
uwadze S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e kwota 600 z³ zas¹dzona przez
S¹d I instancji jest wystarczaj¹ca z punktu widzenia zasady zawinienia dla zrekompensowania kosztów poniesionych przez stronê pozwan¹, co czyni zbêdnym obci¹¿anie powoda dalszymi
kosztami postêpowania.

3
WYROK
z dnia 24 lutego 2012 r.
V ACa 198/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Teresa Sobolewska (przewodnicz¹cy)
SSA Maryla Domel-Jasiñska
(sprawozdawca)
SSA Katarzyna Przybylska

Teza
W wietle art. 647 k.c. odbiór robót nale¿y do obowi¹zków
inwestora i nie mo¿e byæ uzale¿niony od braku wad b¹d usterek tych robót. Powo³any przepis stanowi bowiem o odbiorze
robót, a nie o bezusterkowym odbiorze robót.

Uzasadnienie
Powód   R. spó³ka z o.o. w M. domaga³ siê zas¹dzenia na
swoj¹ rzecz od pozwanego J.J., prowadz¹cego Gospodarstwo R. w . i Zak³ad Rolny w K., kwoty 422.206,96 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lipca 2007 r. do dnia zap³aty
i kosztami s¹dowymi.
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Z uzasadnienia pozwu wynika³o, ¿e strony zawar³y w dniu
28 kwietnia 2006 r. umowê, której przedmiotem by³o wykonanie przez powoda hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w K. Za wykonanie robót ustalono w umowie wynagrodzenie rycza³towe w kwocie 694.837,15 z³ brutto, jak równie¿
wskazano, ¿e w przypadku zlecenia przez zamawiaj¹cego robót
dodatkowych, rozliczenie za wykonanie tych robót ustalone zostanie kosztorysem sporz¹dzonym na podstawie obmiarów, potwierdzonych przez przedstawiciela zamawiaj¹cego, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce normy katalogów KNR, normy zak³adowe, bie¿¹ce ceny materia³ów i okrelone w umowie wskaniki stawki
R, kosztów porednich, zysku i kosztów zakupu.
W trakcie wykonywania robót pozwany zleci³ powodowi
wykonanie szeregu prac dodatkowych i zamiennych, wprowadzaj¹c istotne zmiany do projektu.
Ostateczne rozliczenie robót dodatkowych powód przedstawi³ w pimie z dnia 14 czerwca 2007 r., po czym wystawi³ fakturê VAT na kwotê 422.498,96 z³, obejmuj¹c¹ niezap³acon¹ czêæ
wynagrodzenia rycza³towego, tj. 270.955,03 z³ i kwotê nale¿n¹
za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, tj. 151.249,94 z³.
( )
Pozwany w odpowiedzi na pozew wniós³ o oddalenie powództwa i zas¹dzenie na swoj¹ rzecz od powoda zwrotu kosztów procesu. Wywodzi³, ¿e do lipca 2006 r. powód prawid³owo
i terminowo realizowa³ swoje zobowi¹zanie, natomiast od lipca
2006 r. zacz¹³ opóniaæ siê z wykonywaniem prac, jak równie¿
proponowa³ inne, w jego ocenie tañsze rozwi¹zania projektowe.
Zaprzeczy³ aby proponowane przez powoda zmiany mia³y charakter robót dodatkowych, podlegaj¹cych dodatkowemu wynagrodzeniu rycza³towemu.
Stwierdzi³ ponadto, i¿ nie zosta³ poinformowany przez powoda
o skutkach wprowadzonych przez niego zmian, a mianowicie o koniecznoci zmiany projektu technicznego, ujêciu zmian w projekcie
powykonawczym i uzyskania zmiany pozwolenia na budowê.
W trakcie odbioru robót, w którym powód nie wzi¹³ udzia³u,
pozwany ustali³, ¿e roboty nie zosta³y zakoñczone, a roboty wykonane wykazywa³y liczne usterki, których powód nie usun¹³.
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Nadto powód nie przedstawi³ pozwanemu dokumentacji powykonawczej. Ostatecznie pozwany stan¹³ na stanowisku, ¿e powództwo nie jest zasadne, skoro powód do chwili wytoczenia
powództwa nie wyda³ mu dokumentacji powykonawczej i nie
zosta³ sporz¹dzony bezusterkowy protokó³ odbioru robót.
Wyrokiem z dnia 5 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy zas¹dzi³
od pozwanego na rzecz powoda kwotê 405.564,41 z³ z ustawowymi odsetkami od kwoty 263.047,45 z³ od dnia 22 lipca 2007 r.
do dnia zap³aty i od kwoty 142.516,96 z³ od dnia 6 wrzenia
2011 r. do dnia zap³aty, oddali³ powództwo w pozosta³ej czêci
i rozstrzygn¹³ o kosztach procesu stosownie do wyniku sporu.
Swoje rozstrzygniêcie S¹d I instancji opar³ na nastêpuj¹cych
ustaleniach faktycznych i rozwa¿aniach prawnych.
W dniu 28 kwietnia 2006 r. strony zawar³y umowê nr ( ),
której przedmiotem by³o wykonanie hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym w K. Przedmiot umowy mia³ byæ wykonany zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzj¹ Starosty R. Za
wykonanie robót strony ustali³y wynagrodzenie rycza³towe
w kwocie 694.837,15 z³ netto, p³atne wed³ug harmonogramu rzeczowo-finansowego, a tak¿e w § 5 umowy wskaza³y na mo¿liwoæ wyst¹pienia robót dodatkowych, za które wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, wed³ug kosztorysu sporz¹dzonego na podstawie obmiarów tych robót. Termin zakoñczenia
robót zosta³ okrelony na dzieñ 30 lipca 2006 r. Pocz¹tkowo roboty wykonywane by³y zgodnie z harmonogramem i pozwany
zap³aci³ powodowi czêæ wynagrodzenia rycza³towego w kwocie 56.878,57 z³ brutto, na podstawie faktur VAT nr ( ) i nr ( ).
W trakcie realizacji umowy pozwany zleci³ powodowi wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, istotnie ingeruj¹cych
w treæ projektu technicznego. Na podstawie zaleceñ i rysunków projektanta powód realizowa³ dodatkowe i zamienne roboty budowlano-instalacyjne bez niezbêdnych projektów zamiennych i decyzji zatwierdzaj¹cych wprowadzone zmiany.
Po zakoñczeniu wszystkich robót podstawowych, zamiennych
i dodatkowych, które mia³o miejsce po up³ywie umownego terminu zakoñczenia robót, powód pismem z dnia 31 maja 2007 r.
zg³osi³ ten fakt pozwanemu, uprzedzaj¹c go jednoczenie o ko-
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niecznoci przygotowania i dostarczenia powodowi dokumentów odbiorczych i projektów zamiennych. Pozwany wyznaczy³
termin odbioru robót na dzieñ 28 czerwca 2007 r., jednak na
wskazany termin nie przygotowa³ dokumentacji zamiennej,
uwzglêdniaj¹cej wprowadzone przez siebie zmiany. Brak tej dokumentacji uniemo¿liwi³ powodowi sporz¹dzenie dokumentacji
powykonawczej, niezbêdnej do prawid³owego przeprowadzenia koñcowego odbioru robót. Z tego te¿ wzglêdu powód nie
uczestniczy³ w odbiorze robót w dniu 28 czerwca 2007 r. W jednostronnym protokole odbioru robót pozwany stwierdzi³ wystêpowanie usterek i wad oraz niedokoñczenie robót. Pozwany nie
zap³aci³ powodowi nale¿noci obejmuj¹cej resztê wynagrodzenia rycza³towego i wynagrodzenie za roboty dodatkowe, w ³¹cznej kwocie 422.448,98 z³, wskazuj¹c ¿e roboty nie zosta³y zakoñczone i nie by³o protoko³u odbioru robót.
Powód 13 czerwca 2007 r. wystosowa³ do pozwanego pisemne wezwanie do zap³aty kwoty 422.448,96 z³. Próby ugodowego zakoñczenia sporu nie przynios³y oczekiwanego rezultatu.
Na podstawie opinii bieg³ego s¹dowego w zakresie budownictwa K.C., S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e powód wykona³ roboty zamienne i dodatkowe o wartoci 112.017,19 z³ netto. Powód zap³aci³ tak¿e za pozwanego fakturê VAT, wystawion¹ przez firmê
G.L. na kwotê 4.800 z³ netto. Powód zaniecha³ wykonania robót
objêtych umow¹ na kwotê 13.010,09 z³ netto, w zwi¹zku z czym
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, po doliczeniu
22% podatku od towarów i us³ug, wynosi³o 974.345,98 z³ brutto,
z czego do zap³aty pozosta³a kwota 405.564,41 z³ brutto.
W ocenie S¹du Okrêgowego strony ³¹czy³a umowa o roboty
budowlane, uregulowana w art. 647 i nast. k.c. W umowie tej
strony okreli³y wynagrodzenie rycza³towe za wykonanie robót
bêd¹cych przedmiotem umowy w kwocie 694.837,15 z³ netto
(§ 4 umowy), a tak¿e rozliczenie robót dodatkowych kosztorysem powykonawczym (§ 5 umowy).
Wykonywanie przez powoda robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do zakresu robót objêtych umow¹, potwierdzi³
bieg³y K.C. w swojej opinii. S¹d ten nie da³ wiary twierdzeniom
pozwanego, i¿ powód samowolnie wprowadza³ zmiany do pro-
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jektu i realizowa³ prace dodatkowe i zamienne bez uzgodnienia
z pozwanym, gdy¿ takie dzia³ania wykonawcy pozostawa³yby
w sprzecznoci z zasadami dowiadczenia ¿yciowego. Za chybione uzna³ S¹d Okrêgowy tak¿e twierdzenia pozwanego o uzale¿nieniu uregulowania nale¿noci od zg³oszenia przez powoda
zakoñczenia budowy i przekazania pozwanemu dokumentacji powykonawczej. Sporz¹dzenie dokumentacji powykonawczej by³o
uzale¿nione od dostarczenia powodowi przez pozwanego projektów zamiennych i nowego pozwolenia na budowê, czego pozwany nie uczyni³. Nadto strony w umowie ustali³y, ¿e p³atnoæ
wynagrodzenia rycza³towego nast¹pi wed³ug harmonogramu rzeczowo-finansowego, a nie po zg³oszeniu zakoñczenia budowy.
W protokole odbioru robót, sporz¹dzonym i podpisanym przez
przedstawicieli pozwanego, stwierdzono co prawda wystêpowanie w obiekcie wybudowanym przez powoda wad i usterek
oraz brak ukoñczenia robót, jednak wytkniête usterki nie by³y
przedmiotem rozpisanego przegl¹du gwarancyjnego, ani pozwany
nie domaga³ siê, w zwi¹zku z ich istnieniem, obni¿enia wynagrodzenia nale¿nego powodowi za wykonanie robót, jak równie¿ nie realizowa³ innych roszczeñ z tytu³u rêkojmi za wady.
Pozwany aktualnie u¿ytkuje wybudowan¹ przez powoda halê
i legitymuje siê wszelkimi niezbêdnymi do tego dokumentami.
W ocenie S¹du Okrêgowego wezwania kierowane do powoda,
dotycz¹ce poprawienia i dokoñczenia obiektu, w sytuacji wykonania przez powoda umowy w ca³oci, zmierza³y jedynie do przesuniêcia w czasie obowi¹zku uregulowania przez pozwanego
reszty wynagrodzenia rycza³towego oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.
Pozwany z³o¿y³ apelacjê od powy¿szego wyroku, skierowan¹
przeciwko rozstrzygniêciu zasadzaj¹cemu od niego na rzecz powoda kwotê 405.565 z³ wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu i domaga³ siê zmiany wyroku przez oddalenie powództwa.
Skar¿¹cy zarzuci³:
1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 65 k.c. przez uznanie,
¿e mimo i¿ strony w pisemnej umowie z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sposób jednoznaczny i wi¹¿¹cy okreli³y zasady
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2.

3.

4.

5.

6.

i tryb zlecania, podczas budowy hali magazynowej w K., robót dodatkowych  dodatkowo p³atnych, ustalenie to nie ma
znaczenia w sprawie, a w konsekwencji oparcie rozstrzygniêcia wy³¹cznie o go³os³owne owiadczenia powoda, ¿e takie
prace by³y mu zlecane, mimo braku w aktach sprawy jakichkolwiek dowodów na otrzymywanie przez powoda takich zleceñ i mimo istnienia w tym zakresie dowodów przeciwnych,
naruszenie art. 647 k.c. przez jego b³êdn¹ wyk³adniê i uznanie, ¿e pozwany mia³ obowi¹zek odbioru hali w K. jako wykonanego dzie³a, bez wzglêdu na jej stan techniczny, liczne
usterki oraz brak dokumentacji powykonawczej, jedynie dlatego, ¿e powód poinformowa³ o zakoñczeniu robót (bez wpisu do dziennika budowy) i uznanie, ¿e takie zawiadomienie
jest równoznaczne z prawid³owym i pe³nym wykonaniem
przez powoda umowy z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
naruszenie art. 60 w zw. z art. 22 ustawy Prawo budowlane
przez b³êdne przyjêcie, ¿e obowi¹zek przekazania inwestorowi dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
nie dotyczy wykonawcy robót i kierownika budowy, w zwi¹zku z b³êdnym przyjêciem, ¿e wykonawca, który wykona³ roboty bez dokumentacji technicznej, nie musi jej sam sporz¹dziæ lub nanosiæ zmian na dokumentacjê projektow¹ i mo¿e
ten obowi¹zek skutecznie przerzuciæ na inwestora,
naruszenie art. 22 Prawa budowlanego przez przyjêcie, ¿e
wskazany w umowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. kierownik
budowy E.Z. nie by³ zwi¹zany obowi¹zkami wynikaj¹cymi
z tego przepisu w zakresie wszystkich robót, gdy¿ wykonywa³ swoje obowi¹zki jedynie i wy³¹cznie na rzecz wykonawcy, czyli powoda,
naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez
sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z zebranym w sprawie materia³em dowodowym oraz przekroczenie zasady swobodnej
oceny dowodów i dokonanie oceny ca³kowicie dowolnej,
b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na przyjêciu, ¿e
powód prawid³owo i w pe³nym zakresie wykona³ swoje zobowi¹zanie wynikaj¹ce z umowy z dnia 28 kwietnia 2006 r.
oraz ¿e roboty te zosta³y odebrane i przyjête jako wykonane
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prawid³owo i bezusterkowo, jak równie¿ przyjêciu, ¿e pozwany zleca³ powodowi roboty dodatkowo p³atne, mimo braku w aktach sprawy jakiegokolwiek dowodu w tym zakresie.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie, gdy¿ zg³oszone
w niej zarzuty nie by³y zasadne.
Umowê zawart¹ w dniu 28 kwietnia 2006 r. przez strony sporu s³usznie S¹d Okrêgowy zakwalifikowa³ jako umowê o roboty
budowlane (art. 647 k.c. i nast.) albowiem zasadniczym kryterium odró¿niaj¹cym ten typ umowy od umowy o dzie³o jest ocena realizowanej inwestycji wed³ug wymagañ prawa budowlanego (por. wyrok SN z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC
1998/12/207). Bior¹c pod uwagê zakres robót okrelony w projekcie budowlano-technicznym, sporz¹dzonym na zamówienie
pozwanego i koniecznoæ ich wykonania zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, kwalifikacja umowy stron, jako umowy o roboty budowlane, nie budzi zastrze¿eñ.
Strony w § 4 umowy ustali³y, ¿e za wykonanie robót bêd¹cych przedmiotem umowy, wykonawca robót otrzyma wynagrodzenie rycza³towe. Zakres robót objêtych tym wynagrodzeniem
okrelony zosta³ w projekcie budowlano-technicznym, w ofercie
wykonawcy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Oprócz
wynagrodzenia rycza³towego strony w § 5 umowy wskaza³y, ¿e
w przypadku zlecenia przez zamawiaj¹cego robót dodatkowych,
rozliczenie ich zostanie ustalone kosztorysem sporz¹dzonym na
podstawie obmiarów, potwierdzonych przez przedstawiciela zamawiaj¹cego, w oparciu o normy KNR, normy zak³adowe i bie¿¹ce ceny materia³ów.
W umowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. strony w zakresie ustalenia wynagrodzenia zastosowa³y tzw. system mieszany, polegaj¹cy na okreleniu wynagrodzenia w sposób rycza³towy oraz zastrze¿enia, ¿e za prace dodatkowe nie objête projektem, nale¿y
siê wynagrodzenie kosztorysowe.
Powód w rozpoznawanej sprawie dochodzi³ zap³aty reszty
wynagrodzenia rycza³towego oraz wynagrodzenia kosztorysowego
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za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, zleconych mu
przez pozwanego.
W zakresie ¿¹dania reszty wynagrodzenia rycza³towego pozwany zarzuci³, ¿e nie dosz³o do bezusterkowego odbioru robót,
a zatem powód nie wykona³ swojego zobowi¹zania umownego
w sposób nale¿yty, a co za tym idzie, pozwany nie mia³ obowi¹zku zap³aty powodowi reszty tego wynagrodzenia.
Stanowisko pozwanego nie zas³uguje na akceptacjê. Zgodnie
z art. 647 k.c. przez umowê o roboty budowlane wykonawca
zobowi¹zuje siê do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowi¹zuje siê do dokonania wymaganych przez
w³aciwe przepisy czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem robót, w szczególnoci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zap³aty umówionego
wynagrodzenia.
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e odbiór robót jest elementem prze³omowym w stosunkach pomiêdzy stronami umowy o roboty budowlane, gdy¿ z jednej strony potwierdza wykonanie
zobowi¹zania i otwiera wykonawcy prawo do ¿¹dania wynagrodzenia, b¹d wskazuje na jego niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie w ca³oci lub w czêci, wobec istnienia wad i rodzi
odpowiedzialnoæ za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej
strony wyznacza pocz¹tek biegu terminów rêkojmi za wady (por.
wyrok SA w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r., I ACa 1027/
99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W wietle art. 647 k.c. odbiór
robót nale¿y do obowi¹zków inwestora i nie mo¿e byæ uzale¿niony od braku wad b¹d usterek tych robót. Powo³any przepis
stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o bezusterkowym odbiorze robót. Wskazuj¹c na koniecznoæ odbioru bezusterkowego skar¿¹cy statuuje przes³ankê, której w zapisie ustawowym
nie ustanowiono.
Mo¿na zgodziæ siê ze skar¿¹cym, ¿e zg³oszenie robót do odbioru przez powoda nie odpowiada³o treci § 9 umowy, jednak
w pimie powoda z dnia 31 maja 2007 r. zg³oszono zakoñczenie
robót, które pozwany odczyta³ jako zg³oszenie robót do odbioru
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i wyznaczy³ odbiór robót na dzieñ 28 czerwca 2007 r. W sporz¹dzonym przez przedstawicieli pozwanego protokole odbioru robót wskazano na wady i usterki robót, jednak nie skutkowa³o to
wykreowaniem przez pozwanego w stosunku do powoda ¿adnych roszczeñ z tytu³u rêkojmi ani roszczeñ odszkodowawczych
na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Pozwany w pimie z dnia
7 lutego 2008 r. wskazywa³ co prawda na ponoszenie kosztów
usuwania wad i usterek robót, jednak ani przed wytoczeniem
przez powoda pozwu o zap³atê wynagrodzenia, ani w trakcie
postêpowania, nie zg³osi³ do potr¹cenia z nale¿noci¹ dochodzon¹ pozwem ¿adnych swoich roszczeñ, wynikaj¹cych z ewentualnych wad robót. W tej sytuacji kwestionowanie przez pozwanego prawa powoda do reszty wynagrodzenia rycza³towego
nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie, zw³aszcza, ¿e wykonanie robót objêtych zakresem rzeczowym zamówienia, wymienionych
w kosztorysie ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
potwierdzi³ w swojej opinii bieg³y s¹dowy.
Pozwany nie móg³ równie¿ skutecznie zarzucaæ, ¿e nie otrzyma³
dokumentacji powykonawczej od powoda, skoro uzyska³ od Pañstwowego Nadzoru Budowlanego decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie wybudowanej przez powoda hali, za wydanie tej decyzji
uzale¿nione by³o od posiadania przez u¿ytkownika tej dokumentacji. Przekazanie pozwanemu dokumentacji powykonawczej wynika³o równie¿ z treci notatki s³u¿bowej z dnia 1 kwietnia 2008 r.
W zwi¹zku z powy¿szym ¿¹danie oddalenia powództwa
w czêci dotycz¹cej zap³aty reszty wynagrodzenia rycza³towego
(po odjêciu wartoci robót zaniechanych, objêtych zakresem umowy) nie zas³ugiwa³o na uwzglêdnienie.
Strony w § 5 umowy z dnia 28 kwietnia 2006 r. przewidzia³y
mo¿liwoæ wykonania przez powoda robót dodatkowych, za które
okreli³y wynagrodzenie kosztorysowe. W rozpoznawanej sprawie powód twierdzi³, ¿e wykonywa³ roboty dodatkowe i zamienne
na polecenie pozwanego, dzia³aj¹c w zaufaniu do niego. Pozwany, z kolei wywodzi³, ¿e ¿adnych robót dodatkowych powodowi
nie zleca³.
S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 marca 2008 r.
(IV CSK 460/07) wskaza³, i¿ stwierdzenie, ¿e wykonanie danej
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roboty jest konieczne dla realizacji inwestycji to owiadczenie
wiedzy a nie woli, któremu nie mo¿na przypisywaæ cech zawarcia umowy o roboty budowlane. Je¿eli wiêc strony roboty dodatkowe okreli³y np. na protoko³owanych spotkaniach, dotycz¹cych prowadzonej budowy, czy poprzez niekwestionowany przez
drug¹ stronê wpis w dzienniku budowy, to zosta³o spe³nione
wymaganie uzgodnienia koniecznoci wykonania tych robót.
W niniejszej sprawie wykonanie przez powoda robót dodatkowych potwierdzi³ w swojej opinii bieg³y wskazuj¹c na dane w dokumentacji, potwierdzaj¹ce wprowadzenie przez pozwanego
w trakcie realizacji umowy szeregu zmian co do sposobu realizacji umowy (np. zmiany dotycz¹ce wietlika dachowego, rozmieszczenia pomieszczeñ, rozwi¹zania schodów wewnêtrznych), jak
i zlecenia robót dodatkowych, nie objêtych zakresem umowy.
Do robót dodatkowych bieg³y zaliczy³: wykonanie wewnêtrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych w czêci socjalno-biurowej hali, wykonanie instalacji wentylacyjnej w czêci socjalnobiurowej hali, wykonanie podjazdów do bram hali magazynowej
(44,22 m2), wykonanie opaski zewnêtrznej wokó³ hali magazynowej w technologii kostki polbruk (40,50 m2), wykonanie posadzki wraz z odwodnieniem pod wiat¹ magazynow¹ w technologii polbruk (210,17 m2), wykonanie posadzki w hali magazynowej w kolorze zielonym, wykonanie automatycznego sterowania mechanizmów podnoszenia i opuszczania bram wjazdowych, wzmocnienie nonoci stropu w czêci socjalno-biurowej
z uwagi na zmianê funkcji tej czêci budynku i wprowadzenie
pomieszczeñ archiwum zak³adowego, wykonanie izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej z p³ynnej folii w czêci socjalnoadministracyjnej oraz wykonanie coko³u pod lekk¹ obudow¹ zewnêtrzn¹ hali w zakresie konstrukcji ¿elbetowej i robót wykoñczeniowych na powierzchni tego coko³u. Bieg³y w swojej opinii
potwierdzi³ wykonanie wskazanych prac dodatkowych. Kwestionowanie przez pozwanego wykonania tych prac nie mog³o zostaæ uwzglêdnione. Pozwany nie wykaza³ bowiem aby prace te
by³y objête zakresem rzeczowym umowy, a co za tym idzie, aby
zosta³y uwzglêdnione w dokumentacji projektowej b¹d harmonogramie rzeczowo-finansowym i podlega³y wynagrodzeniu rycza³towemu.
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Zlecenie tych robót powodowi przez pozwanego nie wymaga³o, jak wy¿ej wskazano, zawarcia dodatkowej umowy lub zmiany
umowy z dnia 28 kwietnia 2006 r., z uwagi na zapis § 5 umowy.
Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e w § 5 umowy przewidziano mo¿liwoæ
wykonania przez powoda robót dodatkowych, za które ustalono
wynagrodzenie rycza³towe. Wykonanie robót dodatkowych winno
byæ uzgodnione z pozwanym, a dok³adniej, prace te mia³y byæ zlecone powodowi przez pozwanego. O ile wykonanie prac zamiennych na zlecenie pozwanego potwierdzaj¹ wprowadzone przez
projektanta zmiany projektu, nanoszone na rysunkach, opisane szczegó³owo w opinii bieg³ego, o tyle zasadnoæ wykonania robót dodatkowych, z formalnego punktu widzenia, nie zosta³a potwierdzona ani zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru wpisami do dziennika budowy, ani innymi dokumentami, np. protoko³ami z narad
odbywanych przez przedstawicieli stron w trakcie budowy. Wykonanie robót dodatkowych przez powoda jednak nast¹pi³o, a pozwany nie wykaza³, aby okrelone roboty dodatkowe wykona³ inny
wykonawca. Zasadnie w tej sytuacji S¹d Okrêgowy da³ wiarê zeznaniom cz³onka zarz¹du powodowej spó³ki J.G., i¿ pozwany zleca³ powodowi wykonanie robót dodatkowych w formie ustnej, za
powód liczy³ na ich rozliczenie po zakoñczeniu budowy. Trafnie
równie¿ w okolicznociach sprawy S¹d I instancji uzna³, ¿e wykonywanie robót dodatkowych przez wykonawcê, bez zlecenia inwestora, stanowi³oby dzia³anie niezgodne z zasadami dowiadczenia ¿yciowego. Inspektor nadzoru budowlanego, dzia³aj¹cy na budowie jako przedstawiciel pozwanego, mia³ mo¿liwoæ zareagowania na ewentualne samowolne dzia³ania wykonawcy, gdyby takie
zaistnia³y, poprzez wstrzymanie b¹d ca³kowity zakaz ich wykonania. Tego rodzaju reakcji inspektora nadzoru budowlanego nie by³o.
Co wiêcej, w pimie z dnia 8 czerwca 2007 r., stanowi¹cym odpowied na treæ pisma powoda z dnia 31 maja 2007 r., zawieraj¹cego wykaz robót dodatkowych i ich wartoæ, pozwany w ¿aden sposób nie zareagowa³ na zlecenie powodowi wykonania robót dodatkowych. Z kolei w pimie z dnia 6 lipca 2007 r. pozwany równie¿
nie zarzuci³ braku zlecenia robót dodatkowych, wskazuj¹c jako powód zwrotu faktury VAT nr ( ) brak zakoñczenia robót i brak protoko³u odbioru.
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Wyliczenie wartoci robót dodatkowych w opinii bieg³ego K.C.
nie zosta³o przez strony zakwestionowane. S¹d Okrêgowy zasadnie
uzna³ opiniê wskazanego bieg³ego za rzeteln¹ i równie¿ zasadnie
nie uwzglêdni³ przy rozpoznaniu sprawy opinii bieg³ego W.A. Opinia bieg³ego zosta³a sporz¹dzona bez oglêdzin obiektu. Wniosek tej
opinii, i¿ powód nie wykona³ w ca³oci prac objêtych umow¹ zosta³ uzasadniony tym, i¿ nie zosta³ sporz¹dzony protokó³ odbioru
robót. Twierdzenia bieg³ego o wadach obiektu i przekroczeniu terminu wykonania robót wykracza³y poza tezy dowodowe, okrelone przez S¹d Okrêgowy w postanowieniu dowodowym. Równie¿
w zakresie tez dowodowych nie pozostawa³a ocena przez bieg³ego dzia³añ kierownika budowy. Mo¿na zgodziæ siê z negatywnymi
ocenami tych dzia³añ, polegaj¹cymi na ca³kowitym zaniechaniu
wpisów do dziennika budowy, jednak ta okolicznoæ nie przes¹dza³a o braku wykonania robót objêtych umow¹ i robót dodatkowych. Bezprzedmiotowe by³y rozwa¿ania bieg³ego W.A., zawarte
w punktach 20-21 opinii, zw³aszcza w sytuacji, gdy pozwany nie
zg³osi³ powodowi do potr¹cenia ¿adnych roszczeñ z tytu³u rêkojmi
za wady ani roszczeñ odszkodowawczych, co sam przyzna³ w swoich
zeznaniach, jak równie¿ nie zakwestionowa³ nale¿noci z faktury
wystawionej przez firmê G.L.
Na marginesie jedynie wypada zauwa¿yæ, ¿e w rozpoznawanej
sprawie obie strony sporu wykaza³y siê brakiem odpowiedniego
stopnia profesjonalizmu w swoich dzia³aniach podczas realizacji
umowy. Zgodnie z art. 354 § 1 k.c. d³u¿nik powinien wykonaæ
zobowi¹zanie zgodnie z jego treci¹ i w sposób odpowiadaj¹cy jego
celowi spo³eczno-gospodarczemu oraz zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, a je¿eli istniej¹ w tym zakresie ustalone zwyczaje  tak¿e
w sposób odpowiadaj¹cy tym zwyczajom. w taki sam sposób powinien wspó³dzia³aæ przy wykonaniu zobowi¹zania wierzyciel (art.
354 § 2 k.c.). Strony stosunku zobowi¹zaniowego maj¹ zatem obowi¹zek wspó³dzia³ania przy wykonywaniu swoich zobowi¹zañ. Je¿eli zatem zmiany projektu by³y zlecone przez pozwanego, na co
zwróci³ uwagê bieg³y K.C., ju¿ po up³ywie terminu wykonania
robót, to twierdzenie przez pozwanego, i¿ powód winien by³ wykonaæ swoje zobowi¹zanie do koñca czerwca 2006 r., nie by³o zasadne, gdy w umowie ustalono ten termin na 30 lipca 2006 r. Nadto
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pozwany nie uwzglêdni³ w swoich zeznaniach treci notatki z dnia
14 listopada 2006 r., w której strony, w zwi¹zku ze zmianami projektowymi, ustali³y termin zakoñczenia robót na 5 grudnia 2006 r.
Ostatni wpis do dziennika budowy zosta³ dokonany przez kierownika budowy E.Z. w dniu 2 grudnia 2006 r., nastêpne wpisy, pochodz¹ce od inspektora nadzoru J.W. by³y dokonywane w odstêpach miesiêcznych od 12 grudnia 2006 r. do 14 czerwca 2007 r.
i zawiera³y informacje o braku realizacji jego zaleceñ. Dzia³añ inspektora nadzoru polegaj¹cych li tylko na dokonywaniu w okresie
7 miesiêcy wpisów tej samej treci, bez reakcji kierownika budowy, równie¿ nie mo¿na uznaæ za w³aciwe. Najpóniej w lutym
2007 r. inspektor nadzoru winien by³ zawiadomiæ o stwierdzonych
nieprawid³owociach inwestora, jak równie¿ wykonawcê o zaniedbywaniu obowi¹zków przez kierownika budowy i doprowadziæ
do spotkania stron w celu poczynienia stosownych uzgodnieñ.
Ze strony powodowej niew³aciwe by³o bez w¹tpienia dzia³anie kierownika budowy, polegaj¹ce na braku wpisów do dziennika budowy, podjêcie siê wykonywania robót dodatkowych li
tylko na podstawie ustnych ustaleñ i nieuczestniczenie w wyznaczonym przez inwestora odbiorze robót. Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e pozwany inwestor, zgodnie z art. 647 k.c., mia³ obowi¹zek dostarczenia powodowi dokumentacji projektowej, w tym
równie¿ dokumentacji zamiennej. Na obowi¹zek ten wskaza³ równie¿ bieg³y K.C. w swojej opinii. Wadliwoæ wykonanych robót
uprawnia³a pozwanego do realizacji roszczeñ z tytu³u rêkojmi za
wady (¿¹dania obni¿enia wynagrodzenia, ¿¹dania usuniêcia wad
w okrelonym terminie, wykonania zastêpczego i odst¹pienia od
umowy) jak i roszczeñ odszkodowawczych na zasadach ogólnych. Poniewa¿ pozwany okrelonych wy¿ej roszczeñ nie zg³osi³, jego zarzuty dotycz¹ce wad wykonanych robót nie mia³y
znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy.
Zarzuty podniesione przez pozwanego w apelacji nie by³y zasadne, tak odnosz¹ce siê do naruszeñ prawa materialnego, jak i prawa
procesowego, co skutkowa³o oddaleniem apelacji na podstawie
art. 385 k.p.c.
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4
WYROK
z dnia 22 lutego 2012 r.
V ACa 158/12
Sklad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy)
SSA Maria Soko³owska
SSA Artur Lesiak (sprawozdawca)

Teza
Wzruszenie prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej nie prowadzi automatycznie do odpadniêcia podstawy prawnej wiadczenia. Orzeczenie s¹du oraz decyzja administracyjna poprzedzone s¹ przyporz¹dkowaniem ustalonego w danej sprawie stanu faktycznego do sformu³owanej
w wyniku wyk³adni normy prawnej. Uchylenie prawomocnego
orzeczenia s¹du lub ostatecznej decyzji administracyjnej mo¿e
stanowiæ ród³o roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia
tylko wtedy, gdy odpadnie przyczyna, w oparciu o któr¹ s¹d lub
organ administracyjny dokona³ subsumcji danego stanu
faktycznego do ustalonej normy prawnej.

Uzasadnienie
Powodowie J.K. i B.S.K. wnieli przeciwko Gminie C. o zas¹dzenie kwoty 78.767,13 z³ wraz z odsetkami od dnia 6 marca
2003 r. do dnia zap³aty tytu³em nienale¿nego wiadczenia uzyskanego przez pozwan¹. Powodowie byli zobowi¹zani wzglêdem pozwanej do zap³aty powy¿szej kwoty stanowi¹cej op³atê
planistyczn¹ na mocy decyzji administracyjnych Wójta Gminy C.,
które zosta³y uchylone wyrokami NSA, odpad³a zatem podstawa
faktyczna i prawna wiadczenia.
Pozwana wnios³a o oddalenie powództwa oraz zas¹dzenie
kosztów procesu wskazuj¹c, ¿e podstaw¹ faktyczn¹ i prawn¹
wiadczenia powodów by³o nale¿ne Gminie roszczenie powsta³e w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci w wyniku
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uchwalenia planu miejscowego, nadto wobec treci zawartej przez
strony ugody pozas¹dowej podnios³a zarzut powagi rzeczy ugodzonej.
Wyrokiem z dnia 20 wrzenia 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo oraz zas¹dzi³ solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kwotê 3.617 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa prawnego.
Powy¿sze rozstrzygniêcie wydane zosta³o w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du I instancji.
Decyzjami z dnia 4 listopada 1999 r. Wójt Gminy C. ustali³
jednorazowe op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci nale¿¹cych do pozwanych, w ³¹cznej wysokoci 78.767,13 z³. Na
skutek wniesionych przez powodów odwo³añ do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego, decyzjami z dnia 7 stycznia 2000 r.
zaskar¿one decyzje zosta³y utrzymane w mocy. Na powy¿sze
decyzje powodowie wnieli skargi do NSA.
Jednoczenie Gmina C. zobowi¹zana by³a wobec powodów
do zap³aty kwoty 95.767,13 z³ tytu³em odszkodowania za przejête na jej rzecz grunty pod drogami publicznymi.
W dniu 7 lutego 2003 r. powodowie i pozwana zawarli ugodê, przedmiotem której by³y wzajemne roszczenia z tytu³u op³at
planistycznych nale¿nych Gminie i odszkodowania za przejête
na rzecz Gminy grunty pod drogi. W myl § 3 strony uzgodni³y,
¿e Gmina wp³aci powodom kwotê 17.000 z³ stanowi¹c¹ ró¿nicê
pomiêdzy wartoci¹ nale¿nego powodom odszkodowania, a wartoci¹ nale¿nych Gminie op³at planistycznych. W myl § 4 strony
znios³y wszelkie wzajemne roszczenia zwi¹zane z przedmiotem
ugody.
Wyrokami z dnia 6 marca 2003 r. NSA uchyli³ zaskar¿one decyzje wskazuj¹c w uzasadnieniu, ¿e zachodzi³y przes³anki zastosowania art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, gdy¿ powodowie zbyli nieruchomoæ przed up³ywem 5 lat
od dnia wejcia w ¿ycie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak¿e sposób ustalenia wysokoci
op³at by³ wadliwy i narusza³ treæ art. 36 ust. 4 ustawy.
Pismem z dnia 1 padziernika 2010 r. wystosowanym do Wójta Gminy C. powodowie cofnêli owiadczenie woli dotycz¹ce
zawarcia ugody z dnia 7 lutego 2003 r.
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S¹d Okrêgowy zwa¿y³, ¿e stosownie do art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, je¿eli nast¹pi³ wzrost wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem lub zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w³aciciel
nieruchomoci zby³ tê nieruchomoæ, wójt pobiera jednorazow¹
op³atê ustalon¹ w stosunku procentowym do wzrostu wartoci
nieruchomoci. Oznacza to, ¿e decyzje Wójta nie by³y podstaw¹
wiadczenia przewidzianego w tym przepisie, podstawê tê stanowi³, co do zasady, w³anie ten przepis, decyzje Wójta okrela³y jedynie wysokoæ wiadczenia. S¹d Okrêgowy nie podzieli³
zatem stanowiska powodów, ¿e decyzje te stanowi³y podstawê
prawn¹ wiadczenia, a w konsekwencji, ¿e uchylenie ich przez
NSA spowodowa³o odpadniêcie tej podstawy. Istotne znaczenie
ma tak¿e okolicznoæ, ¿e NSA uchyli³ nie decyzje Wójta, a decyzje Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego utrzymuj¹cego te
decyzje w mocy. Uchylenie decyzji nast¹pi³o za nie z powodu
braku istnienia przes³anek zastosowania art. 36 ust. 3 ustawy,
lecz z przyczyn formalnych  ustalenia op³aty planistycznej
w oparciu o wartoæ nieruchomoci okrelon¹ na datê przed
wejciem w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonanie z naruszeniem prawa waloryzacji
op³aty obci¹¿aj¹cej powodów. S¹d Okrêgowy podzieli³ stanowisko pozwanej, ¿e na gruncie niniejszej sprawy o odpadniêciu
podstawy prawnej i faktycznej wiadczenia mo¿na by mówiæ
w przypadku stwierdzenia przez NSA niezgodnoci z prawem
uchwa³y Rady Gminy C. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego kwestie op³aty planistycznej. Uchylenie przez NSA decyzji SKO nie spowodowa³o,
¿e przes³anka w postaci wzrostu wartoci nieruchomoci powodów nie wyst¹pi³a, nie mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e odpad³a podstawa prawna wiadczenia, gdy¿ ród³em jest przepis ustawy.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³ tak¿e, i¿ nie mo¿na pomin¹æ, ¿e strony
przed wydaniem wyroków przez NSA zawar³y ugodê pozas¹dow¹, przedmiotem której by³y wzajemne rozliczenia z tytu³u
op³aty planistycznej i odszkodowania, a fakt jej zawarcia czyni³
bezprzedmiotowym dalsze prowadzenie postêpowania administracyjnego. Przedmiotow¹ ugod¹ objête by³y wszelkie wzajem-
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ne roszczenia z tytu³u op³aty planistycznej oraz odszkodowania.
Ugoda pozas¹dowa jest umow¹, do której stosuje siê art. 917
i 918 k.c. oraz przepisy dotycz¹ce wad owiadczenia woli. Oznacza to, ¿e pisemne cofniêcie zgody na zawarcie ugody (po przesz³o 10 latach) nie stanowi skutecznego uchylenia siê od jej skutków prawnych. Przes³ank¹ dochodzenia roszczeñ na podstawie
art. 405 k.c. jest uzyskanie korzyci maj¹tkowej bez podstawy
prawnej, tymczasem podstaw¹ przysporzenia maj¹tkowego pozwanej w postaci op³aty planistycznej by³a w³anie zawarta miêdzy stronami ugoda. Istnienie tej podstawy prawnej uniemo¿liwia powodom dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych z rozliczeniem
op³aty planistycznej, jak¹ ponieli z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu zagospodarowania
przestrzennego i ziszczeniem siê przes³anek z art. 36 ust. 3 ustawy. Istnienie podstawy prawnej przysporzenia, która nie zosta³a
w sposób przewidziany prawem wzruszona, wyklucza zastosowanie art. 405 k.c., tym samym nie mo¿na uznaæ, ¿e kwota
dochodzona pozwem stanowi nienale¿ne wiadczenie, a Gmina
C. wzbogaci³a siê kosztem powodów.
Powodowie wnieli apelacjê zaskar¿aj¹c wyrok w ca³oci i zarzucaj¹c b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na uznaniu,
¿e podstaw¹ prawn¹ ich wiadczenia by³ przepis art. 36 ust. 3
ustawy, podczas gdy de facto jego podstaw¹ by³y decyzje Wójta
Gminy C., który to b³¹d doprowadzi³ w konsekwencji do naruszenia:
 art. 405 k.c. w zw. z art. 410 § 1 k.c. poprzez b³êdne ich
zastosowanie i przyjêcie, ¿e pozwanej nale¿ne by³y wiadczenia z tytu³u op³aty planistycznej,
 art. 498 § 1 k.c. poprzez b³êdne przyjêcie, ¿e pomiêdzy stronami mo¿liwie by³o dokonanie potr¹cenia, podczas gdy roszczenie pozwanej by³o niewymagalne i nie mog³o byæ dochodzone ani w drodze s¹dowej ani administracyjnej.
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 dowo-
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dowego oraz podstawy prawnej rozstrzygniêcia, przyjmuj¹c je za
podstawê tak¿e w³asnego rozstrzygniêcia i odwo³uje siê do nich
bez potrzeby ich powtarzania.
Trafne jest stanowisko S¹du I instancji, ¿e w okolicznociach
faktycznych niniejszej sprawy podstaw¹ prawn¹ wiadczenia
powodów by³ przepis art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, a nie decyzje Wójta Gminy C. Brak zatem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez S¹d Okrêgowy wskazanych w apelacji przepisów.
Nienale¿noæ wiadczenia wynikaj¹ca z braku zobowi¹zania
tego kto wiadczy³, zachodzi w sytuacji braku prawnej podstawy
(tytu³u prawnego) wiadczenia. Jest to stan, w którym spe³nienie
wiadczenia nie znajduje usprawiedliwienia w przepisie ustawy,
wa¿nej czynnoci prawnej, prawomocnym orzeczeniu s¹du lub
akcie administracyjnym.
Wzruszenie prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej nie prowadzi automatycznie do odpadniêcia podstawy prawnej wiadczenia. Orzeczenie s¹du oraz decyzja administracyjna poprzedzone s¹ przyporz¹dkowaniem ustalonego w danej sprawie stanu faktycznego do sformu³owanej
w wyniku wyk³adni normy prawnej. Uchylenie prawomocnego
orzeczenia s¹du lub ostatecznej decyzji administracyjnej mo¿e
stanowiæ ród³o roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia
tylko wtedy, gdy odpadnie przyczyna, w oparciu o któr¹ s¹d lub
organ administracyjny dokona³ subsumcji danego stanu faktycznego do ustalonej normy prawnej.
W niniejszej sprawie ostateczne decyzje administracyjne zosta³y uchylone przez NSA z uwagi na to, ¿e wysokoæ op³aty
planistycznej zosta³a ustalona wbrew wymogom art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to tym samym, ¿e nie odpad³a przyczyna wiadczenia z tytu³u op³aty planistycznej w postaci zbycia przez powodów nieruchomoci przed up³ywem piêciu lat od daty wejcia w ¿ycie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
w wyniku której nast¹pi³a zmiana przeznaczenia gruntów nale¿¹cych do powodów z rolnego na budowlane. Norm¹ prawn¹,
w oparciu o któr¹ pozwana Gmina mog³a domagaæ siê od powo-
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dów op³aty planistycznej by³ art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych mia³o jedynie ten skutek, ¿e niezbêdne sta³o siê ustalenie wysokoci renty planistycznej stosownie do wskazanych w orzeczeniu NSA wymogów ustawy.
Do ponownego wydania decyzji administracyjnej nie dosz³o
z uwagi na fakt, ¿e jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez
NSA strony zwar³y ugodê. Wedle art. 917 k.c. przedmiotowo
istotnym elementem ugody s¹ wzajemne ustêpstwa. Jednak¿e
dla poczynienia wzajemnych ustêpstw nie jest konieczne istnienie niepewnoci lub sporu co do roszczeñ wynikaj¹cych ze stosunku prawnego, w zakresie którego ugoda jest zawierana. Wzajemne ustêpstwa mog¹ mieæ na celu zapewnienie wykonania
roszczeñ (por. wyrok SN z dnia 24 lipca 2002 r., I CKN 915/00).
Ustêpstwo pozwanej Gminy polega³o na rezygnacji z prowadzenia na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych egzekucji op³at planistycznych w wysokoci 78.767,13 z³, za ustêpstwo powodów polega³o na zaakceptowaniu ustalonej wysokoci tych op³at nale¿nych Gminie oraz wysokoci przys³uguj¹cego
powodom odszkodowania od Gminy. Z treci pisma Wójta z dnia
28 stycznia 2003 r. i 3 marca 2003 r. oraz pisma pe³nomocnika
powodów z dnia 28 lutego 2003 r. wynika, ¿e prowadzone w stosunku do powodów postêpowanie egzekucyjne zosta³o w rezultacie zawartej ugody umorzone. Tym samym w wyniku zawartej
ugody po skompensowaniu wzajemnych nale¿noci, Gmina wyp³aci³a powodom z tego tytu³u ró¿nicê w kwocie 17.000 z³, a jednoczenie strony znios³y wzajemne roszczenia wynikaj¹ce z nale¿nej Gminie op³aty planistycznej oraz nale¿nego powodom
odszkodowania.
O kwalifikacji prawnej owiadczeñ woli stron czynnoci prawnej
jako ugody, nie decyduj¹ ustêpstwa, jakie strony czyni¹ sobie
wzajemnie w zakresie istniej¹cego miêdzy nimi stosunku prawnego, odniesione do rzeczywistej, obiektywnie ustalonej treci
tego stosunku, lecz ustêpstwa jakie strony czyni¹ sobie wzajemnie w porównaniu do rozumienia przez ka¿d¹ z nich treci stosunku prawnego i przekonania o rodzaju oraz wielkoci roszczeñ z niego wynikaj¹cych. Rodzaj i zakres wzajemnych ustêpstw
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mog¹ byæ ró¿ne i obiektywnie rzecz bior¹c nie musz¹ one byæ
jednakowo wa¿ne. Wzajemne ustêpstwa nie musz¹ byæ tak¿e
ekwiwalentne. Na to, czy co jest ustêpstwem strony na rzecz
drugiej strony, wskazuje nie tylko treæ stosunku prawnego, na
tle którego zawierana jest ugoda, ale wówczas, gdy celem ugody
jest zapewnienie zaspokojenia roszczenia, tak¿e okolicznoci,
w jakich mo¿e zostaæ ono wykonane. Wzajemne ustêpstwa czynione przez strony nie musz¹ byæ expressis verbis wymienione
w treci ugody. Na ich istnienie mog¹ wskazywaæ okolicznoci
zawarcia ugody, które mog¹ zostaæ ustalone w postêpowaniu
s¹dowym na podstawie wszelkich dopuszczalnych w nim dowodów (por. wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., IV CK 393/05).
wiadczenie z tytu³u op³aty planistycznej zosta³o zatem spe³nione przez powodów jeszcze przed uchyleniem ostatecznych
decyzji administracyjnych przez NSA. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
w chwili dokonania przez strony wzajemnego potr¹cenia wierzytelnoci, wiadczenie powodów wynikaj¹ce z ostatecznych
decyzji administracyjnych by³o wymagalne skoro by³a ju¿ prowadzona egzekucja administracyjna, a zatem nie by³o przeszkód do
dokonania potr¹cenia w wietle art. 498 § 1 k.c. W doktrynie
i judykaturze przez wymagalnoæ wierzytelnoci (a cile bior¹c
 roszczenia) rozumie siê stan, w którym wierzyciel ma prawn¹
mo¿liwoæ ¿¹dania zaspokojenia przys³uguj¹cej mu wierzytelnoci, a d³u¿nik jest obowi¹zany spe³niæ wiadczenie. Jest to stan
potencjalny, o charakterze obiektywnym, którego pocz¹tek nastêpuje od chwili, w której wierzytelnoæ zostaje uaktywniona.
Wówczas te¿ nastêpuje pocz¹tek biegu przedawnienia i dopuszczalnoci potr¹cenia (L. Stecki, Opónienie w wykonaniu zobowi¹zañ pieniê¿nych, Poznañ 1970, s. 29; wyrok SN z dnia 18
stycznia 2008 r., V CSK 367/07).
Wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznych decyzji administracyjnych nie oznacza zatem, ¿e odpad³a podstawa wiadczenia, gdy¿ jej causae stanowi³ art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a treæ zawartej ugody okrela³a jedynie jej wysokoæ i sposób spe³nienia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla powstania roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia (art. 410 k.c.) konieczne jest spe³nienie
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przes³anki bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405
k.c., tj. uzyskanie korzyci maj¹tkowej przez wzbogaconego kosztem maj¹tku zubo¿onego.
W okolicznociach niniejszej sprawy nie sposób przyj¹æ, aby
pozwana bez podstawy prawnej zwiêkszy³a swój maj¹tek kosztem maj¹tku powodów. Pozwanej niew¹tpliwie przys³ugiwa³o
roszczenie o op³atê planistyczn¹. Powodowie mogliby zatem jedynie kwestionowaæ wysokoæ tej op³aty i domagaæ siê zwrotu
ró¿nicy miêdzy op³at¹ nale¿n¹, a op³at¹ uzyskan¹ przez Gminê.
Ciê¿ar dowodu uzyskania prze Gminê bezpodstawnej korzyci
obci¹¿a³ wszak¿e powodów, gdy¿ to oni z tego faktu wywodzili
skutki prawne (art. 6 k.c.). Tymczasem strona powodowa koncentrowa³a siê w toku postêpowania wy³¹cznie na wykazaniu
bezpodstawnoci ¿¹dania przez Gminê op³aty planistycznej, co
jak wskazano wy¿ej nie mia³o miejsca. Tym samym powodowie
nie wykazali, aby Gmina uzyska³a op³atê planistyczn¹ w wy¿szej wysokoci ni¿ nale¿na, uzyskuj¹c w ten sposób bezpodstawnie korzyæ maj¹tkow¹.
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.

5
WYROK
z dnia 21 czerwca 2012 r.
V ACa 549/12, V ACz 490/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA W³odzimierz Gawrylczyk
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Maryla Domel-Jasiñska
SSA Maria Soko³owska

Teza
Fotografia wykonana dla uchwycenia szczególnego zachowania siê fotografowanego obiektu jest utworem w rozumieniu art.
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1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uzasadnienie
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 18 padziernika 2011 r. oddali³ powództwo W.N. przeciwko S.A., E.G., B.S., K.S., E.B., J.K.,
S.S., P.W. i S.P. o ochronê praw autorskich i zadoæuczynienie
oraz odst¹pi³ od obci¹¿enia powoda kosztami zastêpstwa procesowego na rzecz pozwanych.
Zasadnicze motywy wyroku s¹ nastêpuj¹ce.
Powód domaga³ siê nakazania pozwanym, aby na ³amach G.
P. i na antenie radia H. w godzinach nadawania wiadomoci przez
ca³y dzieñ z³o¿yli owiadczenie o przeproszeniu za bezprawne
zamieszczenie fotografii jego autorstwa w Biuletynie Wyborczym
Komitetu Wyborczego Wyborców ( ). Wnosi³ te¿ o zas¹dzenie
od pozwanych solidarnie na jego rzecz kwoty 50.000 z³ z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lutego 2011 r. i o zas¹dzenie od
pozwanych solidarnie kwoty 10.000 z³ z takimi odsetkami na
zakup protezy dla Z.W. tytu³em zadoæuczynienia za naruszenie
autorskich praw osobistych. Twierdzi³, ¿e pozwani  jako cz³onkowie Komitetu Wyborczego  dopucili siê naruszenia jego autorskich dóbr osobistych przez zamieszczenie w kolportowanym
na potrzeby wyborów biuletynie wyborczym tego Komitetu fotografii wizerunku Z.K.  radnego Powiatu W., której powód jest
autorem. Przekaza³ on tê fotografiê drog¹ elektroniczn¹ starocie
i przewodnicz¹cemu Rady Powiatu W., ale nie wyrazi³ przez to
zgody na jej rozpowszechnianie w dowolny sposób i w dowolnym kontekcie, w szczególnoci do wykorzystywania do walki
politycznej. ( ) Pozwani B.S., E.B., J.K. i S.A. twierdzili, ¿e publikowana fotografia nie mo¿e byæ traktowana jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podnieli te¿ zarzut braku ich legitymacji biernej, bo nie byli cz³onkami tego Komitetu Wyborczego.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e w padzierniku 2007 r. powód podczas meczu pi³karskiego w L. wykona³ fotografiê, na której uwidoczniony zosta³ ówczesny radny Powiatu W. Z.K. w momencie,
kiedy u¿y³ gestu powszechnie uznawanego za obraliwy. Po-
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wód odebra³ ten gest, jako skierowany wobec niego. Fotografia
mia³a byæ przeznaczona do jego osobistego zbioru. Po kilku dniach
przes³a³ j¹ poczt¹ elektroniczn¹ do Starostwa Powiatowego i do
przewodnicz¹cego Rady Powiatu, opatruj¹c j¹ osobistym komentarzem, który zawiera³ w swej treci ¿¹danie zdyscyplinowania
tego radnego. Fotografia zosta³a opublikowana w materiale wyborczym wymienionego wy¿ej Komitetu Wyborczego i opatrzona komentarzem tego Komitetu. Cz³onkami tego Komitetu byli
pozwani P.W., S.P., E.G., K.S. i S.S. Pozwana E.B. by³a w wyborach samorz¹dowych w 2010 r. popierana przez ten Komitet
Wyborczy, za pozwany B.S. ubiega³ siê z listy tego Komitetu
o wybór na radnego Powiatu.
Powo³uj¹c siê na art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na wskazane orzeczenia s¹dowe, S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e utwór musi cechowaæ siê kreacyjnym charakterem i oryginalnoci¹, utworem mo¿e
byæ te¿ fotografia, jeli jest przejawem dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze, do której nie mo¿na zaliczyæ tylko odtworzenia rzeczywistego stanu rzeczy za pomoc¹ fotografii. Praca
intelektualna o charakterze twórczym jest przeciwieñstwem pracy o charakterze technicznym, która polega jedynie na wykonywaniu czynnoci wymagaj¹cych tylko okrelonej wiedzy i sprawnoci oraz u¿ycia odpowiednich narzêdzi, materia³ów i technologii, maj¹cej cechy przewidywalnoci i powtarzalnoci. Wobec tego
S¹d stwierdzi³, ¿e fotografia wykonana przez powoda nie jest
utworem w rozumieniu tego przepisu, a stanowi tylko odwzorowanie rzeczywistoci, co wynika tak¿e z zeznania powoda. Jest to
zwyk³a fotografia nie maj¹ca cechy wyró¿niaj¹cej, indywidualizuj¹cej i okrelaj¹cej j¹ jako utwór, nie wyró¿nia siê ani treci¹ ani
form¹, które odbiega³yby od kanonów charakteryzuj¹cych fotografie odwzorowuj¹ce rzeczywistoæ, jest jedynie wyrazem uchwycenia przez powoda pewnego momentu rzeczywistoci, wskazuj¹cego na szczególne zachowanie siê fotografowanej osoby. Powód uchwyci³ ten moment zupe³nie przypadkowo, co sam przyzna³. Nie przygotowywa³ siê do zrobienia fotografii z punktu widzenia kompozycji obrazu, owietlenia, ustalenia g³êbi, ostroci,
perspektywy, czy zastosowania efektów specjalnych, nie stoso-
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wa³ te¿ innych zabiegów zmierzaj¹cych do nadania fotografii okrelonego charakteru.
W ocenie S¹du Okrêgowego, nie jest to te¿ fotografia reporterska, celem jej wykonania nie by³o udokumentowania opisywanego w reporta¿u wydarzenia. Powód nawet nie sygnalizowa³ tego,
¿e kwalifikuje tê fotografiê jako reportersk¹. Twierdzi³, ¿e j¹ wykona³, bo radny Z.K. pokaza³ w jego kierunku obraliwy gest oraz
¿e nie zamierza³ jej nigdzie wykorzystywaæ.
Skoro fotografia nie ma cech utworu, nie mog³o byæ naruszone
prawo autorskie powoda. Dlatego S¹d oddali³ powództwo na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 i art. 79 ust. 1 pkt 3a ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, uznaj¹c te¿ po stronie pozwanych S.A., E.B., B.S. i J.K., i¿ nie ma biernej legitymacji procesowej, bo nie byli oni cz³onkami Komitetu Wyborczego. Ponadto
S¹d poda³, i¿ ¿¹danie zas¹dzenia zadoæuczynienia za krzywdê
nie mieci³o siê w ramach tych przepisów, które mog³y mieæ zastosowanie w tej sprawie, nie by³o bowiem mo¿liwe zastosowanie art. 24 § 1 k.c., a tym samym art. 445 § 1 k.c. i art. 448 k.c.
Powód zaskar¿y³ wyrok w czêci oddalaj¹cej powództwo przeciwko E.G., K.S., S.S., P.W. i S.P. o zap³atê zadoæuczynienia za
krzywdê w kwocie 10.000 z³ oraz w czêci oddalaj¹cej powództwo o nakazanie przeproszenia. Zarzuci³, ¿e wyrok w zaskar¿onej czêci jest niezgodny z prawem, krzywdz¹cy i niesprawiedliwy. Jego zdaniem S¹d nie rozpozna³ wszystkich okolicznoci
charakteru wykonanej przez niego fotografii, b³êdnie uznaj¹c, ¿e
nie jest ona utworem, zniekszta³ci³ jego zeznanie, podaj¹c ¿e
wykona³ fotografiê przypadkowo, podczas gdy on zezna³, ¿e
wykona³ fotografiê, gdy radny wykona³ gest, a to wyklucza przypadek, b³êdnie oceni³ decyzjê, ¿e chcia³ zachowaæ fotografiê dla
siebie, choæ ustawa nie warunkuje udzielenia ochrony od publikacji utworu. Jego zdaniem obsceniczny gest radnego Z.K. by³
nastêpstwem skierowania przez powoda w jego stronê obiektywu aparatu fotograficznego, bo inaczej ten radny nie wykona³by
tego gestu. Fotografia nie by³a wykonana przypadkowo, forma
by³a wiadomie wybrana, wiêc fotografia jest utworem, a skoro
pozwani pos³u¿yli siê ni¹ bez podania jego nazwiska, jako jej
autora, to naruszyli jego osobiste prawa autorskie. Powód zarzu-
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ci³ te¿, ¿e skoro opiera³ roszczenie na przepisie art. 78 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to niedopuszczalne
by³o rozstrzygniêcie sprawy na podstawie art. 79 tej ustawy.
Wskazuj¹c na te zarzuty, pozwany domaga³ siê uchylenia
wyroku w zaskar¿onej czêci i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania lub zmiany wyroku
i uwzglêdnienia powództwa w zaskar¿onej czêci.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja jest czêciowo zasadna, trafny jest bowiem zarzut
powoda, ¿e S¹d Okrêgowy b³êdnie oceni³ charakter prawny
wykonanej przez niego fotografii. W ocenie S¹du Apelacyjnego
podawane przez powoda i niekwestionowane przez pozwanych
okolicznoci wykonania fotografii pozwalaj¹ uznaæ j¹ za utwór
w rozumieniu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Konsekwencj¹ tego ustalenia jest
stwierdzenie, ¿e pozwani cz³onkowie Komitetu Wyborczego naruszyli autorskie prawa osobiste powoda, wykorzystuj¹c tê fotografiê bez jego zgody i bez wskazania w materiale wyborczym,
¿e powód jest jej autorem.
Okolicznoci wykonania tej fotografii s¹ podobne do okolicznoci wykonywania fotografii reporta¿owej. Powód uchwyci³ na
niej szczególny moment, kiedy Z.K.  widz¹c skierowany przez
powoda w jego kierunku obiektyw aparatu fotograficznego 
wykona³ w jego kierunku gest okrelany nazw¹ fuck you. Przejaw
dzia³alnoci twórczej powoda polega³ na uchwyceniu tego szczególnego momentu, podobnie jak wykonuje siê fotografiê reportersk¹, rejestruj¹c z regu³y niepowtarzalny uk³ad fotografowanych
obiektów (reporterski charakter fotografii, wyró¿niaj¹cy siê brakiem mo¿liwoci inscenizacji i planowania, nie wykluczaj¹ uznania jej za przedmiot prawa autorskiego  por. wyrok SA w Warszawie z dnia 8 lutego 2007 r., I ACa 735/06, LexPolonica nr
1492343). Nie jest to wiêc fotografia, której wykonanie mo¿na
powtórzyæ. Oryginalnoæ takiej fotografii polega na uchwyceniu
tego szczególnego momentu, w którym fotografowana osoba uczyni³a powy¿szy gest. Wykonanie jej przez powoda jest rezultatem
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jego inwencji nosz¹cej charakter kreacyjny, konsekwencj¹ czego
fotografia ma indywidualny charakter.
Fotografia ta spe³nia minimalny wymóg twórczoci, wiêc korzysta z ochrony prawnej, a zatem apelacja powoda jest usprawiedliwiona co do zasady. W ocenie S¹du Apelacyjnego pozwani
cz³onkowie Komitetu Wyborczego naruszyli wskazane w art. 16
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienia
powoda do autorstwa utworu, oznaczenia go jego nazwiskiem
i uprawnienie do decydowania o udostêpnieniu utworu. Naruszenia te powód zarzuca³ w pozwie i w dalszych wypowiedziach.
Apelacja nie w pe³ni jest usprawiedliwiona co do zakresu ¿¹dania. W ocenie S¹du Apelacyjnego wystarczaj¹c¹ satysfakcj¹ dla
powoda powinno byæ przeproszenie go na ³amach G.P. oraz
zas¹dzenie na jego rzecz kwoty 5.000 z³ tytu³em zadoæuczynienia za krzywdê na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Wed³ug tego przepisu twórca,
którego autorskie prawa osobiste zosta³y zagro¿one cudzym dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, a w razie dokonanego naruszenia mo¿e tak¿e ¿¹daæ, aby osoba, która dopuci³a
siê naruszenia, dope³ni³a czynnoci potrzebnych do usuniêcia
jego skutków, w szczególnoci aby z³o¿y³a publiczne owiadczenie o odpowiedniej treci i formie, je¿eli naruszenie by³o zawinione, s¹d mo¿e przyznaæ twórcy odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹
tytu³em zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê lub  na ¿¹danie
twórcy  zobowi¹zaæ sprawcê, aby uici³ odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ na wskazany przez twórcê cel spo³eczny. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e zamieszczenie przez pozwanych cz³onków Komitetu
Wyborczego w materiale wyborczym wykonanej przez powoda
fotografii by³o zawinione przez nich, skoro to nie oni j¹ wykonali
i nikt na ich zlecenie. Ich obowi¹zkiem by³o zatem  skoro chcieli
ja wykorzystaæ w materiale wyborczym  ustalenie, kto j¹ wykona³ i uzyskanie zgody autora na jej wykorzystanie.
Trafny jest zarzut naruszenia przez S¹d Okrêgowy art. 79 tej
ustawy, który odnosi siê do ochrony maj¹tkowych praw autorskich, których ochrony powód siê nie domaga³.
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na uwadze, S¹d Apelacyjny
uwzglêdni³ czêciowo apelacjê na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
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w zw. z art. 16 i art. 78 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w pozosta³ym zakresie oddali³ apelacjê na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 16 i 78 powy¿szej ustawy.

6
WYROK
z dnia 21 marca 2012 r.
VI Ga 47/12
S¹d Okrêgowy w Toruniu
VI Wydzia³ Gospodarczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jerzy P. Naworski (przewodnicz¹cy)

Teza
Zamiar wyzbycia siê w³asnoci mo¿e byæ wyranie ujawniony
przez w³aciciela albo te¿ wynikaæ z jego zachowania siê na tle
okolicznoci, w jakich rzecz zosta³a porzucona, np. w razie pozostawienia jej w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadków. Nie ma natomiast podstaw do przyjêcia, ¿e sam brak zainteresowania siê rzecz¹ ruchom¹ pozostawion¹ w dowolnym miejscu
(np. na parkingu) jest równoznaczny ze spe³nieniem przes³anek
wymaganych przez art. 180 k.c., gdy¿ nie sposób doszukiwaæ siê
w takim dzia³aniu wyra¿enia zamiaru wyzbycia siê w³asnoci.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. S¹d Rejonowy w sprawie z powództwa J.Ch. przeciwko F.F. S.A. we W. o zap³atê,
utrzyma³ w mocy swój wyrok zaoczny z dnia 10 listopada 2011 r.
Jak ustali³ ten S¹d, postanowieniem z dnia 30 maja 2008 r.
policja uzna³a za dowód rzeczowy samochód osobowy Opel
Omega nr rej. ( ) i nakaza³a przechowywanie go na parkingu
depozytowym prowadzonym przez powoda. Postanowieniem
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie karnej S¹d Rejonowy nakaza³ zwróciæ auto w³acicielowi S.C.B. S.A. we W. Ten ostatni
pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. zawiadomi³ powoda o sprzedaniu samochodu pozwanemu. Pismem z dnia 22 lutego 2011 r.
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powód wezwa³ pozwanego do odbioru auta i zawiadomi³ go
o stawkach za przechowanie. Powód i jego pracownicy kilkakrotnie monitowali pozwanego o odbiór auta. W trakcie tych rozmów pracownik pozwanego deklarowa³ odbiór samochodu i zap³atê nale¿noci za parkowanie. Poniewa¿ pozwany nie odebra³
auta powód ponownie wezwa³ pozwanego do odbioru. Pismem
z dnia 26 lipca 2011 r. pozwany zawiadomi³ powoda o porzuceniu rzeczy. W dniu 14 wrzenia 2011 r. powód wystawi³ na pozwanego fakturê VAT na kwotê 2.700,00 z³, której zas¹dzenia
z odsetkami domaga³ siê w procesie. W sprzeciwie od wyroku
zaocznego pozwany domaga³ siê uchylenia wyroku zaocznego
i oddalenia powództwa zarzucaj¹c, ¿e z uwagi na porzucenie
auta nie jest jego w³acicielem; zakwestionowa³ te¿ mo¿liwoæ
zawarcia umowy per facta concludentia.
W rozwa¿aniach prawnych S¹d pierwszej instancji podkreli³, ¿e
z materia³u dowodowego wynika, i¿ strony ustnie zawar³y umowê
przechowania przedmiotowego auta za wynagrodzeniem wedle
obowi¹zuj¹cych u powoda stawek, a pozwany nie wykaza³ skutecznego wyzbycia siê w³asnoci samochodu. Pismo pozwanego
zawiadamiaj¹ce powoda o jego porzuceniu nie mog³o wywo³aæ skutku prawnego, skoro proces dotyczy wczeniejszego okresu.
Pozwany w apelacji zarzuci³ S¹dowi pierwszej instancji naruszenie przepisów postêpowania, które mia³o wp³yw na treæ
wyroku, tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez dowoln¹, nieuwzglêdniaj¹c¹
zasad ani wskazañ wiedzy lub dowiadczenia ¿yciowego ocenê
wiarygodnoci i mocy przeprowadzonych w toku postêpowania
dowodów:
1. pisma pozwanego z dnia 26 lipca 2011 r. polegaj¹c¹ na arbitralnym i pozbawionym uzasadnienia przyjêciu, ¿e dokument
ten nie stanowi dowodu porzucenia ab initio auta,
2. faktury VAT nr ( ) polegaj¹c¹ na uznaniu j¹ za wiarygodny
dowód dokumentuj¹cy istnienie wiadczenia i jego wysokoci,
3. zeznañ powoda polegaj¹c¹ na uznaniu ich za wiarygodne co
do rozmów telefonicznych z P.D. w przedmiocie zawarcia umowy przechowania.
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Wskazuj¹c na te podstawy apelacji skar¿¹cy wniós³ o zmianê
zaskar¿onego wyroku i uchylenie w ca³oci wyroku zaocznego
oraz oddalenie powództwa i zasadzenie od powoda kosztów procesu za obie instancje. Skar¿¹cy wniós³ ponadto o przeprowadzenie dowodu z zeznañ wiadka P.D. na okolicznoæ braku rozmów
w przedmiocie rozmów dotycz¹cych zawarcia umowy przechowania oraz braku umocowania do zawierania umów w imieniu
pozwanego i porzucenia auta. W uzasadnieniu apelacji skar¿¹cy
przedstawi³ szersz¹ argumentacjê poszczególnych zarzutów.
Powód w odpowiedzi na apelacjê wniós³ o jej oddalenie oraz
o zas¹dzenie od pozwanego kosztów postêpowania apelacyjnego kwestionuj¹c zarzuty apelacji i ich uzasadnienie.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Sprawa toczy siê w trybie przepisów o postêpowaniu uproszczonym, a zatem zgodnie z art. 50511 § 1 i 2 k.p.c., s¹d drugiej
instancji nie przeprowadza postêpowania dowodowego, z wyj¹tkiem dowodu z dokumentu, chyba ¿e apelacjê oparto na póniejszym wykryciu okolicznoci faktycznych lub rodków dowodowych, z których strona nie mog³a skorzystaæ przed s¹dem
pierwszej instancji.
Skar¿¹cy twierdzi, ¿e nie móg³ zg³osiæ przed S¹dem a quo
dowodu z zeznañ wiadka P.D., poniewa¿ przebywa³ za granic¹
i jego przes³uchanie nie by³o mo¿liwe. Obecnie wiadek powróci³ do Polski.
Wbrew pe³nomocnikowi apeluj¹cego, w wietle przytoczonych unormowañ, nie ma podstaw do uwzglêdnienia wniosku
o przes³uchanie wskazanego wiadka. Pomijaj¹c to, ¿e skar¿¹cy
nie uprawdopodobni³ faktu przebywania wiadka za granic¹, nie
by³o przeszkód, aby wniosek dowodowy o jego przes³uchanie
zosta³ zg³oszony w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Inn¹ spraw¹
jest to, czy i kiedy, z uwagi na nieobecnoæ wiadka w Polsce,
mo¿liwe by³oby przeprowadzenie tego dowodu.
Z tego wzglêdu wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznañ wiadka P.D. zosta³ oddalony.
Skar¿¹cy zarzuci³ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. polegaj¹ce na
przyjêciu, ¿e jego pismo z dnia 26 lipca 2011 r. nie stanowi
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dowodu porzucenia auta in initio uznaj¹c, ¿e porzucenie nast¹pi³o w chwili nabycia praw do auta w wyniku zaniechania podejmowania czynnoci w³acicielskich, braku zainteresowania rzecz¹.
W istocie chodzi³o jednak o zarzut naruszenia prawa materialnego, skoro skar¿¹cy kwestionuje przyjêcie przez S¹d Rejonowy,
¿e jego pismo z dnia 26 lipca 2011 r. i tym samym owiadczenie
nie wywo³a³o skutku prawnego.
S¹d a quo nie zaj¹³ stanowczego stanowiska co do tego, czy jest
mo¿liwe porzucenie samochodu znajduj¹cego siê na parkingu, lecz
stwierdzi³ jedynie, ¿e skoro powód domaga siê wynagrodzenia za
przechowanie w okresie od lutego do koñca czerwca 2011 r., wiêc
przed z³o¿eniem przez pozwanego pisma wskazuj¹cego na porzucenie auta, to nie mog³o ono wywo³aæ skutku prawnego. Apeluj¹cy
nie kwestionuje tego, ¿e by³ w³acicielem rzeczy, co zreszt¹ potwierdza treæ jego pisma z dnia 26 lipca 2011 r., lecz twierdzi, ¿e
ju¿ z chwil¹ nabycia w³asnoci rzecz porzuci³, zachowuj¹c siê biernie. Z tego, jak nale¿y s¹dziæ wzglêdu, apeluj¹cy uzna³, ¿e nie
mog³o dojæ do zawarcia umowy przechowania.
Stosownie do art. 180 k.c. w³aciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoci rzeczy ruchomej przez to, ¿e w tym zamiarze rzecz porzuci. Porzucenie rzeczy ruchomej powoduje utratê w³asnoci
i przekwalifikowanie rzeczy porzuconej do kategorii rzeczy niczyich. Wymaga to ³¹cznego spe³nienia dwóch przes³anek, a mianowicie faktycznej czynnoci porzucenia rzeczy oraz wyra¿enia
zamiaru wyzbycia siê w³asnoci.
Mimo istniej¹cych w pimiennictwie sporów uprawniona wydaje siê teza, ¿e czynnoæ porzucenia rzeczy ruchomej ma charakter jednostronnej realnej czynnoci prawnej rozporz¹dzenia
rzecz¹. Zamiar wyzbycia siê w³asnoci mo¿e byæ wyranie ujawniony przez w³aciciela albo te¿ wynikaæ z jego zachowania siê
na tle okolicznoci, w jakich rzecz zosta³a porzucona, np. w razie pozostawienia jej w miejscu przeznaczonym na gromadzenie
odpadków. Nie ma natomiast podstaw do przyjêcia, ¿e sam brak
zainteresowania siê rzecz¹ ruchom¹ pozostawion¹ w dowolnym
miejscu jest równoznaczny ze spe³nieniem przes³anek wymaganych przez art. 180 k.c., gdy¿ nie sposób doszukiwaæ siê w takim dzia³aniu wyra¿enia zamiaru wyzbycia siê w³asnoci.
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Nawet jeli uznaæ, ¿e faktyczna czynnoæ porzucenia rzeczy
oraz wyra¿enie zamiaru wyzbycia siê w³asnoci nie musz¹ pozostawaæ z sob¹ w bliskim zwi¹zku czasowym, to skutek w postaci
utraty w³asnoci nastêpuje z momentem spe³nienia drugiej z wymienionych przes³anek. Nawet gdyby per inconcessum przyj¹æ,
¿e pismo pozwanego z dnia 26 lipca 2011 r. wywo³a³o skutek
prawny w postaci wyzbycia siê w³asnoci, to  wbrew jego stanowisku  nie móg³ on nast¹piæ z moc¹ wsteczn¹, lecz jedynie
pro futuro. Racjê ma w zwi¹zku z tym S¹d pierwszej instancji, ¿e
nie obejmowa³o ono okresu, za który powód dochodzi wynagrodzenia. Z tych wzglêdów ten zarzut skar¿¹cego jest chybiony.
Zgodnie z aktualnym orzeczeniem S¹du Najwy¿szego z dnia
19 maja 1948 r. (C I 235/48, PiP 1948/11/166), porzucenie rzeczy wymaga wyzbycia siê jej posiadania przez w³aciciela w sposób umo¿liwiaj¹cy zaw³adniêcie ni¹ ka¿demu. Nie mo¿e wiêc
w zasadzie stanowiæ porzucenia przeniesienie w³adania rzecz¹
na okrelon¹ osobê.
Przenosz¹c te uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy nale¿y
dojæ do wniosku, ¿e nie dosz³o do skutecznego wyzbycia siê
przez pozwanego w³asnoci przedmiotowego samochodu. W odniesieniu do takiej rzeczy porzucenie w rozumieniu wymienionego przepisu mia³oby miejsce w razie pozostawienia go w przeznaczonym na to miejscu (tzw. szroty). Co do zasady wykluczyæ
nale¿y dopuszczalnoæ wyzbycia siê w³asnoci auta na skutek
porzucenia przez pozostawienie w dowolnym miejscu i z³o¿enie stosownego owiadczenia. Odmiennego wniosku, wbrew
opinii skar¿¹cego wyra¿onej w uzasadnieniu apelacji, nie uzasadni¹ regulacje prawa publicznego przewiduj¹ce szczególn¹
procedurê zwi¹zan¹ z przejciem w³asnoci pozostawionego auta
na gminê. Ich celem jest przeciwdzia³anie zamiecaniu miast przez
porzucanie wyeksploatowanych pojazdów na ulicach. Stosownie
do art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, ¿e nie jest u¿ywany, mo¿e zostaæ usuniêty z drogi przez stra¿ gminn¹ lub Policjê na koszt w³aciciela lub
posiadacza. Pojazd usuniêty w trybie okrelonym w ust. 1, nie-
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odebrany na wezwanie gminy przez uprawnion¹ osobê w terminie 6 miesiêcy od dnia usuniêcia, uznaje siê za porzucony z zamiarem wyzbycia siê. Pojazd ten przechodzi na w³asnoæ gminy
z mocy ustawy.
Przytoczone unormowania w ¿adnym razie nie uprawniaj¹ obrony skar¿¹cego, gdy¿ sporny samochód znajdowa³ siê na parkingu
p³atnym. Nawet gdyby per inconcessum uznaæ inaczej, to i tak nie
zwalnia³oby to porzucaj¹cego od obowi¹zku regulowania wynagrodzenia za przechowanie rzeczy, ju¿ wówczas niczyjej.
W wietle art. 835 k.c. umowa przechowania ma charakter
realny, a zatem do jej zawarcia wymagane jest nie tylko z³o¿enie
owiadczeñ woli, ale tak¿e oddanie rzeczy. W ocenie S¹du odwo³awczego ustalenia S¹du a quo, ¿e dosz³o do z³o¿enia przez
strony owiadczeñ woli w przedmiocie zawarcia umowy przechowania, mimo niedostatków uzasadnienia dotycz¹cych oceny
zeznañ powoda, nie budz¹ zastrze¿eñ. S¹d Okrêgowy podziela
je, czyni¹c podstaw¹ swojego rozstrzygniêcia. Zgodnie z art. 351
k.c. przeniesienie posiadania samoistnego na dzier¿yciela nastêpuje na mocy samej umowy miêdzy stronami.
Zarzut dotycz¹cy faktury nie ma wiêkszego znaczenia, skoro
jasne jest, ¿e pozwany by³ zobowi¹zany do zap³aty wynagrodzenia za przechowanie.
Z tych wszystkich wzglêdów apelacjê nale¿a³o oddaliæ jako
bezzasadn¹ (art. 385 k.p.c.).
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7
POSTANOWIENIE
z dnia 18 maja 2012 r.
XVI Cz 688/12
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
XVI Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Anna Struga³a (przewodnicz¹cy)
SSO W³odzimierz Witt (sprawozdawca)
p.o. SSO Sylwia Kamiñska

Teza
Wiedza d³u¿nika o pobraniu op³aty musi wynikaæ z informacji
organu egzekucyjnego lub decyzji procesowej. Dopiero w takim
przypadku rozpoczyna bieg termin okrelony w art. 49 ust. 8
u.k.s.e.

Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 18 padziernika 2011 r. S¹d Rejonowy oddali³ wniosek d³u¿nika o obni¿enie op³aty stosunkowej ustalonej postanowieniem z dnia 27 czerwca 2011 r. Komornika S¹dowego.
W uzasadnieniu postanowienia S¹d I instancji wskaza³, ¿e d³u¿nik wniós³ w uzasadnieniu wniosku o obni¿enie op³aty stosunkowej o 2/3 tj. z kwoty 12.648,53 z³ do kwoty 4.216,17 z³.
W ocenie S¹du I instancji argumentacja d³u¿nika przywo³ana
w uzasadnieniu wniosku pomija ca³kowicie kwestiê samofinansowania siê Komornika jako organu pañstwa realizuj¹cego wa¿ne zadania z zakresu egzekucji, jak równie¿ interes spo³eczny
przemawiaj¹cy za sprawnoci¹ egzekucji, której Komornik jest
gwarantem.
S¹d Rejonowy wskaza³ na treæ art. 49 ust. 7 i 10 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji,
zgodnie z którymi d³u¿nik mo¿e z³o¿yæ wniosek o obni¿enie
wysokoci op³at, po rozpoznaniu wniosku s¹d mo¿e, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci nak³ad pracy komornika lub sytuacjê ma-
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j¹tkow¹ wnioskodawcy oraz wysokoæ jego dochodów, obni¿yæ
wysokoæ op³at.
Zdaniem S¹du Rejonowego, nie ma racji d³u¿nik, podnosz¹c,
i¿ w sprawie egzekucyjnej Km ( ) nak³ad pracy Komornika by³
niewielki. By³ on bowiem uwarunkowany ¿¹daniem wierzyciela, za którego odpowiedzialnoci Komornik nie ponosi.
S¹d Rejonowy wskaza³ na koniecznoæ prowadzenia przez
Komornika kancelarii oraz zatrudnienia pracowników.
Ponadto, jak wynika z treci przepisu art. 49 ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji, sam ustawodawca za czynnoci
egzekucyjne wymagaj¹ce niewielkiego nak³adu pracy uzna³ jedynie egzekucjê z wierzytelnoci z rachunku bankowego, wynagrodzenia za prac¹, wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego
jak równie¿ wyp³acanych na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasi³ku dla bezrobotnych,
dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego i dla tych sposobów egzekucji okreli³ op³atê na 8% wartoci wyegzekwowanego wiadczenia.
S¹d I instancji stwierdzi³, ¿e równie¿ sytuacja maj¹tkowa wnioskodawcy nie uzasadnia wniosku o obni¿enie op³aty. Sytuacja
d³u¿nika jest nieprzerwanie z³a co najmniej od 2005 r. i nawet
zakoñczenie postêpowania restrukturyzacyjnego nie przynios³o
¿adnych wymiernych efektów. D³u¿nik nadal zaci¹ga zobowi¹zania kredytuj¹c na koszt wierzycieli w³asn¹ dzia³alnoæ.
W ocenie S¹du Rejonowego wniosek w trybie art. 49 ust. 10
ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji jest instytucj¹ wyj¹tkow¹, która nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. D³u¿nik czerpa³ ju¿ bowiem korzyæ z obni¿ania op³at stosunkowych
w poprzednio obowi¹zuj¹cym stanie prawnym.
S¹d Rejonowy podkreli³, i¿ ustawodawca umo¿liwi³ zak³adom opieki zdrowotnej, do których nale¿y d³u¿nik, korzystanie
z dobrodziejstwa ograniczeñ egzekucji. Jeden z takich przyk³adów stanowi choæby art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 158, poz. 1104). S¹d
Rejonowy wskaza³ tak¿e na art. 831 § 1 pkt 7 k.p.c.
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S¹d Rejonowy podnosz¹c powy¿sze argumenty oddali³ wniosek d³u¿nika.
O kosztach postêpowania S¹d Rejonowy orzek³ na podstawie
art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
w zw. z art. 770 k.p.c. maj¹c na uwadze wynik postêpowania.
Od powy¿szego postanowienia za¿alenie wywiód³ d³u¿nik
zaskar¿aj¹c je w ca³oci wnosz¹c o zmianê zaskar¿onego postanowienia i uwzglêdnienie wniosku oraz zas¹dzenie od wierzycieli kosztów na rzecz d³u¿nika kosztów postêpowania w tym
kosztów zastêpstwa procesowego.
Zaskar¿onemu orzeczeniu d³u¿nik zarzuci³ naruszenie prawa
procesowego tj. art. 233 § 1 k.p.c. polegaj¹ce na uznaniu przez
S¹d I instancji, ¿e niewielki nak³ad pracy Komornika, jak i z³a
sytuacja finansowa d³u¿nika nie stanowi¹ przes³anek skorzystania z dobrodziejstwa obni¿enia op³aty stosunkowej nale¿nej Komornikowi S¹dowemu, naruszenie prawa materialnego tj. art. 49
ust. 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach
s¹dowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.)
polegaj¹ce na b³êdnej wyk³adni przepisu i niezasadnym oddaleniu wniosku d³u¿nika o miarkowanie op³aty stosunkowej pomimo istnienia przewidzianych tym przepisem przes³anek, jak te¿
b³êdne uznanie, ¿e argumenty przedstawione przez d³u¿nika nie
przemawiaj¹ za uwzglêdnieniem wniosku.
D³u¿nik podniós³, ¿e ustaw¹ z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz.U. z dnia
16 marca 2010 r.) dodano przepis art. 49 ust. 7-10 umo¿liwiaj¹cy
wyst¹pienie d³u¿nikowi, b¹d wierzycielowi z wnioskiem do S¹du
Rejonowego o obni¿enie op³aty stosunkowej nale¿nej Komornikowi. Z pomys³em przywrócenia miarkowania op³at (uchylonych
wczeniej) wysz³o Ministerstwo Zdrowia, poniewa¿ nierzadkie
by³y egzekucje znacznych kwot szpitalnych d³ugów przy stosunkowo niskim nak³adzie pracy komornika. Przepisy uchwalono
kieruj¹c siê szczególnie du¿ym znaczeniem tego rodzaju instytucji dla publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w przypadkach,
w których nak³ad pracy komorników zwi¹zany z prowadzeniem
postêpowania egzekucyjnego jest z regu³y niewielki.
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Skar¿¹cy wskaza³, i¿ zgodnie z treci¹ art. 49 ust. 10 ustawy
o komornikach s¹dowych i egzekucji na wniosek d³u¿nika S¹d
mo¿e, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci nak³ad pracy komornika
lub sytuacjê maj¹tkow¹ wnioskodawcy oraz wysokoæ jego dochodów, obni¿yæ wysokoæ op³at.
Przepisy nie reguluj¹ kwestii wysokoci miarkowania nale¿nej komornikowi op³aty, nale¿y jednak braæ pod uwagê nak³ad
pracy komornika. S¹d ma mo¿liwoæ okrelenia wynagrodzenia
na poziomie odpowiadaj¹cym wysi³kowi organu podjêtemu w celu
wyegzekwowanie wiadczenia.
Skar¿¹cy wskaza³, ¿e otrzymywane przez szpital publiczne
rodki powinny byæ w jak najwiêkszym stopniu wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
D³u¿nik podkreli³, ¿e nie wnosi³ o pozbawienie komornika
zap³aty za dokonane przez niego czynnoci, ale o zmiarkowanie
wynagrodzenia zgodnie z podjêtym przez organ egzekucyjny
nak³adem pracy do 1/3 ustalonej przez niego kwoty, co jest
zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i przewy¿sza nawet wartoæ
rynkow¹ wykonanej pracy. U¿ycie w przepisie sformu³owania
lub oznacza, ¿e mog¹, a nie musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie dwie
przes³anki, aby zastosowaæ w/w normê prawn¹. Niemniej jednak
w niniejszej sytuacji zachodz¹ dwie podstawy umo¿liwiaj¹ce
zmniejszenie op³aty stosunkowej, tj. niewielki nak³ad pracy komornika, jak i z³a sytuacja maj¹tkowa wnioskodawcy.
Zdaniem skar¿¹cego argumentacja przytoczona przez S¹d I instancji w sprawie sytuacji finansowej d³u¿nika nie mo¿e wykluczaæ obni¿enia op³aty. Pomimo przeprowadzonego postêpowania restrukturyzacyjnego, szpital boryka siê w dalszym ci¹gu z zaleg³ociami p³atniczymi.
Skar¿¹cy podkreli³, ¿e stanowisko S¹du powoduje, ¿e znowelizowane przepisy s¹ martwe.
W odpowiedzi na za¿alenie Komornik S¹dowy wskaza³, ¿e
za¿alenie jest niezasadne. Komornik wskaza³ m. in., ¿e wniosek
o obni¿enie op³aty zosta³ z³o¿ony po terminie, o którym mowa
w art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
s¹dowych i egzekucji gdy¿ w przedmiotowej sprawie wierzytelnoæ wp³ynê³a na konto Komornika dnia 20 czerwca 2011 r. Na
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konto d³u¿nika równie¿ w tym samym czasie wp³ynê³a wierzytelnoæ pomniejszona o kwotê przekazan¹ Komornikowi.
W zwi¹zku z tym wniosek z³o¿ony dnia 8 lipca 2011 r. jest spóniony.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Za¿alenie jest zasadne.
Na wstêpie nale¿y stwierdziæ, ¿e wniosek d³u¿nika nie podlega³ odrzuceniu. Termin, o którym mowa w art. 49 ust. 8 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1376 ze zm.)  zwanej dalej w skrócie u.k.s.e. biegnie od dnia uzyskania informacji o ci¹gniêciu
op³aty albo od dnia dorêczenia postanowienia, o którym mowa
odpowiednio w art. 49 ust. 3 albo ust. 4. W niniejszej sprawie
nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 3 albo 4
u.k.s.e., a zatem termin do z³o¿enia wniosku nale¿y liczyæ od
dnia uzyskania przez d³u¿nika informacji o ci¹gniêciu op³aty.
W aktach sprawy Km ( ) nie ma ¿adnego dowodu na okolicznoæ, ¿e d³u¿nik dowiedzia³ siê o ci¹gniêciu op³aty egzekucyjnej wczeniej ni¿ dorêczono mu postanowienie Komornika ustalaj¹ce koszty, co nast¹pi³o dnia 4 lipca 2011 r. Informacja, ¿e
pobrano op³atê nie wynika z ¿adnej czynnoci egzekucyjnej lub
informacji Komornika. Z okolicznoci, ¿e dnia 20 czerwca 2011 r.
na konto Komornika wp³ynê³y zajête kwoty nie wynika, ¿e d³u¿nik wiedzia³ ju¿ wówczas o ci¹gniêciu op³aty. Z samego faktu
pobrania kwoty nie wynika, na jakie nale¿noci zosta³a przeznaczona. Nie mo¿na nak³adaæ na d³u¿nika obowi¹zku orientowania
siê w zasadach podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji.
Wiedza d³u¿nika o pobraniu op³aty musi wynikaæ z informacji organu egzekucyjnego lub decyzji procesowej. Dopiero w takim przypadku rozpoczyna bieg termin okrelony w art. 49 ust.
8 u.k.s.e.
Z powy¿szych wzglêdów nale¿y przyj¹æ, ¿e w niniejszej sprawie d³u¿nik dowiedzia³ siê o ci¹gniêciu op³aty dopiero z chwil¹
dorêczenia mu postanowienia Komornika ustalaj¹cego koszty, co
nast¹pi³o dnia 4 lipca 2011 r., zatem wniosek nadany 8 lipca
2011 r. zosta³ z³o¿ony w terminie.
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Odnosz¹c siê do zarzutów d³u¿nika nale¿y zwa¿yæ, ¿e w niniejszej sprawie zasadnicz¹ kwesti¹ by³o z jednej strony dokonanie wyk³adni art. 49 ust. 10 w zw. z art. 49 ust. 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji 
w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy
z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228), za z drugiej strony
ustalenie, czy stan faktyczny w niniejszej sprawie spe³nia przes³anki okrelone w wy¿ej wskazanych przepisach.
Art. 49 ust. 7 u.k.s.e. stanowi, ¿e d³u¿nik mo¿e z³o¿yæ wniosek
o obni¿enie op³at, o których mowa w ust. 1 i 2. Po rozpoznaniu
wniosku, o którym mowa w ust. 7, s¹d mo¿e, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci nak³ad pracy komornika lub sytuacjê maj¹tkow¹ wnioskodawcy oraz wysokoæ jego dochodów, obni¿yæ wysokoæ op³at,
o których mowa w ust. 1 i 2 (art. 49 ust. 10 u.k.s.e.).
Wymienione przyk³adowo w art. 49 ust. 10 przes³anki nie
musz¹ wystêpowaæ ³¹cznie, lecz wystarczy wyst¹pienie tylko
jednej z nich, aby s¹d móg³ obni¿yæ op³aty. wiadczy o tym u¿ycie spójnika lub bêd¹cego wyrazem istnienia alternatywy ³¹cznej,
co oznacza, ¿e wystarczy zaistnienie tylko jednej z przes³anek
z art. 49 ust. 10, aby zaktualizowa³o siê zastosowanie tego przepisu i mo¿liwoæ miarkowania op³aty stosunkowej.
Brzmienie tego przepisu, jakkolwiek nieprecyzyjne w okrelaniu kryteriów, od których zale¿y jego zastosowanie nie zawiera ograniczenia do wypadków szczególnie uzasadnionych, jak
to jest na przyk³ad w art. 102 k.p.c. Innymi s³owy, w przypadku,
gdy zaistnieje przes³anka nak³adu pracy komornika lub sytuacji maj¹tkowej wnioskodawcy oraz wysokoci jego dochodów,
to nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie przedmiotowego przepisu, bez
wzglêdu na to, ¿e przepis ten ma charakter wyj¹tku od regu³y
okrelonej w art. 49 ust. 1 i 2 u.k.s.e.
Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze  na co s³usznie zwróci³ uwagê
skar¿¹cy  ¿e z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji wprowadzaj¹cej instytucjê miarkowania op³aty wynika, i¿ na potrzebê wprowadzenia mo¿liwoci obni¿enia (miarkowania) op³aty wskaza³ Minister Zdrowia
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w uwagach do projektu ustawy, przedstawionych przed posiedzeniem Sta³ego Komitetu Rady Ministrów. W opinii Ministra Zdrowia, instytucja taka mia³aby szczególne znaczenie dla publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w odniesieniu, do których
nak³ad pracy komorników zwi¹zany z prowadzeniem postêpowania egzekucyjnego jest z regu³y niewielki.
Z tych powodów uznaæ nale¿y, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o
danie s¹dom uprawnienia do obni¿enia op³at w³anie ze wzglêdu
na interes spo³eczny, przy spe³nieniu ustawowych kryteriów. Kryteria te  z uwagi na ich ocennoæ i niewymiernoæ  pozwalaj¹
S¹dowi rozstrzygaj¹cemu wniosek o miarkowanie na wydanie rozstrzygniêcia w oparciu tak¿e o swobodne uznanie sêdziowskie.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt niniejszej sprawy
w ocenie S¹du Okrêgowego spe³nione zosta³y przes³anki do zastosowania miarkowania op³aty stosunkowej.
Z akt komorniczych wynika, ¿e nak³ad pracy Komornika w niniejszej sprawie by³ niewielki i ogranicza³ siê do zajêcia wierzytelnoci przys³uguj¹cych d³u¿nikowi od Pomorskiego Oddzia³u NFZ
oraz do wys³ania stosownych zawiadomieñ. Równie¿ sytuacja maj¹tkowa d³u¿nika przemawia za obni¿eniem wysokoci op³aty.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e ustawodawca przyznaj¹c
d³u¿nikom prawo z³o¿enia wniosku o obni¿enie op³aty stosunkowej nie uzale¿ni³ mo¿liwoci skorzystania z tej instytucji od tego
czy d³u¿nik zdo³a³ wczeniej wprowadziæ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce sp³atê zad³u¿enia  tym bardziej w sytuacji gdy d³u¿nik prowadzi tak szczególn¹ dzia³alnoæ jak¹ jest ochrona zdrowia. Nie stanowi podstawy do odst¹pienia od zastosowania art. 49 ust. 7-10 okolicznoæ, ¿e nie powiod³a siê restrukturyzacja d³u¿nika.
Równie¿ okolicznoæ, ¿e d³u¿nik ju¿ w przesz³oci korzysta³
z mo¿liwoci obni¿enia op³at nie mo¿e rzutowaæ na ocenê zasadnoci obni¿enia op³aty w rozpoznawanej sprawie. Prawa do
¿¹dania obni¿enia op³aty nie pozbawia d³u¿nika równie¿ mo¿liwoci skorzystania z innych instrumentów ograniczaj¹cych zakres egzekucji.
Obni¿enie op³aty w przedmiotowej sprawie nie prowadzi tak¿e
do pozbawienia Komornika dochodów umo¿liwiaj¹cych prowadzenie egzekucji a jedynie ogranicza je w taki sposób, aby umo¿liwiæ
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dalsze jej skuteczne prowadzenia oraz nie pozbawiæ d³u¿nika mo¿liwoci dalszego wykonywania jego istotnej dzia³alnoci.
Jak ju¿ to wczeniej wskazano ustawodawca nie okreli³ precyzyjnych kryteriów obni¿ania op³at. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e
sprawa ta zosta³a pozostawiona uznaniu S¹du, przy uwzglêdnieniu okolicznoci konkretnego przypadku. Maj¹c to na uwadze
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e obni¿enie ustalonej op³aty stosunkowej
do kwoty wnioskowanej przez d³u¿nika z jednej strony uwzglêdniaæ bêdzie fakt spe³nienia przes³anek do miarkowania, za z drugiej ca³okszta³t okolicznoci zwi¹zanych z prowadzon¹ przez Komornika dzia³alnoci¹, realizuj¹cych tak¿e istotne z punktu widzenia pañstwa prawa zadania.
W ocenie S¹du II instancji kwota ta, pomimo ¿e ni¿sza od pierwotnie ustalonej op³aty stosunkowej, mieci w sobie koszt pracy
oraz utrzymania kancelarii komorniczej (m. in. zatrudnienia pracowników przynajmniej przez pewien okres) w zakresie koniecznym
dla dokonania czynnoci podjêtych w postêpowaniu, a tak¿e generuje pewne rodki na ponoszenie kosztów egzekucji nieskutecznych. Kwota ta przewy¿sza wysokoæ przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w IV kwartale 2011 r. (wyliczonego zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2012 r., opubl. M.P. 2012.62).
Nale¿y podzieliæ pogl¹d, ¿e kosztem czynnoci egzekucyjnych nie jest wy³¹cznie koszt materia³ów pimienniczych, ale
nale¿y je wi¹zaæ z kosztem obs³ugi ca³ej kancelarii komorniczej.
Wynagrodzenie Komornika winno byæ jednak adekwatne do
wykonanej pracy i realnie poniesionych kosztów postêpowañ
egzekucyjnych. Okolicznoæ, ¿e pañstwo finansowanie egzekucji opar³o na dzia³alnoci komorników prowadzonej z ich rodków nie mo¿e stanowiæ podstawy, aby przepisy art. 49 ust. 7-10
u.k.s.e. nie znajdowa³y zastosowania. Ustawodawca mimo to wprowadzi³ bowiem mo¿liwoæ obni¿enia op³at egzekucyjnych w uzasadnionych wypadkach. Gwarancj¹ racjonalnoci decyzji podejmowanych w tym zakresie jest powierzenie rozstrzygania w tym
przedmiocie s¹dom powszechnym.
Maj¹c powy¿sze na uwadze S¹d Okrêgowy na podstawie art.
386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
orzek³ jak w sentencji.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 11 maja 2012 r.
III AUa 1747/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz

Teza
W szczególnej sytuacji, jak¹ jest ubieganie siê o rentê rodzinn¹
przez osobê, co do której istniej¹ podstawy do jej ca³kowitego
ubezw³asnowolnienia i ustanowienia opieki, nie mo¿na dokonywaæ wyk³adni przepisu art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS wy³¹cznie na podstawie gramatycznej regu³y interpretacyjnej i przyjmowaæ, ¿e o dacie wyp³aty wiadczenia
decyduje data wniosku o to wiadczenie. Cel renty rodzinnej,
jakim jest zapewnienie osobie uprawnionej rodków utrzymania
ju¿ od chwili mierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, uzasadnia mo¿liwoæ wyp³acenia renty takiemu uprawnionemu pocz¹wszy od dnia zgonu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 2 lutego 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku przyzna³ ubezpieczonej I.M. prawo do
renty rodzinnej od dnia 1 grudnia 2010 r. na sta³e.
Ubezpieczona  reprezentowana przez opiekuna prawnego 
odwo³a³a siê od powy¿szej decyzji, wnosz¹c o jej zmianê w czêci ustalaj¹cej prawo do renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u J.M.
z dniem 1 grudnia 2010 r. i ustalenie prawa do niej od dnia 1 wrze-
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nia 2010 r. W uzasadnieniu ubezpieczona poda³a, ¿e organ rentowy nie uwzglêdni³ specyfiki sytuacji, w jakiej siê znalaz³a. Ubezpieczona ze wzglêdu na swój stan zdrowia nie by³a w stanie
wyst¹piæ z wnioskiem o rentê rodzinn¹ tu¿ po mierci mê¿a, tj.
po 26 sierpnia 2010 r. Nadto, jest ona osob¹ ubezw³asnowolnion¹ ca³kowicie ( ). Wskaza³a, ¿e bior¹c pod uwagê niemo¿noæ samodzielnego prowadzenia swoich spraw, uzasadnionym
jest przyznanie jej prawa do renty od wrzenia 2010 r.
W odpowiedzi na odwo³anie ubezpieczonej organ rentowy
wniós³ o jego oddalenie i w uzasadnieniu wskaza³, ¿e wniosek
o przyznanie renty rodzinnej zosta³ z³o¿ony w grudniu 2010 r.,
tote¿ brak jest podstaw do przyznania prawa do tego wiadczenia od dnia mierci mê¿a ubezpieczonej.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 5 wrzenia 2011 r. oddali³
odwo³anie wnioskodawczyni.
S¹d Okrêgowy orzeka³ w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenie faktyczne i rozwa¿ania prawne.
Ubezpieczona I.M. dnia 22 grudnia 2010 r. z³o¿y³a w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniosek o rentê rodzinn¹ po zmar³ym dnia 26 sierpnia 2010 r. mê¿u J.M.
Organ rentowy zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 2 lutego 2011 r. przyzna³ ubezpieczonej prawo do
renty od dnia l grudnia 2010 r. na sta³e.
Ubezpieczona zakwestionowa³a datê przyznania jej prawa do
renty rodzinnej wskazuj¹c, ¿e jej stan zdrowia nie pozwoli³ na
wczeniejsze z³o¿enie wniosku.
Ubezpieczona jest osob¹ ca³kowicie ubezw³asnowolnion¹ ( ).
Jej opiekunem prawnym jest syn A.A.
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ swoje ustalenia w niniejszej sprawie
opar³ na podstawie ca³okszta³tu materia³u dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym w szczególnoci na podstawie akt rentowych, którym jako dokumentom urzêdowym, sporz¹dzonym w
przepisanej formie przez powo³ane do tego organy nale¿a³o daæ
wiarê co do tego, co zosta³o w nich urzêdowo zawiadczone. Strony nie kwestionowa³y powy¿szych okolicznoci, wobec czego ich
prawdziwoæ nie budzi³a równie¿ w¹tpliwoci S¹du.
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W wietle powy¿szych ustaleñ faktycznych S¹d Okrêgowy uzna³,
¿e odwo³anie ubezpieczonej nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d pierwszej instancji przytoczy³, i¿ zgodnie z treci¹ art.
129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr
153, poz. 1227 ze zm.) wiadczenia wyp³aca siê poczynaj¹c od
dnia powstania prawa do tych wiadczeñ, nie wczeniej jednak
ni¿ od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek lub wydano decyzjê z urzêdu z uwzglêdnieniem ust. 2. W art. 129 ust. 2 cytowanej wy¿ej ustawy ustawodawca wskaza³ z kolei, ¿e w razie zg³oszenia wniosku o rentê rodzinn¹ w miesi¹cu przypadaj¹cym bezporednio po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentê rodzinn¹ wyp³aca siê od dnia
mierci, nie wczeniej jednak ni¿ od dnia spe³nienia warunków
do renty przez uprawnionych cz³onków rodziny.
mieræ mê¿a ubezpieczonej mia³a miejsce  jak przypomnia³
S¹d Okrêgowy  dnia 26 sierpnia 2010 r. i z t¹ dat¹ ubezpieczona spe³ni³a warunki przyznania jej prawa do renty rodzinnej.
Jednak¿e, w zwi¹zku z tym, ¿e wniosek o przyznanie renty rodzinnej na rzecz ubezpieczonej I.M. zosta³ z³o¿ony w dniu 22
grudnia 2010 r. i nie z³o¿ono równie¿ wniosku o przywrócenie
terminu, organ rentowy prawid³owo przyzna³ wiadczenie od
dnia l grudnia 2010 r. Z uwagi na powy¿sze, zdaniem S¹du Okrêgowego, w niniejszej sprawie nie by³o podstaw do wydania decyzji ustalaj¹cej prawo do renty od daty wczeniejszej.
Maj¹c na wzglêdzie przedstawione wy¿ej okolicznoci S¹d
Okrêgowy na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. orzek³, jak w sentencji wyroku.
Apelacjê od wyroku w imieniu I.M. wywiód³ jej opiekun prawny A.A., zarzucaj¹c:
I. naruszenie przepisów postêpowania maj¹ce istotny wp³yw
na treæ rozstrzygniêcia, a mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. przez
dokonanie oceny wiarygodnoci i mocy przeprowadzonych
i przyjêtych przez S¹d I instancji za podstawê rozstrzygniêcia dowodów z zaniechaniem wszechstronnego rozwa¿enia ca³oci zebranego w sprawie materia³u dowodowego, a w konsekwencji
dowolne poczynienie ustaleñ co do mo¿liwoci wyst¹pienia przez
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uprawnion¹ z wnioskiem o przyznanie renty wczeniej b¹d
z wnioskiem o przywrócenie tego terminu w sytuacji, w której
chorowa³a ona na zaburzenia psychiczne, które skutkowa³y jej
ca³kowitym ubezw³asnowolnieniem,
II. sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du I instancji z treci¹ zebranego materia³u dowodowego polegaj¹c¹ na przyjêciu, ¿e strona
uprawniona mog³a wczeniej wyst¹piæ z wnioskiem
o przyznanie renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u albo z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego z³o¿enia, w sytuacji, gdy
od lat chorowa³a na zaburzenia psychicznie, by³a pozbawiona
mo¿liwoci samodzielnego dzia³ania, co sta³o siê nastêpnie przyczyn¹ jej ubezw³asnowolnienia i nie mog³a z takimi wnioskami
wyst¹piæ ani wczeniej, ani samodzielnie, a w konsekwencji uznanie, ¿e nie przys³uguje jej prawo do renty rodzinnej po zmar³ym
mê¿u od dnia l wrzenia 2010 r.,
III. obrazê prawa materialnego, a mianowicie:
1. art. 129 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z FUS przez jego wy³¹cznie literaln¹, a wiêc b³êdn¹
wyk³adniê co do terminu, od którego przys³uguje skar¿¹cej renta
rodzinna po zmar³ym mê¿u, bez uwzglêdnienia celu, jakiemu
s³u¿y renta rodzinna, którym jest zapewnienie rodków utrzymania uprawnionemu ju¿ od dnia mierci ubezpieczonego, a w konsekwencji uznanie, ¿e w niniejszej sprawie nie zachodz¹ przes³anki do przyznania uprawnionej renty po zmar³ym mê¿u J.M.
od wrzenia 2010 r.,
2. art. 5 k.c. przez odmowê przyznania uprawnionej, pozbawionej mo¿liwoci samodzielnego dzia³ania z uwagi na stan zdrowia, renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u od wrzenia 2010 r. jako
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, w tym z zasad¹
zapewnienia bezpieczeñstwa egzystencji, jak i bezpieczeñstwa
ludzi starszych i nieporadnych.
Wskazuj¹c na powy¿sze podstawy uprawniona, reprezentowana przez opiekuna prawnego, wnios³a o zmianê zaskar¿onego wyroku i uwzglêdnienie odwo³ania oraz zas¹dzenie kosztów
postêpowania odwo³awczego od strony przeciwnej wed³ug norm
przepisanych.
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S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja wniesiona przez opiekuna prawnego I.M. jest zasadna i zas³uguje na uwzglêdnienie w sposób skutkuj¹cy zmian¹
zaskar¿onego wyroku i przyznaniem I.M. prawa do renty po
zmar³ym mê¿u J.M. od dnia jego mierci tj. od dnia 26 sierpnia
2010 r. na sta³e.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia daty pocz¹tkowej, od której uprawnionej winno zostaæ przyznane prawo
do renty rodzinnej po zmar³ym w dniu 26 sierpnia 2010 r. mê¿u.
Na wstêpie S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ prawid³owe rozstrzygniêcie ka¿dej sprawy uzale¿nione jest od spe³nienia przez S¹d
orzekaj¹cy dwóch naczelnych obowi¹zków procesowych, tj. przeprowadzenia postêpowania dowodowego w sposób okrelony
przepisami kodeksu postêpowania cywilnego oraz dokonania
wszechstronnej oceny ca³okszta³tu okolicznoci ujawnionych w toku rozprawy g³ównej. Rozstrzygniêcie to winno równie¿ znajdowaæ oparcie w przepisach prawa materialnego adekwatnych do
poczynionych ustaleñ faktycznych. Kontrola instancyjna zaskar¿onego orzeczenia ma natomiast na celu ustalenie, czy w sprawie bêd¹cej przedmiotem rozpoznania S¹d pierwszej instancji
sprosta³ tym wymogom. Istot¹ postêpowania apelacyjnego jest
zbadanie zasadnoci zarzutów skierowanych przeciwko orzeczeniu s¹du pierwszej instancji. S¹d odwo³awczy orzeka jednak
w oparciu o ca³okszta³t zgromadzonego materia³u dowodowego,
dokonuj¹c na nowo jego w³asnej, samodzielnej i swobodnej oceny, w tym oceny zgromadzonych w postêpowaniu przed s¹dami
obu instancji dowodów. Jako S¹d merytoryczny, bazuj¹c na tym
samym materiale dowodowym co S¹d pierwszej instancji, S¹d
odwo³awczy mo¿e czyniæ w³asne, odmienne ustalenia (por. wyrok SN z dnia 6 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1752/00, LEX nr
78279, wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., sygn. akt II CKN 615/00,
LEX nr 55097).
Zdaniem S¹du Apelacyjnego S¹d Okrêgowy dokona³ b³êdnej
 bo niepe³nej  oceny stanu faktycznego niniejszej sprawy,
a w konsekwencji  poczyni³ nieprawid³owe ustalenia prawne,
co skutkowa³o naruszeniem przepisów prawa materialnego.
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Uzasadniony jest zarzut strony skar¿¹cej naruszenia przez S¹d
I instancji art. 233 k.p.c. Wbrew zarzutowi apelacyjnemu do naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów nie dosz³o jednak
poprzez przyjêcie, ¿e skar¿¹ca  cierpi¹ca na choroby psychiczne, które skutkowa³y jej ubezw³asnowolnieniem  mog³a wyst¹piæ wczeniej z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej, ale
poprzez brak dokonania w przedmiotowym zakresie przez S¹d
Okrêgowy ustaleñ faktycznych, które mog³yby stanowiæ podstawê rozstrzygniêcia. Maj¹c na uwadze treæ uzasadnienia S¹du
I instancji nale¿y bowiem podkreliæ, i¿ nie zawiera ono jakichkolwiek ustaleñ dotycz¹cych stanu zdrowia I.M. w okresie nastêpuj¹cym bezporednio po mierci J.M. Tym bardziej S¹d I instancji nie twierdzi³, i¿ pomimo zaburzeñ psychicznych I.M. mog³a
wyst¹piæ z wnioskiem o rentê rodzinn¹ po zmar³ym mê¿u w okresie wczeniejszym, co umo¿liwi³oby przyznanie jej tego wiadczenia zgodnie z ¿¹daniem tj. od dnia mierci J.M.
Nie ustalenie przez S¹d Okrêgowy, czy I.M. ze wzglêdu na
swój stan psychiczny mia³a faktyczn¹ mo¿liwoæ z³o¿enia wniosku o przyznanie renty rodzinnej w powi¹zaniu z b³êdn¹ interpretacj¹ art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS skutkowa³o za wydaniem nietrafnego wyroku.
Nale¿y przypomnieæ, i¿ stosownie do treci art. 129 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS wiadczenia wyp³aca siê
poczynaj¹c od dnia powstania prawa do tych wiadczeñ, nie
wczeniej jednak ni¿ od miesi¹ca, w którym zg³oszono wniosek
lub wydano decyzjê z urzêdu, z uwzglêdnieniem ust. 2, który
stanowi, ¿e w razie zg³oszenia wniosku o rentê rodzinn¹ w miesi¹cu przypadaj¹cym bezporednio po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentê rodzinn¹ wyp³aca siê od dnia mierci, nie wczeniej jednak ni¿ od
dnia spe³nienia warunków do renty przez uprawnionych cz³onków rodziny. Analiza przytoczonych przepisów nie pozostawia
w¹tpliwoci, i¿ generaln¹ zasad¹ jest, ¿e samo spe³nienie przes³anek, od których uzale¿nione jest prawo do renty rodzinnej nie
jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do wyp³aty wiadczenia. Konieczny
jest wniosek o przyznanie tego wiadczenia, a pocz¹tkowa data
jego wyp³aty uzale¿niona jest w³anie od daty z³o¿enia przed-
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miotowego wniosku  bez mo¿liwoci wyp³aty wiadczenia
za okres wsteczny.
W ugruntowanym orzecznictwie s¹dów powszechnych i S¹du
Najwy¿szego podkrela siê jednak, i¿ przy dokonywaniu wyk³adni art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nale¿y mieæ
na uwadze cel renty rodzinnej, jakim jest zapewnienie rodków
utrzymania uprawnionym ju¿ od dnia mierci ubezpieczonego,
emeryta lub rencisty. S¹d Apelacyjny zwraca uwagê, i¿ skoro
wyk³adnia gramatyczna  stosowana jako podstawowy rodzaj egzegezy przepisów prawnych  prowadzi do wniosków, które
nie s¹ zgodne ze wskazanym powy¿ej ratio legis art. 129 ustawy,
uzasadnione jest siêgniêcie do innych metod wyk³adni,
a mianowicie wyk³adni systemowej i funkcjonalnej.
Rozpoczynaj¹c od systemowej regu³y interpretacyjnej nale¿y
przytoczyæ, i¿ przepisem art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 25 marca
2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. Nr 75, poz. 398
ze zm.) z dniem 1 maja 2011 r. w ustawie o emeryturach i rentach z FUS dodany zosta³ art. 1361 b umo¿liwiaj¹cy wyp³atê wiadczenia osobie sprawuj¹cej faktyczn¹ opiekê nad emerytem lub
rencist¹, je¿eli z akt sprawy wynika koniecznoæ ustanowienia
dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty opiekuna prawnego. wiadczenie, w tym równie¿ renta rodzinna, wyp³acane
jest osobie sprawuj¹cej faktyczn¹ opiekê nad emerytem lub rencist¹ na podstawie owiadczenia o sprawowaniu tej opieki, potwierdzonego przez organ, który z racji wykonywanych zadañ
posiada informacje dotycz¹ce sprawowania tej opieki oraz po
uprzednim pouczeniu o koniecznoci poinformowania organu rentowego o zajciu okolicznoci powoduj¹cych ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczenia albo wstrzymanie wyp³aty wiadczenia w ca³oci lub w czêci oraz o obowi¹zku zwrotu wiadczenia przez tê osobê w przypadku, gdy zosta³o pobrane nienale¿nie. Wprowadzenie powy¿szej regulacji do ustawy emerytalno  rentowej wiadczy o dostrze¿eniu przez ustawodawcê problematycznoci sytuacji, w której osoba uprawniona do wiadczenia, z ró¿nych wzglêdów, o których mowa w art. 13 k.c. nie
jest w stanie kierowaæ swym postêpowaniem i nale¿ycie dbaæ
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o swoje interesy, czy te¿  ze wzglêdu na wiek poni¿ej 13 roku
¿ycia  nie ma prawnej mo¿liwoci dzia³ania, a nie zosta³ dla niej
jeszcze ustanowiony opiekun prawny.
Odwo³uj¹c siê natomiast do wyk³adni funkcjonalnej przepisu
art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 11 maja 2006 r. (I UK 320/06, OSNP 2007/910/143) wyrazi³ pogl¹d, zgodnie z którym pozbawienie prawa
do renty rodzinnej (do jej wyp³aty), bêd¹cej wiadczeniem zwi¹zanym z ryzykiem mierci osoby, która ³o¿y³a na utrzymanie osób
uprawnionych do renty rodzinnej, na skutek obiektywnych okolicznoci, na które uprawniony nie ma i nie mo¿e mieæ wp³ywu,
sprzeciwia siê za³o¿onemu przez ustawodawcê celowi tej regulacji. S¹d Apelacyjny orzekaj¹cy w niniejszym sk³adzie w pe³nej
rozci¹g³oci podziela to stanowisko.
Powy¿sze orzeczenie S¹du Najwy¿szego wydane zosta³o w szczególnej sytuacji, jak¹ stanowi przypadek ubiegania siê o rentê rodzinn¹ po osobie, która uznana zosta³a za zmar³¹ zgodnie z regu³ami wynikaj¹cymi z art. 29 § 1 k.c. W analogicznym stanie faktycznym wydany zosta³ równie¿ wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 14
maja 2006 r. (I UK 320/05, Pr. Pracy 2006/10/33). S¹d Najwy¿szy
podkreli³, ¿e ze wzglêdu na treæ art. 29 § 1 k.c. w okresie dziesiêciu lat od zaginiêcia nie by³o ani faktycznej, ani prawnej mo¿liwoci
stwierdzenia zgonu zaginionego, zatem ewentualne uprawnienia
do renty rodzinnej i do jej wyp³aty pozostawa³y w swoistym zawieszeniu. Nie mog³y bowiem byæ realizowane wczeniej ni¿ uprawomocni³o siê postanowienie o uznaniu za zmar³ego. Oparcie
siê w powy¿szych okolicznociach przy wyk³adni art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wy³¹cznie na wyk³adni gramatycznej prowadzi³oby do wniosków niezgodnych z za³o¿onym
przez ustawodawcê celem omawianej regulacji prawnej. Istotne
znaczenie funkcji renty rodzinnej, jak¹ jest zapewnienie rodków
utrzymania uprawnionym ju¿ od dnia mierci ubezpieczonego,
emeryta lub rencisty znajduje bowiem potwierdzenie ju¿ w samej treci ustêpu 2 art. 129 ustawy, zgodnie z którym w razie
zg³oszenia wniosku o rentê rodzinn¹ w miesi¹cu przypadaj¹cym
bezporednio po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a mieræ ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentê rodzinn¹ wyp³aca siê od
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dnia mierci, nie wczeniej jednak ni¿ od dnia spe³nienia warunków do renty przez uprawnionych cz³onków rodziny.
Inn¹ nadzwyczajn¹ sytuacj¹ faktyczno  prawn¹, w której S¹d
Najwy¿szy dopuci³ modyfikacjê zasady wynikaj¹cej z art. 129
ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest przypadek ubiegania siê przez ma³oletnie dzieci o rentê rodzinn¹ po zmar³ej
matce, gdy jednoczenie ich ojciec pozbawiony jest wolnoci
w zwi¹zku z tymczasowym aresztowaniem, uniemo¿liwiaj¹cym
mu dzia³anie w imieniu i na rzecz dzieci, a prawna mo¿liwoæ
skutecznego wyst¹pienia do organu rentowego pojawia siê dopiero z chwil¹ ustanowienia dla ma³oletnich przez s¹d opiekuñczy opiekuna prawnego (vide: wyrok SN z dnia 5 padziernika
2006 r., I UK 117/06, OSNP 2007/23-24/357).
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny podkrela, i¿ szczególne okolicznoci niniejszej sprawy upowa¿niaj¹ oparcie siê na
systemowej i funkcjonalnej regule interpretacyjnej. Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê, kiedy nast¹pi³a faktyczna mo¿liwoæ wyst¹pienia z wnioskiem o rentê rodzinn¹ na rzecz I.M.
I.M., której uprawnienie do renty rodzinnej nie by³o kwestionowane, zosta³a jednak pozbawiona mo¿liwoci wyp³aty tego
wiadczenia wstecz  od daty mierci mê¿a tj. 26 sierpnia 2010 r.,
ze wzglêdu na datê wniosku o przyznanie renty, który zosta³
z³o¿ony w dniu 22 grudnia 2010 r.
S¹d I instancji w ogóle nie uwzglêdni³ okolicznoci, i¿ ze wzglêdu na stan zdrowia  uprawniona cierpi na otêpienie o typie
mieszanym Alzheimera i naczyniopochodne, które doprowadzi³o j¹ do globalnego upoledzenia funkcji pamiêci i intelektualnych oraz niezdolnoci do samodzielnej egzystencji  który sta³
siê podstaw¹ jej ubezw³asnowolnienia ca³kowitego I.M. nie mog³a z³o¿yæ wniosku o przyznanie renty rodzinnej po zmar³ym
mê¿u. Wniosek na jej rzecz i w jej imieniu z³o¿y³ A.A., za³¹czaj¹c
do niego wniosek z dnia 1 wrzenia 2010 r. o ubezw³asnowolnienie, jak równie¿ owiadczenie o tocz¹cym siê postêpowaniu
w sprawie ca³kowitego ubezw³asnowolnienia I.M. oraz owiadczenie o braku mo¿liwoci z³o¿enia przez I.M. w³asnorêcznego
podpisu z powodu zaawansowanej choroby Alzheimera. Pismem
z dnia 1 marca 2011 r., dorêczonym Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo-
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³ecznych przed wydaniem decyzji z dnia 9 marca 2011 r., A.A.
poinformowa³ organ rentowy, i¿ zapad³o orzeczenie w przedmiocie ca³kowitego ubezw³asnowolnienia I.M. Podkrelenia wymaga, i¿ w realiach niniejszej sprawy o dacie zg³oszenia wniosku o rentê rodzinn¹ nie przes¹dzi³a zatem wola uprawnionej,
czy te¿ jej brak starannoci o w³asne interesy, lecz obiektywnie
istniej¹ce okolicznoci, na które nie mia³a ona ¿adnego wp³ywu.
Wyk³adnia art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dokonana przez S¹d Okrêgowy nie uwzglêdnia kierunku zmian
legislacyjnych zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ wyp³aty wiadczenia
osobie sprawuj¹cej faktyczn¹ opiekê nad osob¹ uprawnion¹ do
emerytury lub renty do czasu ustanowienia opiekuna prawnego.
Pomija równie¿ wnioski wyp³ywaj¹ce z omówionej powy¿ej linii
orzeczniczej S¹du Najwy¿szego, dopuszczaj¹cej w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na wyp³atê renty za okres wczeniejszy ni¿ wynikaj¹cy z art. 129 ust. 1 ustawy. Stan faktyczny
niniejszej sprawy wykazuje w szczególnoci analogiê do okolicznoci, na kanwie których zapad³o wy¿ej omówione orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia 5 padziernika 2006 r., w sprawie
o sygn. akt I UK 117/06. W obu przypadkach mamy bowiem do
czynienia z sytuacj¹, w której dla osoby uprawnionej do renty
rodzinnej konieczne jest ustanowienie opieki na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
Reasumuj¹c, S¹d Apelacyjny stoi na stanowisku, i¿ w szczególnej sytuacji, jak¹ jest ubieganie siê o rentê rodzinn¹ przez
osobê, co do której istniej¹ podstawy do jej ca³kowitego ubezw³asnowolnienia i ustanowienia opieki, nie mo¿na dokonywaæ
wyk³adni przepisu art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS wy³¹cznie na podstawie gramatycznej regu³y interpretacyjnej i przyjmowaæ, ¿e o dacie wyp³aty wiadczenia decyduje
data wniosku o to wiadczenie. Cel renty rodzinnej, jakim jest
zapewnienie osobie uprawnionej rodków utrzymania ju¿ od chwili
mierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, uzasadnia mo¿liwoæ wyp³acenia renty takiemu uprawnionemu pocz¹wszy od
dnia zgonu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.
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Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ, w zwi¹zku z podniesionym w apelacji zarzutem naruszenia przez S¹d I instancji art.
5 k.c., S¹d odwo³awczy zwraca uwagê, i¿ zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem S¹du Najwy¿szego  w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych art. 5 k.c. nie ma zastosowania, za materialnoprawn¹ podstaw¹ wiadczeñ emerytalno-rentowych mog¹
byæ tylko przepisy prawa, a nie zasady wspó³¿ycia spo³ecznego
(por. orzeczenia SN: wyrok z 19 czerwca 1986 r., II URN 96/86,
S³u¿ba Pracownicza 1987, nr 3; wyrok z 29 padziernika 1997 r.,
II UKN 311/97, OSNP 1998/15/465; wyrok z 26 maja 1999 r., II
UKN 669/98, OSNP 2000/15/597; wyrok z 12 stycznia 2000 r.,
II UKN 293/99, OSNP 2001/9/321; postanowienie z 26 maja
1999 r., II UKN 670/98, niepubl.).
W tym stanie rzeczy S¹d Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1
k.p.c. zmieni³ zaskar¿ony wyrok i przyzna³ I.M. prawo do renty
rodzinnej po zmar³ym mê¿u J.M. od dnia jego mierci tj. 26 sierpnia 2010 r. na sta³e, jak w pkt. II wyroku.
Na podstawie art. 350 k.p.c. S¹d Apelacyjny sprostowa³ rubrum zaskar¿onego wyroku w ten sposób, ¿e wskaza³, i¿ odwo³anie dotyczy tak¿e decyzji z dnia 9 marca 2011 r., znak (...), jak
w pkt. I wyroku.
Na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. S¹d Apelacyjny zas¹dzi³ od
pozwanego Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w G. na
rzecz ubezpieczonej kwotê 30 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu tj. op³aty od apelacji.
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2
WYROK
z dnia 9 marca 2012 r.
III AUa 1544/10
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata
Wêgrzynowska  Czajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Elwira M³ynarczyk
SSA Jerzy Andrzejewski

Teza
Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.), jak i przepisy
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.) nie przewiduj¹ przy ustalaniu prawa do emerytury
pomostowej wyliczenia ogólnego sta¿u pracy jako 14 miesiêcy
za ka¿dy rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub
elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich
oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w P. po rozpatrzeniu wniosku C.K. z dnia 23
lipca 2009 r. przyzna³ mu prawo do emerytury pomostowej od
22 lipca 2009 r., tj. dnia rozwi¹zania stosunku pracy do dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ osi¹gniêcia przez wnioskodawcê wieku
65 lat.
Od tej decyzji odwo³a³ siê wnioskodawca uwa¿aj¹c j¹ za wadliw¹ z nastêpuj¹cych powodów: nie uwzglêdnienia mu deputatu wêglowego do podstawy wymiaru, a tak¿e b³êdnie wyliczono
mu sta¿  ZUS winien uwzglêdniæ 14 miesiêcy za ka¿dy rok
zatrudnienia  stosownie do przepisu art. 43 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.).
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W odpowiedzi pozwany podtrzyma³ stanowisko wyra¿one
w zaskar¿onej decyzji, domagaj¹c siê oddalenia odwo³ania jako
niezasadnego.
W postêpowaniu pozwany organ rentowy wskaza³, ¿e sprawa deputatu wêglowego przy ustaleniu wysokoci wiadczenia
zosta³a za³atwiona w decyzji ZUS Oddzia³ w P. z dnia 4 stycznia
2010 r. zgodnie z ¿¹daniem wnioskodawcy. W tym zakresie wnioskodawca, wobec zaspokojenia jego roszczenia, wycofa³ odwo³anie, domagaj¹c siê w tej czêci umorzenia postêpowania s¹dowo  odwo³awczego.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 6 lipca 2010 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i zobowi¹za³ pozwany Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych Oddzia³ w G. do przeliczenia wiadczenia wnioskodawcy C.K. przyjmuj¹c czternacie miesiêcy za ka¿dy rok
zatrudnienia w charakterze maszynisty pojazdów trakcyjnych za
okres od dnia 16 maja 1974 r. do 18 czerwca 2009 r. i umorzy³
postêpowanie w pozosta³ym zakresie.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du pierwszej instancji.
W dniu 24 lipca 2009 r. C.K. z³o¿y³ w ZUS wniosek o emeryturê pomostow¹. Wnioskodawca by³ zatrudniony w PKP Cargo
S.A. Pomorskim Zak³adzie Spó³ki w G. od 16 listopada 1973 r.
do 21 lipca 2009 r. w pe³nym wymiarze czasu pracy kolejno na
stanowiskach: od 16 maja 1974 r. do 31 sierpnia 1975 r.  pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych, od 1 wrzenia 1975 r.
do 31 padziernika 1981 r.  m³odszego maszynisty pojazdów
trakcyjnych, od 1 listopada 1981 r. do 31 marca 1991 r.  maszynisty pojazdów trakcyjnych oraz od 1 kwietnia 1991 r. do 18
czerwca 2009 r.  starszego maszynisty pojazdów trakcyjnych.
Wnioskodawca nie przyst¹pi³ do Otwartego Funduszu Emerytalnego, w dniu 8 czerwca 2009 r. lekarz medycyny pracy wyda³
w stosunku do niego orzeczenie o niezdolnoci do wykonywania pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych.
Uwzglêdniono wnioskodawcy 35 lat, 1 miesi¹c i 10 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych sta¿u pracy w warunkach
szczególnych.
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Decyzj¹ z dnia 24 sierpnia 2009 r. organ rentowy przyzna³
wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej od 22 lipca
2009 r., t.j. dnia rozwi¹zania stosunku pracy do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ osi¹gniêcia przez wnioskodawcê wieku 65 lat, od
której ten odwo³a³ siê, domagaj¹c siê innego obliczenia sta¿u
oraz doliczenia deputatu wêglowego do wysokoci wiadczenia.
S¹d pierwszej instancji przytoczy³ treæ art. 4 i 9 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237,
poz. 1656 ze zm.) i wskaza³, ¿e niew¹tpliwe w sprawie jest, ¿e
ubezpieczony spe³ni³ przewidziane tymi przepisami warunki do
uzyskania emerytury pomostowej. Powo³ano równie¿ treæ art.
43 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.) i wskazano, ¿e pozwany wywodzi³, ¿e regulacje ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.), tj. przepisy art. 4 i 14,
okrelaj¹c warunki przyznania prawa do takiego wiadczenia zawieraj¹ odes³anie do konkretnych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wród których przepis art. 43 ust. 2 nie jest
wymieniony.
S¹d wskaza³, i¿ sama regulacja art. 43 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS wywo³ywa³a niejasnoci co do sposobu jej wyk³adni nie precyzuj¹c, czy powy¿szy przelicznik okresów pracy
na kolei nale¿y stosowaæ do okresu ubezpieczenia na potrzeby
ustalania uprawnieñ emerytalnych czy obliczania wysokoci
wiadczenia. Dominowa³ pogl¹d, ¿e mo¿na go stosowaæ do obu
rodzajów sta¿u (vide Komentarz do art. 40, art. 41, art. 42, art.
43, art. 44, art. 45 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), [w:] K. Antonów, M. Bartnicki,
B.Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz, ABC 2009, wyd. III, stan prawny 30 wrzenia 2009 r. oraz na k. 24 akt pismo Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 18 lutego 2010 r. w którym
wskazano, ¿e regu³a art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stosowana jest przy ustaleniu uprawnieñ do emerytury na zasadach okrelonych w przepisie art. 40, jak i ustalaniu
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wysokoci wiadczeñ zgodnie z przepisem art. 53 ww. ustawy
oraz przepisami art. 183 i art. 184 tej ustawy).
S¹d przyj¹³ zatem konsekwentnie, i¿ mimo braku dookrelenia przez ustawodawcê w ustawie o emeryturach pomostowych
sposobu liczenia sta¿u pracowniczego w szczególnych warunkach z tytu³u zatrudnienia na kolei, obliczaæ go trzeba zgodnie
z ustaw¹ o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z przepisem
art. 24 ust. 2 i 3 tej ustawy dla ubezpieczonych, urodzonych po
dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyj¹tkiem ubezpieczonych
maj¹cych prawo do emerytury na warunkach okrelonych w art.
32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy,
o której mowa w art. 150, zostan¹ ustanowione emerytury pomostowe (ust. 2). Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur,
o których mowa w ust. 2, okreli odrêbna ustawa (ust. 3).
Wnioskodawca nie naby³ prawa do emerytury kolejowej na
podstawie cytowanej ustawy, lecz ustawy o emeryturach pomostowych, zatem poprzez przepis art. 56 tej ustawy nale¿y obliczyæ jego sta¿ pracowniczy na kolei zgodnie z regulacj¹ art. 43
ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Maj¹c wskazane okolicznoci na wzglêdzie S¹d zaskar¿on¹
decyzjê zmieni³ poprzez zobowi¹zanie organu rentowego do przeliczenia sta¿u pracowniczego wnioskodawcy z uwzglêdnieniem
za ka¿dy rok jego pracy w charakterze pomocnika maszynisty
pojazdów trakcyjnych i maszynisty pojazdów trakcyjnych, tj. od
16 maja 1974 r. do 18 czerwca 2009 r. 14 miesiêcy  o czym
orzek³ w punkcie pierwszym sentencji wyroku na zasadzie przepisu art. 14 i art. 56 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) w zw.
z przepisem art. 43 ust. 2 o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U.
z 2009 r. Nr 135, poz. 1227 ze zm.) w zw. z przepisem art. 47714
§ 2 k.p.c.
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy w czêci
dotycz¹cej przeliczenia wiadczenia wnioskodawcy C.K. przyjmuj¹c czternacie miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia w charakterze maszynisty pojazdów trakcyjnych za okres od 16 maja
1974 r. do 18 czerwca 2009 r. zarzucaj¹c mu naruszenie przepi-
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su art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.).
Wskazuj¹c na powy¿sze, pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w tej czêci i oddalenie odwo³ania, ewentualnie
o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez S¹d I instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego zas³uguje na uwzglêdnienie.
Przedmiotem sporu miêdzy stronami na etapie postêpowania
apelacyjnego by³o jedynie, czy organ rentowy w sposób prawid³owy wyliczy³ w decyzji o przyznaniu emerytury pomostowej
wnioskodawcy C.K. jego sta¿ pracy, tj. czy by³y podstawy do
przeliczenia tego sta¿u zgodnie z art. 43 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.), gdzie
pe³ny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub
elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich
oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy siê
jako 14 miesiêcy zatrudnienia na kolei.
W powy¿szym zakresie rozstrzygniêcie S¹du pierwszej instancji by³o b³êdne.
Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyj¹tkiem ubezpieczonych maj¹cych prawo
do emerytury na warunkach okrelonych w art. 32, 33, 39, 40,
46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa
w art. 150, zostan¹ ustanowione emerytury pomostowe. Emerytury pomostowe zosta³y wprowadzone do polskiego prawa przez
ustawê z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.), która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Emerytury pomostowe, choæ s¹ wiadczeniami emerytalnymi, ró¿ni¹ siê od zwyk³ych emerytur wyp³acanych na
podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS osobom, które
osi¹gnê³y powszechny wiek emerytalny (tak TK w uzasadnieniu
wyroku z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie K 17/09, OTK-A
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2010/3/21). Emerytura pomostowa to wiadczenie przys³uguj¹ce
z nowego systemu emerytalnego (art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych) dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31
grudnia 1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach/charakterze, którzy nie maj¹ prawa do emerytury okrelonej w przepisach art. 32, art. 33, art. 39, art. 40, art. 46, art. 50, art. 50a, art.
50e i art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 88
Karty Nauczyciela, zw³aszcza z uwagi na niespe³nienie, do koñca 2008 r., warunków nabycia uprawnieñ do tych wiadczeñ.
wiadczenie to spe³nia funkcjê emerytury z tytu³u obni¿onego
(ni¿szego) wieku emerytalnego (art. 32 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS), a zatem zosta³o wprowadzone ze wzglêdu na
obiektywne okolicznoci szybszego ni¿ normalnie pogarszania
siê, wraz ze starzeniem siê organizmu cz³owieka, zdolnoci do
wykonywania dotychczasowego zatrudnienia z uwagi na jego
specyfikê, tj. szczególne warunki lub charakter pracy. Jednak
w porównaniu do emerytury w obni¿onym wieku emerytalnym
istotnie zawê¿ono kr¹g ubezpieczonych-pracowników uprawnionych do emerytury pomostowej, zasadniczo kieruj¹c siê przy
tworzeniu wykazów prac w szczególnych warunkach/charakterze (za³¹czniki nr 1-2 do ustawy o emeryturach pomostowych)
kryteriami medycznymi z zakresu medycyny pracy (tak K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz [komentarz do
art. 24; uwagi do punktu 3], ABC 2009, wyd. III). Rozwi¹zania
zawarte w tej ustawie dotycz¹ osób objêtych pracowniczym systemem ubezpieczeñ spo³ecznych i maj¹ charakter przejciowy
oraz obejmuj¹ zamkniêt¹ liczbê okrelonych podmiotów (zob.
uzasadnienie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych dostêpne na internetowej stronie Sejmu, VI kadencja, nr druku: 1070).
Z przepisów ust. 3 art. 24 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS wynika, ¿e zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur
pomostowych okreli odrêbna ustawa. Zgodnie z przepisami art.
1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
ustawa ta okrela:
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1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat
przez niektórych pracowników wykonuj¹cych pracê w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych
dalej emeryturami pomostowymi, o których mowa w art. 24
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
2) rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej;
3) zasady postêpowania w sprawach emerytur pomostowych;
4) organizacjê i zasady dzia³ania Funduszu Emerytur Pomostowych;
5) zasady i tryb op³acania sk³adek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych i rekompensat;
6) obowi¹zki Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz p³atników
sk³adek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonuj¹cych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Na podstawie art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej 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 lat dla mê¿czyzn;
5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywa³ pracê w szczególnych warunkach lub pracê 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 rozwi¹zanie stosunku pracy.
Zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy pracownik wykonuj¹cy prace
maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt. 5 za³¹cznika nr 2 do ustawy, który spe³nia warunki okrelone w art. 4
pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, je¿eli:
1) osi¹gn¹³ wiek wynosz¹cy co najmniej 50 lat dla kobiet i co
najmniej 55 lat dla mê¿czyzn;
2) ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wymienionej w pkt. 5 za³¹cznika nr 2 do ustawy, wynosz¹cy co
najmniej 15 lat;
3) lekarz medycyny pracy wyda³ orzeczenie o niezdolnoci do
wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.
Maj¹c na uwadze przytoczone wy¿ej przepisy prawa wskazaæ
nale¿y, ¿e zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur pomostowych okrelone zosta³y zasadniczo przez ustawê o emeryturach pomostowych z zastrze¿eniem kwestii, do których poczynione zosta³o odes³anie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Zgodnie z trafnym pogl¹dem wyra¿onym przez S¹d Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r.,
w sprawie III AUa 653/09, LEX nr 580540, przelicznik przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS 
nakazuj¹cy liczyæ ka¿dy pe³ny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub
ustawiaczy jako 14 miesiêcy zatrudnienia na kolei  nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ubezpieczony naby³ prawo do emerytury na zasadach ogólnych (przejciowych), gdzie to ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoci stosowania przelicznika sta¿u
kolejowego z art. 43 ust. 2 ustawy. Jak wskaza³ dalej S¹d Apelacyjny w uzasadnieniu tego wyroku, dokonuj¹c wyk³adni semantycznej i systemowej nale¿y stwierdziæ, ¿e art. 43 ust. 2 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
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zosta³ zamieszczony wród norm dotycz¹cych kolejowej emerytury (art. 40-42). Dodaæ nale¿y, ¿e emerytura kolejowa uregulowana w ustawie o emeryturach i rentach z FUS posiada autonomiczne zasady w stosunku do pozosta³ych emerytur, w tym równie¿ w zakresie pojêcia i wyliczania okresu uprawniaj¹cego do
jej przyznania. Powy¿sze ju¿ wyklucza mo¿liwoæ uznania, ¿e
zasady wyliczania okresu zatrudnienia na kolei mog¹ byæ zastosowane w innych wiadczeniach, w tym zw³aszcza uregulowanych w osobnych aktach prawnych, bez stosownego i precyzyjnego odes³ania w tym zakresie przez ustawodawcê. Tym bardziej przeczy temu okolicznoæ, ¿e emerytura pomostowa jest
w³anie wiadczeniem przejciowym uregulowanym w ustawie
o emeryturach pomostowych, w której ustawodawca nie przewidzia³ mo¿liwoci stosowania przelicznika sta¿u kolejowego z art.
43 ust. 2 cytowanej ustawy.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zarówno przepisy ustawy o emeryturach pomostowych, jak i przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie przewiduj¹ przy
ustalaniu prawa do emerytury pomostowej wyliczenia ogólnego
sta¿u pracy jako 14 miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia na kolei
na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym, w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy. Stosownie do treci art. 14 ustawy o emeryturach pomostowych, emerytura pomostowa stanowi równowartoæ kwoty bêd¹cej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, w sk³ad której wchodzi kwota sk³adek na ubezpieczenie emerytalne z uwzglêdnieniem waloryzacji sk³adek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego przys³uguje wyp³ata
emerytury oraz z waloryzowanego kapita³u pocz¹tkowego, przez
rednie dalsze trwanie ¿ycia dla osób w wieku 60 lat, ustalone
wed³ug obowi¹zuj¹cych w dniu zg³oszenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej tablic redniego trwania ¿ycia. Wyliczenia sta¿u pracy zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego nie
przewiduje tak¿e art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
dotycz¹cy zasad ustalania kapita³u pocz¹tkowego. Jak trafnie
wskaza³ tak¿e S¹d Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu

75

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
wyroku z dnia 24 kwietnia 2003 r., w sprawie III AUa 654/02,
LEX nr 193532, zarówno wyk³adnia jêzykowa jak i systemowa
przepisów, a zw³aszcza art. 174 w zw. z art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przemawia przeciwko stosowaniu preferencyjnych przeliczników pracy górniczej i kolejowej do ustalania kapita³u pocz¹tkowego, nie maj¹ zatem zastosowania wynikaj¹ce z art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy przeliczniki okresów
zatrudnienia na kolei, wprowadzone dla potrzeb okrelenia sta¿u
pracy rzutuj¹cego na prawo do emerytury kolejowej.
Brak by³o podstaw do ustalenia wysokoci emerytury pomostowej z zastosowaniem przeliczenia okresów pracy na kolei w trybie okrelonym w art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS. Ustawa o emeryturach pomostowych jest bowiem ustaw¹
szczególn¹ w stosunku do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i jedynie w niewielkim zakresie
odwo³uj¹c¹ siê wprost do uregulowañ w niej zawartych. Art. 43
ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawieraj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ tymczasem recypowany
do ustawy o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ
podstaw¹ samodzielnych ustaleñ w ramach przyznania prawa do
wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych.
Stanowisko S¹du Okrêgowego by³o b³êdne. Przepisy ustawy
o emeryturach pomostowych w sposób autonomiczny uregulowa³y przes³anki przyznania tych wiadczeñ i okrelania ich wysokoci. Nadto zawieraj¹ one precyzyjne odes³ania do ustawy
o emeryturach i rentach z FUS. Powy¿sze wyklucza mo¿liwoæ
uznania, by mia³y zastosowanie w niniejszej sprawie przepisy
art. 43 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Art. 43 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zawieraj¹cy zasady przeliczenia okresów sk³adkowych nie zosta³ recypowany do ustawy
o emeryturach pomostowych i jako taki nie mo¿e byæ podstaw¹
samodzielnych ustaleñ w ramach przyznania prawa do wiadczeñ z ustawy o emeryturach pomostowych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny uzna³ apelacjê
organu rentowego za zasadn¹ i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
zmieni³ zaskar¿ony wyrok w punkcie pierwszym i oddali³ odwo³anie.
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3
WYROK
z dnia 21 lutego 2012 r.
III AUa 1204/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata
Wêgrzynowska  Czajewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Gra¿yna Horbulewicz
(sprawozdawca)
SSA Bo¿ena Grubba

Teza
Skoro s³uchacze Pañstwowej Szko³y Morskiej w G., w okresie, kiedy nie posiada³a ona statusu szko³y wy¿szej, objêci byli 
w wykonaniu upowa¿nienia ustawowego  wojskowym szkoleniem na zasadach ustalonych dla studium wojskowego szkó³ wy¿szych, z nie ni¿szym czasem jego trwania od obowi¹zuj¹cego
w studiach wojskowych szkó³ wy¿szych, to uwzglêdnieniu w sta¿u
ubezpieczeniowym absolwenta podlega okres jego przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych w ramach wojskowego szkolenia uczniów, z tej racji, ¿e przeszkolenie wojskowe
w jednostkach wojskowych stanowi i stanowi³o czynn¹ s³u¿bê
wojskow¹ w Wojsku Polskim.

Uzasadnienie
W.S. wniós³ odwo³anie od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 31 maja 2011 r., domagaj¹c siê doliczenia mu do
sta¿u ubezpieczeniowego okresu szkolenia w Jednostce Wojskowej oraz okresu odbywania przeszkolenia w Studium Wojskowym Pañstwowej Szko³y Morskiej w G.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany wniós³ o jego oddalenie.
Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2011 r. S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w G. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê
i zobowi¹za³ pozwanego do przeliczenia wysokoci wiadczenia
ubezpieczonego przy uwzglêdnieniu okresu czynnej s³u¿by woj-
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skowej od 1 lipca 1971 r. do 14 sierpnia 1971 r. w pozosta³ym
zakresie oddalaj¹c odwo³anie. Uzasadniaj¹c swoje stanowisko S¹d
wskaza³, i¿ W.S. ur. 16 czerwca 1947 r., by³ s³uchaczem Pañstwowej Szko³y Morskiej w G.  szko³y pomaturalnej w systemie
dziennym w okresach: od 1 wrzenia 1967 r. do 1 czerwca 1968 r.
i od 1 wrzenia 1968 r. do 1 czerwca 1971 r. Jako s³uchacz szko³y skar¿¹cy w okresie od 7 wrzenia 1967 r. do 14 sierpnia 1971 r.
odby³ przeszkolenie wojskowe w ramach przedmiotu studium
wojskowe. Zajêcia z tego przedmiotu odbywa³y siê raz w tygodniu. Po ukoñczeniu pierwszego i drugiego roku nauki odbywa³y siê obozy wojskowe trwaj¹ce ok. miesi¹ca, które stanowi³y
kontynuacjê szkolenia. Po trzecim roku szkolenia  od 01 lipca
1971 r. do 14 sierpnia 1971 r.  ubezpieczony by³ szkolony w jednostce wojskowej, po czym zosta³ przeniesiony do rezerwy.
W dniu 5 czerwca 2007 r. ubezpieczony z³o¿y³ wniosek o emeryturê, który decyzj¹ z dnia 27 lipca 2007 r. zosta³ za³atwiony
odmownie, z uzasadnieniem, ¿e wnioskodawca nie udokumentowa³ 25 letniego okresu ubezpieczenia, a jedynie 23 lata 15
dni. Pozwany nie uwzglêdni³ do sta¿u okresów nauki w PSM
w G., wskazuj¹c, i¿ mia³a ona status szko³y pomaturalnej oraz
okresu studium wojskowego od 7 wrzenia 1967 r. do 14 sierpnia 1971 r., bowiem nie by³ to  zdaniem pozwanego  okres
pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej.
Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2007 r. S¹d Okrêgowy oddali³
odwo³anie ubezpieczonego, za wyrokiem z dnia 5 listopada
2008 r. S¹d Apelacyjny oddali³ apelacjê wnioskodawcy.
W kwietniu 2009 r. ubezpieczony ponownie z³o¿y³ wniosek
o emeryturê, który decyzj¹ z dnia 12 maja 2009 r. zosta³ za³atwiony odmownie, przy jednoczesnym ustaleniu, ¿e wnioskodawca udowodni³ 24 lata 7 miesiêcy 25 dni. Pozwany ponownie
odmówi³ doliczenia do sta¿u spornych okresów.
W odwo³aniu od decyzji ubezpieczony ponownie domaga³
siê doliczenia mu do sta¿u spornych okresów.
W trakcie postêpowania s¹dowo-odwo³awczego ubezpieczony osi¹gn¹³ i wykaza³ sta¿ ubezpieczeniowy w wymiarze 25 lat
6 dni i z³o¿y³ ponowny wniosek o przyznanie mu prawa do eme-
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rytury, wobec czego decyzj¹ z dnia 17 wrzenia 2009 r. ZUS
przyzna³ mu prawo do ¿¹danego wiadczenia od 1 sierpnia 2009 r.
Na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2010 r. wnioskodawca wniós³
o doliczenie mu do sta¿u spornych okresów celem zwiêkszenia
wymiaru wiadczenia i przyznanie mu emerytury za wczeniejszy okres. Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2010 r. S¹d Okrêgowy umorzy³ postêpowanie s¹dowo-odwo³awcze ( ) i przekaza³ wniosek ubezpieczonego o podwy¿szenie emerytury do
ZUS celem rozpoznania i rozstrzygniêcia.
Zaskar¿on¹ decyzj¹ z dnia 31 maja 2010 r. pozwany odmówi³
przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury i podwy¿szenia wiadczenia z tytu³u doliczenia do sta¿u pracy okresu odbywania studium wojskowego i szkolenia w jednostce wojskowej
podczas odbywania nauki w Pañstwowej Szkole Morskiej w G.
w roku 1968/1969  semestr I, II, III, IV i VI.
Istota sporu sprowadza³a siê do ustalenia, czy okresy szkolenia wojskowego w PSM i w jednostce wojskowej by³y okresami
sk³adkowymi w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
Analizuj¹c powy¿sze zagadnienie, S¹d zwa¿y³, i¿ zgodnie
z uchwa³¹ nr 202 RM z 28 czerwca 1960 r.  § 1 ust. 112, wojskowe szkolenie uczniów PSM w G. odbywa³o siê na zasadach
ustalonych dla studium wojskowego szkó³ wy¿szych. Stosownie
do art. 47 pkt 1c w zwi¹zku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony PRL ¿o³nierzami w czynnej s³u¿bie wojskowej by³y osoby, które odbywa³y
przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych w ramach
wojskowego szkolenia studentów kszta³c¹cych siê w szkole nie
bêd¹cej szko³¹ wy¿sz¹. Wobec powy¿szego, okres od 1 lipca
1971 r. do 14 sierpnia 1971 r. kiedy to wnioskodawca odbywa³
przeszkolenie w jednostce wojskowej w ramach szkolenia wojskowego, jest okresem sk³adkowym w rozumieniu przepisu art.
6 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalno  rentowej i dlatego, na mocy
art. 5 ust. 1 pkt 1 winien byæ doliczony do sta¿u ubezpieczeniowego wnioskodawcy przy ustaleniu wysokoci jego emerytury.
Z tych wzglêdów S¹d, na mocy art. 47714 § 2 k.p.c., w tym zakresie zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê (pkt I).
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Jednoczenie brak by³o podstaw do doliczenia do sta¿u ubezpieczeniowego okresu szkolenia wojskowego od 7 wrzenia
1967 r. do 30 czerwca 1971 r., bowiem nie stanowi³ on okresu
czynnej s³u¿by wojskowej (art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. a contrario), jak równie¿ okresu równorzêdnego (art. 174
ust. 7 i art. 145 ust. 2 ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
PRL a contrario) lub zastêpczego tej s³u¿by (dzia³ V ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony  art. 140 w ówczesnym brzmieniu). Dodatkowo S¹d wskaza³, i¿ doliczenie do sta¿u okresu szkolenia w jednostce wojskowej w dacie z³o¿enia wniosku o emeryturê w kwietniu 2009 r. nie dawa³oby ubezpieczonemu 25 lat
st¹d brak by³o podstaw do przyznania mu prawa do wiadczenia
od kwietnia 2009 r. (art. 129 ust. 1 ustawy). Z uwagi na powy¿sze odwo³anie we wskazanym zakresie podlega³o, na mocy art.
47714 § 1 k.p.c., oddaleniu (pkt II orzeczenia).
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany, zaskar¿aj¹c go w punkcie I, zarzucaj¹c mu naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny materia³u dowodowego i wnosz¹c
o jego zmianê w zaskar¿onej czêci poprzez oddalenie odwo³ania wzglêdnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi I instancji.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego S¹d I instancji w sposób prawid³owy ustali³ stan faktyczny w oparciu o zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy, za w swych ustaleniach i wnioskach
nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c., nie pope³ni³
te¿ b³êdów w rozumowaniu w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej, albowiem prawid³owo zinterpretowa³ i zastosowa³ odpowiednie przepisy prawa.
Spór w przedmiotowej sprawie sprowadza³ siê od ustalenia,
czy okres odbywania przez W.S. przeszkolenia wojskowego
w Pañstwowej Szkole Morskiej w G. w okresie od 1 lipca 1971 r.
do 14 sierpnia 1971 r. mo¿e zostaæ zaliczony do okresów sk³ad-
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kowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 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.).
Analizuj¹c powy¿sz¹ kwestiê wskazaæ w pierwszej kolejnoci
nale¿y, i¿ wnioskodawca naukê w Pañstwowej Szkole Morskiej
w G. odbywa³ w latach 1967-1971. Poza sporem pozostaje, ¿e
Pañstwowa Szko³a Morska w G. nie posiada³a statusu szko³y wy¿szej prawie w ca³ym okresie, kiedy wnioskodawca pobiera³
w niej naukê, albowiem dopiero na mocy rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 230)
przekszta³cono j¹ w Wy¿sz¹ Szko³ê Morsk¹ i jako taka rozpoczê³a ona dzia³alnoæ dydaktyczn¹ od roku szkolnego 1969/1970.
Pomimo dokonanej zmiany, nie uleg³y modyfikacji przeprowadzane w ramach nauki szkolenia wojskowe, oparte na takich zasadach, jak ustalone dla studium wojskowego szkó³ wy¿szych, co
wynika³o wprost z § 1 ust. 2 uchwa³y Nr 202 Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie wojskowego szkolenia
uczniów Szko³y Morskiej i Szko³y Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni (M.P. Nr 55, poz. 263). Dodatkowo, na mocy art. 87 ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Minister Obrony Narodowej zyska³  na wniosek w³aciwego ministra w szczególnie
uzasadnionych przypadkach  uprawnienie do zarz¹dzania i prowadzenia wojskowych szkoleñ osób kszta³c¹cych siê w szko³ach
nie bêd¹cych szko³ami wy¿szymi lub wy¿szymi szko³ami zawodowymi, przy jednoczesnym zastosowaniu do osób obowi¹zanych do ich odbycia przepisów dotycz¹cych studentów szkó³
wy¿szych poddanych wojskowemu szkoleniu (art. 87 ust. 4).
Maj¹c na uwadze omówiony powy¿ej stan prawny S¹d Apelacyjny przyj¹³, ¿e skoro s³uchacze Pañstwowej Szko³y Morskiej
w G., w okresie, kiedy nie posiada³a ona statusu szko³y wy¿szej,
objêci byli  w wykonaniu upowa¿nienia ustawowego  wojskowym szkoleniem na zasadach ustalonych dla studium wojskowego szkó³ wy¿szych, z nie ni¿szym czasem jego trwania od obowi¹zuj¹cego w studiach wojskowych szkó³ wy¿szych, to uwzglêdnieniu w sta¿u ubezpieczeniowym absolwenta podlega okres jego
przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych w ramach
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wojskowego szkolenia uczniów, z tej racji, ¿e przeszkolenie
wojskowe w jednostkach wojskowych stanowi i stanowi³o czynn¹
s³u¿bê wojskow¹ w Wojsku Polskim.
Nie budzi w¹tpliwoci w wietle zgromadzonego materia³u
dowodowego, ¿e wnioskodawca w dniu 1 wrzenia 1967 r. zosta³ przyjêty do Pañstwowej Szko³y Morskiej w G., która nie posiada³a statusu szko³y wy¿szej. Z ksi¹¿eczki wojskowej wnioskodawcy, której kserokopia zosta³a do³¹czona do akt sprawy
wynika, ¿e dnia 1 lipca 1971 r. wnioskodawca rozpocz¹³ szkolenie w Jednostce Wojskowej ( ), za w dniu 14 sierpnia 1971 r.
zosta³ zwolniony z przeszkolenia z przeniesieniem do rezerwy.
Zwa¿ywszy wiêc na obowi¹zuj¹ce w okresie objêtym sporem
uregulowania prawne okres odbywania przez wnioskodawcê
przeszkolenia wojskowego w Jednostce Wojskowej od 1 lipca
do 14 sierpnia 1971 r. podlega zaliczeniu do jego sta¿u ubezpieczeniowego jako sk³adkowy z tej racji, i¿ jest to okres czynnej
s³u¿by wojskowej w Wojsku Polskim, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
To¿same stanowisko zaj¹³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 grudnia 2006 r. (III AUa 668/2006, Lex Polonica
418236), które to stanowisko S¹d rozpoznaj¹cy przedmiotow¹
sprawê w ca³ej rozci¹g³oci podziela i przyjmuje za w³asne.
Wobec tak dokonanych ustaleñ uznaæ nale¿a³o, ¿e nieprawid³owym jest  zawarte w apelacji  twierdzenie pozwanego,
jakoby obowi¹zkiem szkolenia wojskowego, zaliczonego nastêpnie
do okresów sk³adkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., mogli zostaæ objêci wy³¹cznie
studenci, co z kolei mia³oby oznaczaæ, ¿e skoro ubezpieczony
w spornym okresie studentem nie by³, to tym samym okres od 1
lipca do 14 sierpnia 1971 r. nie mo¿e zostaæ zaliczony do jego
sta¿u pracowniczego, jako okres sk³adkowy. Tak skonstruowany
pogl¹d jest b³êdny albowiem, jak wynika z powy¿szego, obowi¹zkiem, o którym mowa, zosta³y równie¿ objête  na wniosek
w³aciwego ministra  osoby kszta³c¹ce siê w szko³ach nie bêd¹cych szko³ami wy¿szymi lub wy¿szymi szko³ami zawodowymi,
przy jednoczesnym zastosowaniu do nich przepisów dotycz¹-
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cych studentów szkó³ wy¿szych poddanych wojskowemu szkoleniu (art. 87 ust. 4). To za oznacza, ¿e okresy szkoleñ, w których bra³y udzia³ stanowi¹ okresy sk³adkowe, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalno  rentowej, i jako takie
winny zostaæ zaliczone do sta¿u pracowniczego oraz uwzglêdnione przy ustalaniu wysokoci wiadczenia.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, podzielaj¹c stanowisko S¹du I instancji i uznaj¹c apelacjê pozwanego za bezprzedmiotow¹, S¹d
Apelacyjny, na mocy art. 385 k.p.c., orzek³, jak w sentencji.

4
WYROK
z dnia 28 lutego 2012 r.
III AUz 1235/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Bo¿ena Grubba (przewodnicz¹cy)
SSA Barbara Mazur (sprawozdawca)
SSA Maria Sa³añska-Szumakowicz

Teza
Za nieprawid³owoci w raportach rozliczeniowych, a tak¿e
innych dokumentach zg³oszeniowych i rozliczeniowych ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych przewiduje sankcjê w postaci grzywny (art. 98 ust. 1 pkt 5
i 6 ustawy). Niedopuszczalne jest natomiast odmawianie z powodu nieprawid³owoci w dokumentacji uwzglêdnienia do sta¿u
pracy okrelonych okresów sk³adkowych, o ile oczywicie na
podstawie dokumentacji tej, od pocz¹tku lub w wyniku jej weryfikacji, mo¿na takie okresy ustaliæ.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 26 sierpnia 2009 r. w wykonaniu wyroku S¹du
Okrêgowego z dnia 15 maja 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przyzna³ ubezpieczonemu J.G. od dnia l czerwca 2008 r.
prawo do emerytury. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
pozwany przyj¹³ wynagrodzenie, które stanowi³o podstawê wy-
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miaru sk³adek z 20 lat kalendarzowych wybranych z ca³ego okresu
ubezpieczenia tj. z lat 1971, 19731985, 19871989, 19951997;
wskanik wysokoci podstawy wymiaru wyniós³ 115,67%.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ ubezpieczony, domagaj¹c siê ponownego przeliczenia emerytury z uwagi na fakt, i¿
nie uwzglêdniono okresu, w którym prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹ tj. od 1 stycznia 1999 r. do 1 czerwca 2008 r. Nadto,
ubezpieczony wniós³ o wyp³atê nale¿nych odsetek od emerytury od 1 czerwca 2008 r. oraz pokrycie przez pozwanego wszelkich kosztów postêpowania.
Organ rentowy w odpowiedzi na odwo³anie wniós³ o odrzucenie odwo³ania, ewentualnie o jego oddalenie.
( )
Na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. ubezpieczony sprecyzowa³ ¿¹danie, podaj¹c, i¿ domaga siê uwzglêdnienia przy ponownym przeliczaniu emerytury okresu sk³adkowego od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2008 r., poniewa¿ ZUS zaliczy³ tylko
okresy niesk³adkowe z wy¿ej wymienionego okresu.
( )
Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2011 r. S¹d Okrêgowy zmieni³
zaskar¿on¹ decyzjê i zobowi¹za³ pozwanego do ponownego obliczenia emerytury wnioskodawcy J.G. przy uwzglêdnieniu nadto nastêpuj¹cych okresów sk³adkowych:
 22.06.1999 r. do 20.07.1999 r.
 01.09.1999 r. do 09.03.2000 r.
 05.12.2000 r. do 29.05.2001 r.
 24.02.2002 r. do 01.09.2002 r.
 01.03.2003 r. do 30.09.2003 r.
 27.06.2004 r. do 31.08.2004 r.
 28.02.2005 r. do 07.01.2008 r.
 15.03.2008 r. do 31.03.2008 r.
Podstawê tego rozstrzygniêcia stanowi³y nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania S¹du I instancji.
Ubezpieczony urodzony dnia 25 maja 1948 r. od listopada
1991 r. prowadzi³ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Firma Przemys³owoHandlowoUs³ugowa ( ). Nadto, w okre-
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sie od 1 kwietnia 2008 r. do 30 wrzenia 2008 r. ubezpieczony
by³ zatrudniony na podstawie umowy o pracê.
W dniu 10 wrzenia 2004 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
wystawi³ ubezpieczonemu zawiadczenie o niezaleganiu z op³at¹
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych.
W dniach od 10 czerwca 2008 r. do 3 wrzenia 2008 r. w przedsiêbiorstwie ubezpieczonego zosta³a przeprowadzona kontrola
przez ZUS. Ubezpieczony jako p³atnik sk³adek nie wywi¹za³ siê
w sposób nale¿yty ze swoich obowi¹zków w zakresie prowadzenia dokumentacji zg³oszeniowej i rozliczeniowej, w szczególnoci
sk³adane deklaracje nie zawiera³y pe³ni wymaganych danych i wype³niane by³y niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Pozwany decyzj¹ z dnia 26 sierpnia 2009 r., zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu, przyzna³ skar¿¹cemu prawo do emerytury od dnia 1 czerwca 2008 r. Powy¿sza decyzja zosta³a wydana
w wykonaniu wyroku S¹du Okrêgowego z dnia 15 maja 2009 r.,
w którym S¹d przyzna³ ubezpieczonemu prawo do emerytury
z tytu³u pracy w szczególnych warunkach pocz¹wszy od 1 czerwca 2008 r.
Do sta¿u pracy ze spornego okresu (1.01.1999  30.03.2008)
zosta³y zaliczone nastêpuj¹ce okresy niesk³adkowe:
1) od 1 stycznia 1999 r. do 21 czerwca 1999 r.
2) od 21 lipca 1999 r. do 31 sierpnia 1999 r.
3) od 10 marca 2000 r. do 4 grudnia 2000 r.
4) od 30 maja 2001 r. do 23 lutego 2002 r.
5) od 2 wrzenia 2002 r. do 28 lutego 2003 r.
6) od 1 padziernika 2003 r. do 26 czerwca 2004 r.
7) od 1 wrzenia 2004 r. do 27 lutego 2005 r.
Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjêto podstawê
wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne z 20 lat kalendarzowych poprzedzaj¹cych bezporednio rok, w którym z³o¿ono wniosek; wskanik podstawy wymiaru wiadczenia wyniós³ 115,67%.
Wyrokiem z dnia 1 lutego 2010 r. S¹d Okrêgowy oddali³ odwo³anie ubezpieczonego od decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
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³ecznych odmawiaj¹cej wydania mu zawiadczenia o niezaleganiu z op³at¹ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Powy¿szy
wyrok jest prawomocny.
Decyzj¹ z dnia 19 listopada 2010 r. pozwany dokona³ z urzêdu uwzglêdnienia do sta¿u pracy dodatkowo okresów od:
1) 22 czerwca 1999 r. do 20 lipca 1999 r.
2) 1 wrzenia 1999 r. do 9 marca 2000 r.
3) 5 grudnia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
4) 8 stycznia 2008 r. do 14 marca 2008 r.
W zwi¹zku z faktem, i¿ ubezpieczony nie z³o¿y³ raportów
rozliczeniowych, a tak¿e dopuci³ siê innych nieprawid³owoci
obejmuj¹cych dokumenty dotycz¹ce ubezpieczonego, osoby z nim
wspó³pracuj¹cej oraz pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego, do sta¿u pracy nie zosta³y zaliczone nastêpuj¹ce
okresy:
1) od 1 stycznia 2001 r. do 29 maja 2001 r.
2) od 24 lutego 2002 r. do 1 wrzenia 2002 r.
3) od 1 marca 2003 r. do 30 wrzenia 2003 r.
4) od 27 czerwca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.
5) od 28 lutego 2005 r. do 7 stycznia 2008 r.
6) od15 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
Powo³uj¹c siê na treæ art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ przy ustalaniu prawa do
emerytury i renty i obliczaniu ich wysokoci uwzglêdnia siê, z zastrze¿eniem ust. 2-5, nastêpuj¹ce okresy:
1) sk³adkowe, o których mowa w art. 6;
2) niesk³adkowe, o których mowa w art. 7.
Zgodnie z art. 6 ustawy okresem sk³adkowym jest okres ubezpieczenia, a wiêc okres op³acania sk³adek na ubezpieczenia
emerytalne.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ w niniejszej sprawie pozwany niezasadnie odmówi³ ubezpieczonemu zaliczenia do sta¿u pracy
okresów:
1) od 22 czerwca 1999 r. do 20 lipca 1999 r.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

od 1 wrzenia 1999 r. do 9 marca 2000 r.
od 05 grudnia 2000 r. do 29 maja 2001 r.
od 24 lutego 2002 r. do 1 wrzenia 2002 r.
od 1 marca 2003 r. do 30 wrzenia 2003 r.
od 27 czerwca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.
od 28 lutego 2005 r. do 7 stycznia 2008 r.
od 15 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
Powodem odmowy zaliczenia powy¿szych okresów do sta¿u
pracy by³y nieprawid³owoci, jakich dopuci³ siê ubezpieczony
przy sk³adaniu raportów rozliczeniowych, a tak¿e innych dokumentów zg³oszeniowych i rozliczeniowych. W pimie z dnia 10
marca 2011 r. pozwany wskaza³, i¿ przyczyn¹ nieuwzglêdnienia
do sta¿u pracy okresu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
jest niez³o¿enie raportów przez ubezpieczonego. Nieprawid³owoci obejmowa³y nie tylko raporty rozliczeniowe, ale równie¿
inne dokumenty dotycz¹ce ubezpieczonego, osoby z nim wspó³pracuj¹cej oraz pracowników zatrudnionych przez ubezpieczonego. Jednak¿e sankcj¹ za naruszenie powy¿szych obowi¹zków
nie mo¿e byæ odmowa zaliczenia do sta¿u pracy okresów, za
które zosta³y zap³acone sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.
Ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, a w szczególnoci art. 98 ustawy przewiduje inne
sankcje za niedope³nienie tych obowi¹zków. Zak³ad Ubezpieczeñ uprawniony jest do wymierzania kary grzywny osobom,
które narusz¹ art. 98. Pozwany nie mo¿e natomiast odmówiæ
uwzglêdnienia do sta¿u pracy okrelonych okresów sk³adkowych
z uwagi na nieprawid³owoci w rozliczanej dokumentacji. Pozwany w pimie z dnia 8 marca 2011 r. wskaza³, i¿ dokona³ z urzêdu
korekty raportów rozliczeniowych za ubezpieczonego J.G. w oparciu o kartê zasi³kow¹, na podstawie której ustalono podstawê
wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Pomimo b³êdów
pope³nionych przez ubezpieczonego istnia³a wiêc podstawa do
ustalenia wysokoci sk³adek.
S¹d I instancji podniós³, i¿ rozstrzygniêcie, jakie zapad³o w sprawie o sygnaturze ( ) nie mia³o wp³ywu na wynik niniejszej sprawy. W powy¿szym postêpowaniu S¹d potwierdzi³, i¿ ubezpieczo-
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ny nie wywi¹zywa³ siê w sposób nale¿yty ze swoich obowi¹zków w zakresie prowadzenia dokumentacji zg³oszeniowej, jak
i rozliczeniowej. W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d oddali³ odwo³anie ubezpieczonego od decyzji ZUS odmawiaj¹cej wydania mu
zawiadczenia o niezaleganiu z op³at¹ sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne. Natomiast przyczyn¹ oddalenia odwo³ania nie by³ fakt,
i¿ J.G. zalega z op³at¹ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
W zwi¹zku z powy¿szym, w ocenie S¹du I instancji, do sta¿u
pracy ubezpieczonemu winny zostaæ zaliczone nastêpuj¹ce okresy:
1) od 22 czerwca 1999 r. do 20 lipca 1999 r.
2) od 1 wrzenia 1999 r. do 9 marca 2000 r.
3) od 5 grudnia 2000 r. do 29 maja 2001 r.
4) od 24 lutego 2002 r. do 1 wrzenia 2002 r.
5) od 1 marca 2003 r. do 30 wrzenia 2003 r.
6) od 27 czerwca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.
7) od 28 lutego 2005 r. do 7 stycznia 2008 r.
8) od 15 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r.
S¹d Okrêgowy wskaza³ tak¿e na decyzjê z dnia 19 listopada
2010 r., któr¹ pozwany dokona³ z urzêdu uwzglêdnienia do sta¿u pracy dodatkowo okresów od 22 czerwca 1999 r. do 20 lipca
1999 r., 1 wrzenia 1999 r. do 9 marca 2000 r., 5 grudnia 2000 r.
do 31 grudnia 2000 r., 8 stycznia 2008 r. do 14 marca 2008 r.
Jednak¿e S¹d uzna³, ¿e okresy te równie¿ winny zostaæ uwzglêdnione w decyzji ustalaj¹cej ponownie wysokoæ wiadczenia ubezpieczonego.
Na zwrócenie uwagi, zdaniem S¹du I instancji, zas³uguje brak
konsekwencji organu rentowego. Podstaw¹ przyznania prawa do
zasi³ku chorobowego jest podleganie ubezpieczeniu, a zatem uiszczenie sk³adek. Skoro organ rentowy przyzna³ wnioskodawcy
prawo do zasi³ku chorobowego, zatem uznaæ nale¿y, i¿ w jego
ocenie nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e wnioskodawca jako osoba prowadz¹ca w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ uici³a nale¿ne sk³adki.
Brak jest podstaw prawnych do uznania wy³¹cznie do sta¿u okresów pobierania zasi³ków chorobowych bez uwzglêdnienia okresów sk³adkowych poprzedzaj¹cych okresy sprzed uzyskania prawa do zasi³ku.
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Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy, zaskar¿aj¹c go w ca³oci i zarzucaj¹c, naruszenie art. 118 ust. 1 i 3
w zw. z art. 117 ust. 1 i 2 i art. 116 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 ze zm.) przez przyjêcie, ¿e:
a) okresy wskazane w sentencji wyroku nale¿y wnioskodawcy
uwzglêdniæ do obliczenia emerytury i to jako okresy sk³adkowe.
b) S¹d jest uprawniony do zwolnienia wnioskodawcy (ubezpieczonego) z obowi¹zku z³o¿enia wniosku o przyznanie emerytury w sposób nakazany w art. 116 ust. 4 oraz dokumentowania okresów sk³adkowych w sposób wskazany w art. 117
ust. 1 i 2 wy¿ej powo³anej ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja pozwanego organu rentowego nie zas³uguje na
uwzglêdnienie, bowiem nie zawiera zarzutów, które mog³yby
skutkowaæ zmian¹ zaskar¿onego wyroku.
S¹d I instancji w sposób prawid³owy ustali³ stan faktyczny
w oparciu o zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy, za
w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c., nie pope³ni³ te¿ b³êdów w rozumowaniu
w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich oceny prawnej, albowiem prawid³owo zinterpretowa³ i zastosowa³ odpowiednie przepisy prawa.
Spór w przedmiotowej sprawie sprowadza³ siê do ustalenia,
czy przy ustalaniu wysokoci emerytury wnioskodawcy winien
zostaæ uwzglêdniony okres od 1 stycznia 1999 r. do 1 czerwca
2008 r., w którym to wnioskodawca prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
S¹d Okrêgowy trafnie podniós³, i¿ za nieprawid³owoci w raportach rozliczeniowych, a tak¿e innych dokumentach zg³oszeniowych i rozliczeniowych ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych przewiduje sankcjê w po-
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staci grzywny. Art. 98 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy stanowi, i¿ kto jako
p³atnik sk³adek albo osoba obowi¹zana do dzia³ania w imieniu
p³atnika nie prowadzi dokumentacji zwi¹zanej z obliczaniem sk³adek oraz wyp³at¹ z wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych, lub
nie dope³nia obowi¹zku przesy³ania deklaracji rozliczeniowych
oraz imiennych raportów miesiêcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5.000 z³. Niedopuszczalne jest
natomiast odmawianie z powodu nieprawid³owoci w dokumentacji uwzglêdnienia do sta¿u pracy okrelonych okresów sk³adkowych, o ile oczywicie na podstawie dokumentacji tej, od pocz¹tku lub w wyniku jej weryfikacji, mo¿na takie okresy ustaliæ.
W niniejszej sprawie problem taki nie zaistnia³, gdy¿ w oparciu
o kartê zasi³kow¹ umo¿liwiaj¹c¹ ustalenie podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne pozwany dokona³ z urzêdu
korekty raportów rozliczeniowych. Nadto, jak s³usznie zauwa¿y³
S¹d I instancji, skoro organ rentowy przyzna³ wnioskodawcy prawo
do zasi³ku chorobowego, to by³ w posiadaniu informacji wystarczaj¹cych do ustalenia, ¿e wszystkie nale¿ne sk³adki zosta³y przez
p³atnika uiszczone. Z powy¿szego wynika zatem, i¿ niezaliczenie spornych okresów do sta¿u pracy nie by³o zwi¹zane z niemo¿noci¹ precyzyjnego ustalenia podstawy wymiaru emerytury, ale stanowi³o samodzielnie wymierzon¹ sankcjê na³o¿on¹ przez
pozwanego na p³atnika. Na³o¿enie takiej sankcji nie znajduje ¿adnego oparcia w przepisach, a zatem z podanych wy¿ej wzglêdów nale¿y j¹ uznaæ za niedopuszczaln¹.
Zajmuj¹c stanowisko w przedmiocie apelacji pozwanego, wskazaæ nale¿y, i¿ nietrafnie skar¿¹cy podnosi zarzut naruszenia art.
116 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wprawdzie rzeczywicie przepisy przewiduj¹ dzia³anie organu rentowego na wniosek ubezpieczonego, do którego za³¹czony winien byæ komplet
dokumentów. W sytuacji jednak, kiedy organ rentowy dysponuje
ju¿ dowodami niezbêdnymi do przyznania emerytury, jego decyzja powinna uwzglêdniaæ wszystkie okresy przewidziane przepisami ustawy i znajduj¹ce potwierdzenie w dokumentach znajduj¹cych siê w posiadaniu Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Za niezasadny nale¿y tak¿e uznaæ zarzut naruszenia art. 47710
§ 1 k.p.c. poprzez zajmowanie siê przez S¹d odwo³aniem pozba-
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wionym zarzutów do decyzji organu rentowego. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cego, odwo³anie wnioskodawcy zawiera zarzuty,
a mianowicie nieuwzglêdnienie przez organ rentowy okresów
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie formu³uj¹ katalogu dopuszczalnych zarzutów, a zatem ka¿da podniesiona przez wnioskodawcê w odwo³aniu wadliwoæ decyzji powinna byæ potraktowana jako zarzut. W ocenie S¹du Apelacyjnego, oczywistym jest, i¿ pisma
procesowe stron niereprezentowanych przez profesjonalnych pe³nomocników nie zawsze zawieraj¹ wyodrêbnione elementy, takie jak zarzuty czy wnioski, jednak jeli z ca³oci treci pisma
mo¿na odczytaæ wolê strony w danym zakresie, brak jest podstaw do poczynienia jej zarzutu niezawarcia w pimie danego
elementu.
Konkluduj¹c powy¿sze rozwa¿ania, wskazaæ nale¿y, i¿ S¹d
Okrêgowy trafnie zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i zobowi¹za³ pozwanego do ponownego obliczenia emerytury wnioskodawcy
przy uwzglêdnieniu wskazanych okresów sk³adkowych. Argumenty podniesione w apelacji skar¿¹cego uznaæ za trzeba jedynie za polemikê z prawid³ow¹ interpretacj¹ przepisów dokonan¹
przez S¹d I instancji.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, podzielaj¹c stanowisko S¹du
Okrêgowego i uznaj¹c apelacjê wnioskodawcy za bezprzedmiotow¹, S¹d Apelacyjny, na mocy art. 385 k.p.c., orzek³, jak w sentencji.
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5
WYROK
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
III AUa 1513/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Bober
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Maria Sa³añska  Szumakowicz
SSO del. Alicja Podlewska

Teza
W okresie do dnia 19 wrzenia 2008 r. (tj. przed wprowadzeniem do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przepisu art. 14a umo¿liwiaj¹cego zawieszenie dzia³alnoci gospodarczej oraz przed zmian¹ treci art. 13 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.))
sam fakt zarejestrowania pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej
stwarza³ domniemanie faktycznego prowadzenia tej dzia³alnoci,
co skutkuje obowi¹zkiem op³acania sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla obalenia powy¿szego domniemania niewystarczaj¹ce jest wykazanie, ¿e przedsiêbiorca nie osi¹ga³ przychodu z tej dzia³alnoci, albowiem
w sk³ad czynnoci objêtych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wchodz¹
tak¿e wszelkie czynnoci zachowawcze s³u¿¹ce tej dzia³alnoci,
jak przyk³adowo w przypadku dzia³alnoci taksówek osobowych,
tankowanie paliwa, naprawa czy mycie pojazdu.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 3 grudnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych orzek³, ¿e L.L. podlega obowi¹zkowym ubezpieczeniom spo³ecznym tj. emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu
z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej
w okresach od 1 stycznia 1999 r. do 15 lutego 2000 r., od 19
czerwca 2000 r. do 30 kwietnia 2003 r., od 1 stycznia 2008 r. do
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31 lipca 2008 r., od 1 wrzenia 2008 r. do 31 padziernika 2008 r.
oraz od 1 lutego 2009 r. do nadal.
W odwo³aniu ubezpieczony wskaza³, ¿e nie zgadza siê z t¹
decyzj¹, bo nie ma mo¿liwoci wykonywania pracy zawodowej
w sposób ci¹g³y, w zwi¹zku z tym wyrejestrowywa³ siê i ponownie siê zarejestrowywa³ za pomoc¹ odpowiednich druków.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany organ rentowy wniós³
o jego oddalenie.
Zaskar¿onym wyrokiem S¹d Okrêgowy czêciowo zmieni³ decyzjê ZUS poprzez ustalenie, ¿e wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniom spo³ecznym w krótkotrwa³ych okresach korzystania ze
zwolnieñ lekarskich pomiêdzy 10 marca 1999 r. a 18 kwietnia 2003 r.
W pozosta³ym zakresie S¹d oddali³ odwo³anie.
Rozstrzygniêcie zapad³o w oparciu o nastêpuj¹ce ustalenia i rozwa¿ania.
L.L. od dnia 10 sierpnia 1997 r. wykonuje pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ na wiadczeniu us³ug taksówk¹
osobow¹. Dzia³alnoæ tê wykonuje jednoosobowo. W wyniku przeprowadzonego postêpowania wyjaniaj¹cego przez organ rentowy ustalono, ¿e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. wielokrotnie sk³ada³ deklaracje o wyrejestrowaniu siê i ponownym zg³oszeniu do obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych. Podobnie
postêpowa³ w stosunku do Urzêdu Skarbowego, do którego zg³asza³ przerwy w prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. W zwi¹zku z powy¿szym dnia 3 grudnia 2010 r. zosta³a wydana zaskar¿ona decyzja.
Zgodnie z treci¹ przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu,
rentowemu, a tak¿e ubezpieczeniu wypadkowemu.
Stosownie do treci art. 13 pkt 4 ustawy systemowej: osoba
prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczêcia wykonywania tej
dzia³alnoci do dnia zaprzestania jej wykonywania.
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Z analizy powy¿szych przepisów wynika, ¿e okrelenie czasowych granic podlegania obowi¹zkowemu ubezpieczeniu dokonane zosta³o przez ustawodawcê w sposób formalny, wyznacza je bowiem rozpoczêcie i zaprzestanie wykonywania dzia³alnoci. Dzia³alnoæ gospodarcz¹ przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ po
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiêbiorstw (art. 7 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej), zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej skutkuje za wykreleniem z ewidencji (art.
88e ust. 1 pkt 1 ustawy). Wykrelenie wpisu pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej z ewidencji powoduje  na sta³e lub okresowo ustanie obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego. Istnienie
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej nie przes¹dza jednak o faktycznym prowadzeniu dzia³alnoci, ale prowadzi do
domniemania prawnego (art. 234 k.p.c.), wed³ug którego osoba
wpisana do ewidencji jest traktowana, jako prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹. Osoba, która jest wpisana w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, a nie zg³osi³a zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia tej dzia³alnoci, powinna byæ traktowana, jako
prowadz¹ca tak¹ dzia³alnoæ. Domniemanie wynikaj¹ce z powy¿szych przepisów mo¿e byæ obalone poprzez przedstawienie przez
przedsiêbiorcê dowodów, i¿ pomimo wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej faktycznie takiej dzia³alnoci nie prowadzi³.
Faktyczne niewykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w czasie
oczekiwania na kolejne zamówienie lub w czasie ich poszukiwania, nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej dzia³alnoci
i nie powoduje uchylenia obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego. Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e mieæ charakteru przypadkowego, okazjonalnego. Jednak w okresie takiej
dzia³alnoci mog¹ zdarzyæ siê tak¿e okresy oczekiwania na kolejne zamówienia, nie oznaczaj¹ one jednak zaprzestania wykonywania takiej dzia³alnoci i nie uzasadniaj¹ wy³¹czenia z obowi¹zkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Brak przychodu z prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej nie skutkuje wy³¹czeniem z obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego osoby tak¹ dzia³alnoæ prowadz¹c¹.
Bior¹c powy¿sze rozwa¿ania pod uwagê S¹d stwierdzi³, ¿e
bezwzglêdnym warunkiem podlegania ubezpieczeniom spo³ecz-
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nym z tytu³u wykonywania pozarolniczej dzia³alnoci jest faktyczne jej rozpoczêcie i wykonywanie.
W wietle tych przepisów brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e
w czasie istnienia wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
L.L. nie prowadzi³ w pewnych okresach dzia³alnoci, mimo ¿e
faktycznie móg³ nie wiadczyæ us³ug transportowych. Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoci odbywa siê bowiem na w³asny rachunek i w³asne ryzyko przedsiêbiorcy, a prowadzenie tej
dzia³alnoci wystêpuje zarówno w okresach faktycznego wiadczenia us³ug, jak i w okresach wyczekiwania na kolejne zamówienie b¹d poszukiwania zbytu na swoje us³ugi. Zaprzestanie
prowadzenia dzia³alnoci oznacza ostateczne zakoñczenie jej prowadzenia i nie mo¿e byæ uto¿samiane z przerw¹ w prowadzeniu tej dzia³alnoci. Przerwa ma bowiem w swojej istocie charakter czasowy i zwi¹zana jest jedynie z przejciowym niewykonywaniem dzia³alnoci z powodów osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych.
W ocenie S¹du, przyjêcie  za ubezpieczonym  ¿e osi¹ganie
przychodu jest wyznacznikiem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, jest b³êdne i nie daje podstaw do uznania, ¿e przedsiêbiorca zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, gdy¿
taka dzia³alnoæ musi mieæ charakter ci¹g³y. Nie mo¿na przyj¹æ,
¿e w dniach, w których on wiadczy³ us³ugi, to prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹, a tym samym spe³nia³ warunki do podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu, a w pozosta³ych okresach, w których nie wiadczy³ us³ug, to nie prowadzi³ dzia³alnoci gospodarczej, a tym samym nie podlega³ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego. W dzia³alnoci gospodarczej zdarzaj¹ siê bowiem okresy
aktywnoci zawodowej oraz okresy wyczekiwania na klienta b¹d
przygotowywania kolejnych zleceñ. Te okresy, w których ubezpieczony nie zarobkowa³, s¹ równie¿ okresami prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej wystêpuje bowiem
zarówno w okresach faktycznego wiadczenia us³ug lub produkcji, jak i w okresach wykonywania innych czynnoci zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ np. czynnoci zwi¹zane z napraw¹ u¿ytkowanego samochodu, za³atwianie spraw urzêdowych. Wszystkie te czyn-
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noci pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
bowiem zmierzaj¹ do stworzenia w³aciwych warunków jej wykonywania. Ubezpieczony sam dysponuje swoim czasem przeznaczonym na wykonywanie dzia³alnoci i mo¿e go wykorzystaæ na bezporednie wiadczenie us³ug lub czynnoci pomocnicze, albo wykorzystaæ na sprawy prywatne, gdy¿ inaczej ni¿
w stosunku pracy, sam sobie wyznacza zadania i je realizuje na
w³asne ryzyko i odpowiedzialnoæ.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d uzna³ zaskar¿on¹ decyzjê w tej
czêci za niewadliw¹ i oddali³ w tej czêci odwo³anie.
Postêpowanie dowodowe w postaci dokumentacji leczenia
wykaza³o natomiast, ¿e by³y okresy, objête zaskar¿on¹ decyzj¹,
a wymienione w sentencji wyroku, w których ubezpieczony faktycznie nie wykonywa³ swojej dzia³alnoci gospodarczej ze wzglêdu na stan zdrowia. W tych okresach by³ czasowo niezdolny do
pracy, co zosta³o stwierdzone przez lekarzy, wydaj¹cych zwolnienia lekarskie. S¹d przyj¹³, ¿e w/w okresy by³y okresami udokumentowanych i usprawiedliwionych przerw w prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej, skutkuj¹cymi ustaniem obowi¹zku ubezpieczenia spo³ecznego. W tych okresach nie podejmowa³ ¿adnych czynnoci zwi¹zanych z prowadzeniem w³asnej firmy z przyczyn od siebie niezale¿nych  nie móg³ takowych czynnoci
wykonywaæ.
W apelacji od wyroku wnioskodawca wniós³ o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu rodka zaskar¿enia wnioskodawca odwo³a³ siê do specyfiki prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej oraz swego stanu zdrowia.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja, jako nieuzasadniona podlega³a oddaleniu.
Przedmiotem zarzutów odwo³ania wnioskodawca uczyni³ wy³¹cznie ustalenia organu rentowego dotycz¹ce roku 2008 wprost
wskazuj¹c, ¿e spór dotyczy tego w³anie roku. Skar¿¹cy potwierdzi³ to tak¿e na rozprawie przed S¹dem Apelacyjnym. S¹d Okrêgowy w rozstrzygniêciu zawartym w pkt. 1 zmieni³ czêciowo
zaskar¿on¹ decyzjê wy³¹czaj¹c wnioskodawcê z ubezpieczeñ
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spo³ecznych w krótkotrwa³ych okresach korzystania za zwolnieñ
lekarskich pomiêdzy 10 marca 1999 r. a 18 kwietnia 2003 r.
Maj¹c jednak na wzglêdzie, ¿e apelacjê w sprawie wywiód³
wy³¹cznie wnioskodawca, rozstrzygniêcie w niezaskar¿onym zakresie nie mog³o podlegaæ kontroli instancyjnej. S¹d Apelacyjny
zasadniczo zgadza siê z rozwa¿aniami poczynionymi w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku, przy czym podkrelenia wymaga,
¿e ich aktualnoæ odnosi siê do okresu sprzed dnia 20 wrzenia
2008 r., kiedy to ustawodawca wprowadzi³ do ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przepis art. 14a umo¿liwiaj¹cy
zawieszenie dzia³alnoci gospodarczej z jednoczesn¹ zmian¹ art. 13
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr
205, poz. 1585 ze zm.)
Wnioskodawca  co s³usznie podkreli³ S¹d I instancji  upatruje znamion dzia³alnoci gospodarczej wy³¹cznie w tych czynnociach, które wi¹¿¹ siê bezporednio z otrzymywaniem przychodu. Jest to oczywiste nieporozumienie wiadcz¹ce o niew³aciwym pojmowaniu istoty dzia³alnoci gospodarczej i w tym zakresie rozwa¿ania S¹du I instancji pozostaj¹ aktualne, za S¹d
Apelacyjny w pe³ni siê z nimi uto¿samia. Istotnie  co s³usznie
wskazuje apelant, S¹d Okrêgowy niezbyt fortunnie pos³u¿y³ siê
takimi przyk³adami rozwa¿añ orzeczniczych, które odnosi³y siê
do odmiennego charakteru dzia³alnoci gospodarczej, przez co
rozwa¿ania zawarte w uzasadnieniu wyroku w tym w¹skim zakresie wydaj¹ siê nieadekwatne. Okolicznoæ powy¿sza nie ma
wiêkszego znaczenia w wietle ogólnie s³usznych rozwa¿añ na
temat istoty dzia³alnoci gospodarczej, jako dzia³alnoci wykonywanej w sposób zorganizowany i ci¹g³y.
Uzupe³niaj¹c poczynione przez S¹d Okrêgowy rozwa¿ania
i odnosz¹c je do roku 2008 wskazaæ nale¿y, ¿e w okresie do
koñca lipca 2008 r. wnioskodawca czterokrotnie przystêpowa³
do systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i czterokrotnie siê z niego
wyrejestrowywa³ sk³adaj¹c odpowiednie deklaracje ZUS ZUA
i ZUS ZZA za okresy od 24 stycznia 2008 r. do 11 lutego 2008 r.,
od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r., od 27 maja 2008 r.
do 09 czerwca 2008 r., od 22 lipca 2008 r. do 30 lipca 2008 r.
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W toku postêpowania przed S¹dem I instancji skar¿¹cy nie wykaza³, by w okresach wyrejestrowania z ubezpieczeñ spo³ecznych wnioskodawca zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Jak ju¿ wy¿ej wskazano, nieporozumieniem jest twierdzenie, ¿e skar¿¹cy prowadzi³ dzia³alnoæ wy³¹cznie w tych okresach, w których rejestrowa³ przychód na kasie fiskalnej. Zwróciæ
jednak nale¿y uwagê, ¿e nawet raporty fiskalne, które w ocenie
wnioskodawcy mia³yby stanowiæ wy³¹czny dowód prowadzonej
dzia³alnoci zosta³y przed³o¿one wybiórczo. Tak wiêc w aktach
ubezpieczeniowych znajduj¹ siê raporty: z lutego 2008 r. zawieraj¹cy zestawienie paragonów o numerach od 729 do 738 a nastêpnie z wrzenia 2008 r. zawieraj¹cy zestawienie paragonów
o numerach od 742 do 748. Oczywistym jest, ¿e brakuj¹ce paragony zwi¹zane s¹ z przychodami, jakie wnioskodawca otrzyma³
w okresie pomiêdzy marcem a sierpniem 2008 r. Kwestia ta ma
jednak wy³¹cznie marginalne znaczenie, albowiem  co s³usznie
podkreli³ S¹d I instancji  dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona
jest nie tylko wówczas, gdy przedsiêbiorca otrzymuje przychód,
ale tak¿e wówczas gdy wykonuje wszystkie te czynnoci, jakie
maj¹ mu zapewniæ otrzymywanie przychodu w póniejszym okresie. O ile faktycznie w przypadku kierowcy w transporcie osobowym trudno jest mówiæ o oczekiwaniu na zamówienie, o tyle w sk³ad czynnoci objêtych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wchodz¹
takie zwyk³e czynnoci jak zakup paliwa, wszelkie naprawy czy
nawet mycie pojazdu. Skar¿¹cy nie podj¹³ ¿adnej inicjatywy dowodowej w kierunku obalenia domniemania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i wykazania, ¿e w okresie wyrejestrowania z ubezpieczeñ spo³ecznych zaniecha³ wszystkich czynnoci
w tym tak¿e zachowawczych s³u¿¹cych tej dzia³alnoci.
Sytuacja prawna  co wskazano wy¿ej, zmieni³a siê dopiero
z dniem 20 wrzenia 2008 r., kiedy to ustawodawca wprowadzi³
nowe nastêpuj¹ce brzmienie art. 13 ust. 4 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych: Obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegaj¹
osoby fizyczne w nastêpuj¹cych okresach: ( ) osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoæ  od dnia rozpoczêcia wykonywania
dzia³alnoci do dnia zaprzestania wykonywania tej dzia³alnoci,
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z wy³¹czeniem okresu, na który wykonywanie dzia³alnoci zosta³o zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. W okresie od 20 wrzenia 2008 r. do 6 lipca
2009 r. zawieszenie dzia³alnoci gospodarczej wywiera³o skutki
prawne w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca
dokona³ zg³oszenia zawieszenia wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, do ostatniego dnia miesi¹ca, w którym przedsiêbiorca dokona³ zg³oszenia wznowienia wykonywania dzia³alnoci gospodarczej (art. 36 ust. 2 ustawy  brzmienie w okresie jw.).
W konsekwencji zawieszenie dzia³alnoci gospodarczej, jakie
wnioskodawca zg³osi³ w padzierniku 2008 r. wywar³o skutki
w sferze ubezpieczeñ spo³ecznych dopiero od dnia 1 listopada
2008 r.
W tym stanie rzeczy apelacja zosta³a oddalona stosownie do
art. 385 k.p.c.

6
WYROK
z dnia 27 marca 2012 r.
III AUa 1487/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Horbulewicz
(przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Gra¿yna Czy¿ak

Teza
1. Rozwi¹zanie stosunku pracy, jako przes³anka nabycia prawa
do emerytury na podstawie art. 184 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.), oznacza
rozwi¹zane wszelkich stosunków pracy, w jakich pozostaje
osoba chc¹ca ubiegaæ siê o wiadczenie emerytalne. Dla koniecznoci rozwi¹zania wszystkich stosunków pracy przez
osobê wnioskuj¹c¹ o przyznanie emerytury na podstawie art.
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184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie ma znaczenia
wymiar czasu pracy wykonywanej w ramach poszczególnych
stosunków pracy.
2. Skoro wydanie decyzji administracyjnej jest konieczne w celu
stwierdzenia obowi¹zku zwrotu przez ubezpieczonego  na
podstawie art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.)  nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego, nie mo¿e byæ mowy o opónieniu w spe³nieniu tego
obowi¹zku przed wydaniem decyzji. Konsekwencj¹ powy¿szego jest za uznanie, i¿ nie ma podstaw do ¿¹dania przez
organ rentowy zwrotu odsetek naliczanych od dnia wyp³aty
wiadczenia uznanego za nienale¿nie.
3. W sytuacji, gdy decyzja organu rentowego wskazuje termin
zwrotu wiadczenia nienale¿nie pobranego, roszczenie o odsetki od nienale¿nie pobranego wiadczenia staje siê wymagalne od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie wskazanego w decyzji terminu zwrotu. Dopiero z t¹ chwil¹ ubezpieczony pozostaje w opónieniu ze spe³nieniem wiadczenia g³ównego.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 16 kwietnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na podstawie art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) zobowi¹za³ A.M. do zwrotu
nienale¿nie pobranego wiadczenia za okres od dnia 18 marca
2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w kwocie 15.615,11 z³ i odsetek
za okres od dnia 29 maja 2009 r. do 16 kwietnia 2010 r. tj. do
dnia wydania decyzji w kwocie 1.619,29 z³.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ A.M. domagaj¹c siê
anulowania sp³aty kwoty wskazanej w decyzji. Wnioskodawca
powo³a³ siê na b³¹d pope³niony przy wype³nianiu wniosku o emeryturê, polegaj¹cy na nie wykazaniu dodatkowego zatrudnienia
w wymiarze 1/8 etatu.
Organ rentowy w odpowiedzi na odwo³anie wniós³ o jego
oddalenie.
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S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2011 r. oddali³ odwo³anie.
S¹d Okrêgowy orzeka³ na podstawie nastêpuj¹cych ustaleñ
faktycznych i rozwa¿añ prawnych.
A.M. w dniu 16 marca 2009 r. z³o¿y³ w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniosek o emeryturê na podstawie art. 184
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227 ze zm.). W pkt 6 wniosku poda³, i¿ nadal pozostaje w stosunku pracy z C.L. Sp. z o.o. a rozwi¹zanie stosunku pracy nast¹pi w dniu 17 marca 2009 r.
W dniu 19 marca 2009 r. do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Inspektorat w T. wp³ynê³o wiadectwo pracy z dnia 17
marca 2009 r. wystawione przez pracodawcê C.L. Sp. z o.o., z którego wynika, i¿ stosunek pracy z A.M. zosta³ rozwi¹zany z dniem
17 marca 2009 r. na mocy art. 30 § 1 ust. 1 kodeksu pracy.
Decyzj¹ o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej z dnia
19 maja 2009 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przyzna³ A.M.
prawo do emerytury od dnia 18 marca 2009 r., to jest od nastêpnego dnia po rozwi¹zaniu stosunku pracy.
Decyzj¹ o przeliczeniu emerytury  decyzja ostateczna z dnia
6 sierpnia 2009 r.  Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych przyzna³
A.M. prawo do emerytury od 18 marca 2009 r.
W dniu 22 marca 2010 r. wnioskodawca wyst¹pi³ do organu
rentowego o doliczenie do sta¿u pracy okresu zatrudnienia od 1
lutego 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. z tytu³u zatrudnienia w I.A.P.,
J.P. Spó³ka Jawna.
A.M. by³ zatrudniony w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31
sierpnia 2009 r. w wymiarze 1/8 etatu u pracodawcy I.A.P., J.P.
Spó³ka Jawna.
A.M. na dzieñ 16 marca 2009 r. nie rozwi¹za³ stosunku pracy
ze wszystkimi pracodawcami.
Decyzj¹ z dnia 16 kwietnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych na podstawie art. 138 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.) zobowi¹za³ A.M. do
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zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia z tytu³u emerytury
za okres od dnia 18 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w kwocie 15.615,11 z³ i odsetek za okres od dnia 29 maja 2009 r. do 16
kwietnia 2010 r. tj. do dnia wydania decyzji w kwocie 1.619,29 z³.
( )
S¹d pierwszej instancji wskaza³, ¿e stosownie do treci art.
184 cyt. ustawy, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia
1948 r. przys³uguje emerytura po osi¹gniêciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, je¿eli w dniu wejcia w ¿ycie ustawy osi¹gnêli:
1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku ni¿szym ni¿
60 lat  dla kobiet i 65 lat  dla mê¿czyzn oraz
2) okres sk³adkowy i niesk³adkowy, o którym mowa w art. 27.
Emerytura, o której mowa w tym przepisie przys³uguje pod
warunkiem nieprzyst¹pienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwi¹zania stosunku pracy  w przypadku ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem.
S¹d I instancji wskaza³, ¿e w trakcie postêpowania s¹dowo 
odwo³awczego pozwany zdo³a³ udowodniæ prawdziwoæ swoich
twierdzeñ, i¿ wiadczenie z tytu³u emerytury przyznane A.M. w okresie od dnia 18 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w kwocie
15.615,11 z³ by³o wiadczeniem nienale¿nym i podlega zwrotowi
wraz z odsetkami za okres od dnia 29 maja 2009 r. do 16 kwietnia
2010 r., tj. do dnia wydania decyzji  w kwocie 1.619,29 z³.
S¹d Okrêgowy podkreli³, i¿ emerytura, o której mowa w art.
184 ustawy przys³uguje pod warunkiem nieprzyst¹pienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwi¹zania stosunku pracy 
w przypadku ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem. Bezsprzecznym jest fakt, i¿ A.M. na dzieñ sk³adania wniosku o emeryturê pozostawa³ w stosunku pracy z C.L. Sp z o.o., a rozwi¹zanie stosunku pracy nast¹pi³o w dniu 17 marca 2009 r. Jednak¿e
przeprowadzone postêpowanie dowodowe dowiod³o, zgodnie
z twierdzeniem pozwanego organu, i¿ A.M. na dzieñ sk³adania
wniosku o emeryturê, a tak¿e na dzieñ przyznania prawa do
wiadczenia pozostawa³ w stosunku zatrudnienia z drugim pra-
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codawc¹, tj. I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna, a stosunek ten zosta³ rozwi¹zany dopiero z dniem 31 sierpnia 2009 r.
S¹d pierwszej instancji zwróci³ uwagê, i¿ w pkt. 7 wniosku
o emeryturê wnioskodawca zosta³ pouczony o koniecznoci spe³nieniu warunku do przyznania prawa do emerytury, tj. o koniecznoci rozwi¹zania stosunku pracy; wprawdzie w formularzu brak jest zapisu, i¿ odnosi siê do wszystkich pracodawców,
z którymi pracownik pozostaje w stosunku zatrudnienia, jednak¿e wydaje siê to logiczne.
W ocenie S¹du Okrêgowego u¿yte przez ustawodawcê sformu³owanie rozwi¹zania stosunku pracy  w przypadku ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem jest logiczne i nie budzi
w¹tpliwoci interpretacyjnych. Z uwagi na u¿yte pojêcie odnosz¹ce siê do ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem celowym
jest pos³u¿enie siê definicj¹ pracownika z art. 2 kodeksu pracy.
Z definicji tej wynika, i¿ pracownikiem jest osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania oraz
spó³dzielczej umowy o pracê. Przenosz¹c dotychczasowe rozwa¿ania na grunt rozpatrywanej sprawy S¹d I instancji wskaza³,
i¿ A.M. bêd¹c zatrudnionym u I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna na podstawie umowy o pracê w wymiarze 1/8 etatu by³ pracownikiem
w rozumieniu kodeksu pracy. Przez nawi¹zanie stosunku pracy,
zgodnie z definicj¹ z art. 22 kodeksu pracy, pracownik zobowi¹zuje siê do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê, a pracodawca zobowi¹zuje siê do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Bez znaczenia w tym
zakresie jest wymiar czasu pracy: ca³y etat, 1/4 etatu, 1/8 etatu.
Przeprowadzone postêpowanie dowodowe  jak stwierdzi³
S¹d Okrêgowy  dowiod³o zgodnie z twierdzeniem pozwanego
organu, ¿e A.M. w okresie pobierania emerytury od dnia 18 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. by³ stron¹ stosunku pracy,
bêd¹c zatrudnionym u I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna, a stosunek ten
zosta³ rozwi¹zany dopiero z dniem 31 sierpnia 2009 r. Z uwagi
na powy¿sze nie spe³nia³ on przes³anek do przyznania prawa do
emerytury na podstawie art. 184 ustawy  na dzieñ 18 marca
2009 r.
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S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e A.M. w wyniku nie wykazania
we wniosku o przyznanie emerytury istniej¹cego stosunku zatrudnienia z I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna wprowadzi³ w b³¹d Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, co skutkowa³o wydaniem decyzji
o przyznaniu prawa do emerytury od dnia 18 marca 2009 r.
Z uwagi na powy¿sze emerytura pobierania przez A.M. w okresie od dnia 18 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. by³a wiadczeniem nienale¿nym.
Zgodnie z art. 138 ust 1. ustawy emerytalnej osoba, która nienale¿nie pobra³a wiadczenia, jest obowi¹zana do ich zwrotu.
W ustêpie 2 zdefiniowano pojêcie nienale¿nego wiadczenia
i wskazano, i¿ za nienale¿ne wiadczenie nale¿y uznaæ wiadczenie pobrane w rozumieniu ust. 1 tj.
1) wiadczenia wyp³acone mimo zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo
wstrzymanie wyp³aty wiadczeñ w ca³oci lub w czêci, je¿eli osoba pobieraj¹ca wiadczenia by³a pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) wiadczenia przyznane lub wyp³acone na podstawie fa³szywych zeznañ lub dokumentów albo w innych przypadkach
wiadomego wprowadzenia w b³¹d przez osobê pobieraj¹c¹
wiadczenia.
W ocenie S¹du Okrêgowego dzia³anie A.M. by³o dzia³aniem
wiadomym, maj¹cym na celu wprowadzenie w b³¹d organu rentowego.
S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e brak jest podstaw do uwzglêdnienia ¿¹dania ubezpieczonego odst¹pienia przez organ rentowy
od ¿¹dania zwrotu kwoty nienale¿nie pobranego wiadczenia na
podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zgodnie ze stanowiskiem przyjêtym przez S¹d Najwy¿szy, w sporze, w którym ubezpieczony
kwestionuje obowi¹zek zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ,
przedmiotem rozwa¿añ s¹ tylko okolicznoci z art. 138 ust. 2,
za kwestia objêta treci¹ art. 138 ust. 6 mo¿e byæ podnoszona
w postêpowaniu egzekucyjnym (wyrok SN z dnia 9 wrzenia
1998 r., II UKN 189/98, OSNAPiUS 1999/17/559). Jakkolwiek
orzeczenie to zosta³o wydane na gruncie przepisów ustawy z dnia

104

w sprawach pracy
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin, art. 106 ust. 2 i 106 ust. 4 tej ustawy maj¹ analogiczne brzmienie, jak obecnie obowi¹zuj¹ce art. 138 ust. 2 i 138 ust.
6 ustawy emerytalnej.
Apelacjê od wyroku wywiód³ ubezpieczony zarzucaj¹c:
I. Sprzecznoæ istotnych ustaleñ S¹du z treci¹ zebranego materia³u dowodowego (b³êdne ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy) polegaj¹ce w szczególnoci na uznaniu, ¿e:
a. wnioskodawca A.M. zosta³ prawid³owo pouczony przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ¿e jednym z warunków uzyskania prawa do emerytury jest koniecznoæ rozwi¹zania wszystkich ³¹cz¹cych go stosunków pracy, podczas gdy z Informacji
do³¹czonej do formularza wniosku o emeryturê wynika powinnoæ rozwi¹zania stosunku pracy  tymczasem wnioskodawca
pozostawa³ w przekonaniu, ¿e wynika z tego powinnoæ rozwi¹zania jedynie jego podstawowego stosunku pracy  ³¹cz¹cego go z pracodawc¹ C.L. Sp. z o.o., gdzie zatrudniony by³ on na
pe³en etat,
b. przyjêciu, i¿ emerytura pobierana przez A.M. w okresie od
dnia 18 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. stanowi³a wiadczenie nienale¿ne, uzyskane poprzez wiadome wprowadzenie
w b³¹d Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych  podczas gdy w rzeczywistoci wnioskodawca nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e powinien by³ rozwi¹zaæ równie¿ stosunek pracy ³¹cz¹cy go z I.A.P.,
J.P. Spó³ka Jawna (gdzie zatrudniony by³ jedynie na 1/8 etatu),
c. nie uwzglêdnienie faktu, ¿e pozwany Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych powinien by³ na podstawie posiadanych danych
(informacje o odprowadzanych przez pracodawcê A.M. sk³adkach na ubezpieczenia spo³eczne) z urzêdu ustaliæ, czy nie zachodz¹ negatywne przes³anki przyznania powodowi emerytury.
II. Naruszenie przez S¹d I instancji przepisów prawa procesowego, to jest art. 227 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. poprzez nie
uwzglêdnienie wiarygodnych zeznañ A.M., z których wyranie
wynika³o, ¿e niewiadomie i bez swojej winy nie zg³osi³ on pozwanemu Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych faktu pozostawania w zatrudnieniu w I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna (na 1/8 etatu) 
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a zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e S¹d I instancji nie rozwa¿y³ wszechstronnie zebranego materia³u dowodowego w sprawie.
III. Naruszenie przez S¹d I instancji przepisu prawa materialnego, to jest art. 138 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê i niew³aciwe zastosowanie,
w szczególnoci poprzez przyjêcie, i¿ pobrana przez skar¿¹cego
emerytura stanowi wiadczenie nienale¿ne.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, skar¿¹cy wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w ca³oci poprzez uwzglêdnienie odwo³ania i uchylenie decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia
16 kwietnia 2010 r., ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez S¹d I instancji z uwzglêdnieniem kosztów postêpowania apelacyjnego, jak równie¿ o zas¹dzenie od pozwanego na
rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w instancji odwo³awczej,
w tym zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego wed³ug norm
przepisanych.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego skutkuje zmian¹ zaskar¿onego wyroku w zakresie odsetek, jednak¿e z innych powodów ni¿ wskazane przez skar¿¹cego.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie by³a zasadnoæ zobowi¹zania ubezpieczonego przez organ rentowy do zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego za okres od dnia
18 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. w kwocie 15.615,11
z³ wraz z odsetkami za okres od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 16
kwietnia 2010 r. w kwocie 1.619,29 z³.
S¹d Okrêgowy prawid³owo oceni³, i¿ wiadczenie emerytalne pobrane przez ubezpieczonego za okres od dnia 18 marca
2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. by³o nienale¿ne w rozumieniu art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy. We wskazanym powy¿ej zakresie S¹d I instancji przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza
ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wyni-
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kaj¹ce 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 w omawianym zakresie uzna³ je za w³asne, co oznacza, i¿ zbêdnym jest ich szczegó³owe powtarzanie
w uzasadnieniu wyroku S¹du odwo³awczego (por. wyrok SN z dnia
5 listopada 1998 r., sygn. I PKN 339/98, OSNAPiUS 1999/24/
776).
S¹d Okrêgowy dopuci³ siê natomiast naruszenia prawa materialnego oddalaj¹c odwo³anie ubezpieczonego od decyzji organu
rentowego w zakresie odsetek od nienale¿nie pobranego wiadczenia, co skutkowa³o koniecznoci¹ zmiany zaskar¿onego wyroku w czêci.
Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przys³uguje emerytura po osi¹gniêciu wieku przewidzianego w art. 32,
33, 39 i 40, je¿eli w dniu wejcia w ¿ycie ustawy osi¹gnêli:
1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku ni¿szym ni¿
60 lat  dla kobiet i 65 lat  dla mê¿czyzn oraz
2) okres sk³adkowy i niesk³adkowy, o którym mowa w art. 27
(wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn).
Ponadto emerytura przys³uguje pod warunkiem nie przyst¹pienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwi¹zania
stosunku pracy  w przypadku ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem (ust. 2 art. 184 cytowanej ustawy).
Warunkiem nabycia uprawnieñ emerytalnych wed³ug art. 184
jest spe³nienie  odmiennie ni¿ w przypadku art. 46 i 50  wy³¹cznie przes³anki sta¿u przed dniem 1 stycznia 1999 r. Brak
w treci art. 184 przes³anki daty koñcowej spe³nienia pozosta³ych warunków nabycia uprawnieñ emerytalnych (tj. do¿ycia
wieku emerytalnego na dzieñ 31 grudnia 2008 r.) powoduje, ¿e
ubezpieczeni, którzy w chwili wejcia w ¿ycie ustawy o emery-
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turach i rentach z FUS posiadali wymagany okres ubezpieczenia
(szczególny i zwyk³y) mog¹ realizowaæ prawo do emerytury na
starych zasadach po osi¹gniêciu wieku emerytalnego okrelonego w art. 32, art. 33, art. 39 i art. 40 równie¿ po dniu 31 grudnia
2008 r. oraz pod warunkiem nie przyst¹pienia do OFE (wzglêdnie  pod warunkiem z³o¿eniem wniosku o przekazanie rodków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za porednictwem
ZUS, na dochody bud¿etu pañstwa) i rozwi¹zania stosunku pracy
 w przypadku ubezpieczonych bêd¹cych pracownikami (K.
Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Komentarz do ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ABC 2009).
W tym miejscu wskazaæ nale¿y, ¿e powy¿szy pogl¹d znajduje
wyraz równie¿ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego. S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2008 r., I PK 309/07
(LEX nr 497692) wskaza³, ¿e pracownik, który spe³ni³ do dnia 31
grudnia 1998 r. warunek sta¿u emerytalnego (w tym okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze)
uprawniaj¹cy go do emerytury w obni¿onym wieku emerytalnym, i który wiek ten osi¹gnie po 31 grudnia 2008 r. ma mo¿liwoæ nabycia uprawnieñ do emerytury na podstawie art. 184
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Jak dalej wskaza³ S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu cytowanego
wyroku, przepis art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
dotyczy równie¿ pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i odwo³uje siê do przepisów okrelaj¹cych wiek emerytalny tej kategorii ubezpieczonych. W przypadku emerytury z tytu³u pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze  jej przes³anki zale¿¹
od daty urodzenia ubezpieczonego. Prawo do tej emerytury ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. uzale¿nia siê od okrelonego wieku oraz wymaganego okresu zatrudnienia  w tym okresu pracy w warunkach szczególnych lub
w szczególnym charakterze (art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). M³odsi ubezpieczeni, urodzeni po dniu 31 grudnia
1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. musz¹ siê legitymowaæ
dodatkowymi warunkami, a mianowicie, wymagane jest, aby nie
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przyst¹pili do otwartego funduszu emerytalnego albo z³o¿yli
wniosek o przekazanie rodków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym, nadto  aby spe³nili oni warunki do uzyskania emerytury do dnia 31 grudnia 2008 r. Natomiast ci, którzy osi¹gn¹ wiek emerytalny po 31 grudnia 2008 r.
i s¹ pracownikami dodatkowo musz¹ rozwi¹zaæ stosunek pracy
(art. 184 ust. 2 ustawy). Przyst¹pienie do otwartego funduszu
emerytalnego wyklucza raz na zawsze prawo do emerytury z tytu³u pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze tej drugiej grupy ubezpieczonych. Zatem nawet osi¹gniêcie wieku emerytalnego i posiadanie wymaganego okresu
zatrudnienia nie umo¿liwi nabycia prawa do emerytury. Inaczej
rzecz przedstawia siê jednak w przypadku warunku rozwi¹zania
stosunku pracy, który nie zosta³ ograniczony czasowo. Warunek
ten ma charakter zawieszaj¹cy (powstanie prawa do emerytury) i uzale¿niony jest wy³¹cznie od woli pracownika. W zwi¹zku
z powy¿szym osi¹gniêcie wieku emerytalnego  po spe³nieniu
pozosta³ych przes³anek  umo¿liwi mu uzyskanie prawa do emerytury z t¹ dat¹, je¿eli jednoczenie do tej daty rozwi¹¿e stosunek pracy.
Jak wynika z przedstawionych rozwa¿añ  rozwi¹zanie stosunku pracy przez osoby ubiegaj¹ce siê o nabycie wiadczenia
emerytalnego na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest warunkiem sine qua non nabycia prawa do emerytury.
Z materia³u dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie wynika bezspornie, i¿ w okresie od dnia 1 lutego 2009 r. do
dnia 31 sierpnia 2009 r. ubezpieczony zatrudniony by³ w wymiarze 1/8 etatu w I.A.P., J.P. Spó³ka Jawna. S¹d Okrêgowy prawid³owo zatem ustali³, ¿e skar¿¹cy zarówno na dzieñ z³o¿enia
wniosku o emeryturê (16 marca 2009 r.), jak równie¿ na dzieñ
wydania zaskar¿onej decyzji (16 kwietnia 2009 r.) nie rozwi¹za³
stosunku pracy.
W kontekcie powy¿szego podkrelenia wymaga, ¿e w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych warunki nabycia prawa do wczeniejszej emerytury musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie
w chwili wydania decyzji przez organ rentowy. W postêpowa-
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niu odwo³awczym od decyzji odmawiaj¹cej prawa do tego wiadczenia s¹d ubezpieczeñ spo³ecznych ocenia bowiem legalnoæ
decyzji wed³ug stanu rzeczy istniej¹cego w chwili jej wydania
(por. wyroki SN z dnia 20 maja 2004 r., II UK 395/03, Monitor
Prawa Pracy, 2005/7/19; z dnia 2 sierpnia 2007 r. OSNP 2008/
19-20/29 i przytoczone tam wczeniejsze orzecznictwo).
S¹d pierwszej instancji trafnie zatem oceni³, i¿ w zwi¹zku z nie
spe³nieniem warunku rozwi¹zania stosunku pracy na dzieñ wydania decyzji przez ZUS, nie by³o podstaw do wydania decyzji
ustalaj¹cej A.M. prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i do wyp³aty tego wiadczenia, co jednak nast¹pi³o w zwi¹zku z brakiem wiedzy po stronie
ZUS o nie rozwi¹zaniu przez ubezpieczonego stosunku pracy.
Przechodz¹c do rozwa¿añ prawnych odnosz¹cych siê do kwestii
uznania wiadczenia emerytalnego pobranego przez ubezpieczonego za okres od dnia 18 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia
2009 r. za nienale¿ne w rozumieniu art. 138 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i zobowi¹zania ubezpieczonego do jego
zwrotu na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy S¹d odwo³awczy
wskazuje, ¿e podstawowym warunkiem uznania, i¿ wyp³acone
wiadczenie podlega zwrotowi, zgodnie ze znajduj¹cym zastosowanie w sprawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych jest brak prawa do wiadczenia oraz posiadanie wiadomoci tego faktu przez osobê przyjmuj¹c¹ wiadczenie w zwi¹zku ze stosownym pouczeniem. Powy¿sze stanowisko, podzielane przez S¹d odwo³awczy, wyrazi³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt I UK 174/09 wyjaniaj¹c dodatkowo, ¿e obowi¹zek zwrotu nienale¿nie pobranego
wiadczenia obci¹¿a tylko tego, kto przyj¹³ wiadczenie w z³ej
wierze wiedz¹c, ¿e mu siê nie nale¿y  co dotyczy zarówno
osoby, która zosta³a pouczona o okolicznociach, w jakich nie
powinna pobieraæ wiadczeñ, jak i osoby, która uzyska³a wiadczenie na podstawie nieprawdziwych zeznañ lub dokumentów
albo w przypadku wiadomego wprowadzenia w b³¹d instytucji
ubezpieczeniowej.
W kontekcie powy¿szego S¹d Apelacyjny zwraca uwagê, i¿
ubezpieczony zosta³ pouczony zarówno o koniecznoci rozwi¹-
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zania stosunku pracy jako przes³ance ustalenia prawa do emerytury z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (pkt 7 Informacji za³¹czonej do formularza wniosku o emeryturê), jak równie¿ o tym, co jest uwa¿ane za wiadczenie nienale¿nie pobrane
i o konsekwencjach poboru wiadczeñ nienale¿nych (pkt IV Pouczenia zawartego w decyzji o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej z dnia 19 maja 2009 r., pkt IV Pouczenia zawartego w decyzji o przeliczeniu emerytury  decyzji ostatecznej z dnia 6 sierpnia 2009 r.).
Pouczenia zosta³y sformu³owane w sposób jasny i nie budz¹cy w¹tpliwoci. Brak jest podstaw, a¿eby uznaæ, i¿ pouczenia
mog³y byæ dla ubezpieczonego niezrozumia³e. Wbrew twierdzeniom skar¿¹cego  w zakresie regulacji prawnych istotnych
z punktu widzenia niniejszej sprawy  Informacja wprost przekazuje treæ odpowiednich przepisów. Fakt, i¿  jak skar¿¹cy
sam przyzna³ w apelacji  nie analizowa³ szczegó³owo informacji do³¹czonej do formularza wniosku o emeryturê  nie mo¿e
decydowaæ o uznaniu jej za niejednoznaczn¹.
Analogiczne uwagi odnosz¹ siê do pouczenia zawartego w decyzjach emerytalnych. Nadto, jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 14 marca 2006 r., 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 na tyle zrozumia³e, aby pobieraj¹cy wiadczenie móg³ je odnieæ do w³asnej sytuacji. Pouczenie  zgodnie
z intuicj¹ jêzykow¹  zawiera element wyjanienia, jednak¿e nie
mo¿na mu 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 do dyspozycji normy prawnej (vide: sygn. akt
I UK 161/05, OSNP 2007/5-6/78).
Prezentowana przez skar¿¹cego argumentacja, zgodnie z któr¹
z Informacji za³¹czonej do wniosku o emeryturê wynika³a jego
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zdaniem powinnoæ rozwi¹zania jedynie podstawowego stosunku pracy, a nie wszystkich stosunków pracy, nie zas³uguje na
uwzglêdnienie i w ocenie S¹du odwo³awczego stanowi jedynie
próbê przedstawienia stanu faktycznego w korzystny dla ubezpieczonego sposób. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ sugerowana przez
skar¿¹cego interpretacja pkt. 7 Informacji za³¹czonej do formularza wniosku o emeryturê nie znajduje poparcia ju¿ w jego literalnym brzmieniu, w którym nie zosta³o dokonane rozró¿nienie
na podstawowy i dodatkowe stosunki pracy. Takie pojêcia nie
wystêpuj¹ zreszt¹ w jêzyku prawnym  nie istnieje ich prawna
definicja, ¿adne regulacje prawne nie ustanawiaj¹ te¿ kryteriów
podzia³u. Stosunek pracy jest pojêciem jednolitym, którego definicja zawarta w art. 22 § 1 k.p. nie odwo³uje siê do wymiaru
czasu pracy. W sytuacji zatem, gdy przepisy nie reguluj¹ zatrudnienia w pe³nym i w niepe³nym wymiarze czasu pracy na odmiennych zasadach, nie ma podstaw do interpretowania ich w tym
kierunku. Nale¿y nadto zwróciæ uwagê, i¿ w sytuacji, gdyby ubezpieczony by³ zatrudniony np. u dwóch pracodawców (u ka¿dego w wymiarze czasu pracy wynosz¹cym 1/2 etatu) dokonanie
podziaùu na podstawowy i dodatkowy stosunek pracy, zgodnie
z koncepcj¹ skar¿¹cego, nie by³oby w ogóle mo¿liwe. Przychylenie siê do stanowiska ubezpieczonego w tej kwestii prowadzi³oby równie¿ do niemo¿liwego do zaakceptowania wniosku, ¿e
ustawodawca, w celu uzyskania przez ubezpieczonego wiadczenia emerytalnego, wymaga rozwi¹zania tylko jednego z kilku
potencjalnych stosunków pracy, przy czym jego wybór mia³by
siê odbywaæ wed³ug niejasnych kryteriów. Trudno okreliæ, co
mia³oby byæ celem takiego sposobu unormowania omawianego
zagadnienia. Maj¹c na uwadze powy¿sze, S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ brak jest logicznego uzasadnienia dla wywiedzionych
przez ubezpieczonego w przedmiotowym zakresie wniosków.
Tym samym zarzut b³êdnego ustalenia przez S¹d pierwszej instancji, i¿ otrzymane przez A.M. pouczenie o rozwi¹zaniu stosunku pracy jako przes³ance uzyskania emerytury z art. 184 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS by³o prawid³owe, nie zas³uguje
na uwzglêdnienie.
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Uwzglêdniaj¹c powy¿sze rozwa¿ania odnonie prawid³owoci pouczeñ otrzymanych przez skar¿¹cego, S¹d odwo³awczy
wskazuje, i¿ podziela tak¿e stanowisko S¹du pierwszej instancji,
zgodnie z którym do poboru przez ubezpieczonego nienale¿nego wiadczenia emerytalnego dosz³o w konsekwencji wiadomego wprowadzenia w b³¹d organu rentowego. W tym miejscu
nale¿y podkreliæ, i¿ nie budzi w¹tpliwoci, ¿e tzw. przemilczenie, z którym mamy do czynienia w niniejszej sprawie stanowi
przypadek wiadomego wprowadzenia w b³¹d organu rentowego (tak np. K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Komentarz do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ABC 2009). Ubezpieczony nie wykaza³ bowiem w kwestionariuszu dotycz¹cym okresów sk³adkowych i niesk³adkowych z dnia 16 marca 2009 r., aktualnego w dacie jego z³o¿enia zatrudnienia w I.A.P., J.P. Spó³ka
Jawna, co spowodowa³o brak wiedzy o tym zatrudnieniu po stronie organu rentowego i w konsekwencji  ustalenie skar¿¹cemu
prawa do emerytury i wyp³atê wiadczenia emerytalnego, pomimo nie spe³niania przez ubezpieczonego ustawowych przes³anek. Tym samym nie mo¿e byæ mowy o niewiadomym i niezawinionym dzia³aniu ubezpieczonego.
W tym miejscu nale¿y przyznaæ racjê skar¿¹cemu, i¿ S¹d I instancji nie odniós³ siê w uzasadnieniu wyroku do treci zeznañ
A.M., nie wskazuj¹c na sposób ich oceny. Podkrelenia wymaga
jednak fakt, i¿ zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury
o uchybieniu art. 328 § 2 k.p.c., które w istocie podnosi skar¿¹cy, mo¿na mówiæ jedynie wtedy, gdy uzasadnienie zaskar¿onego orzeczenia nie zawiera danych pozwalaj¹cych na jego kontrolê (zob. postanowienie SN z 21 listopada 2001 r., I CKN 185/01,
niepubl.; wyroki SN: z 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepubl.;
z 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, niepubl.; z 7 lutego 2001 r.,
V CKN 606/00, niepubl.) b¹d te¿, gdy uzasadnienie orzeczenia
s¹dowego nie zawiera wszystkich lub niektórych elementów wymienionych w tym przepisie, a brak ten móg³ mieæ istotny wp³yw
na wynik sprawy (zob. wyrok SN z dnia 19 grudnia 2001 r., V
CKN 158/00, niepubl.). Bior¹c pod uwagê powy¿sze nale¿y wskazaæ, i¿ choæ S¹d pierwszej instancji nie ustosunkowa³ siê w uza-
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sadnieniu wyroku do zeznañ ubezpieczonego, to jednak wziêcie
ich treci pod uwagê nie wp³ynê³oby na mo¿liwoæ ustalenia, ¿e
dzia³anie skar¿¹cego nie stanowi³o wiadomego wprowadzenia
organu rentowego w b³¹d. Konstrukcja wiadomoci, przyjêta
w judykaturze i doktrynie na gruncie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, powi¹zana z udzieleniem ubezpieczonemu prawid³owego pouczenia przez organ rentowy, w stanie faktycznym niniejszej sprawy rozstrzyga bowiem o wiadomoci A.M. zarówno co do koniecznoci rozwi¹zania wszystkich
stosunków pracy, jak równie¿ co do faktu, i¿ pobierane wiadczenie emerytalne jest nienale¿ne. Niezale¿nie od powy¿szego,
o wiadomym wprowadzeniu organu rentowego w b³¹d wiadczy równie¿, przywo³ywana ju¿ okolicznoæ, i¿ skar¿¹cy w kwestionariuszu okresów sk³adkowych i niesk³adkowych nie wykaza³ zatrudnienia w firmie I.
W ocenie S¹du Apelacyjnego nie jest zatem trafny zarzut skar¿¹cego, i¿ S¹d I instancji, w sposób sprzeczny z zebranym w sprawie materia³em dowodowym, ustali³, ¿e wiadczenie nienale¿ne
zosta³o przez ubezpieczonego pobrane w zwi¹zku ze wiadomym wprowadzeniem w b³¹d ZUS.
Za chybiony nale¿y równie¿ uznaæ zarzut nie uwzglêdnienia
przez S¹d Okrêgowy faktu, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
winien na podstawie posiadanych informacji z urzêdu ustaliæ,
czy nie zachodz¹ negatywne przes³anki przyznania skar¿¹cemu
prawa do emerytury. S¹d Apelacyjny zwraca uwagê, i¿  stosownie do treci art. 116 ust. 1 i 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS  postêpowanie w sprawach wiadczeñ wszczyna siê
na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej, a do wniosku tego powinny byæ do³¹czone dowody uzasadniaj¹ce prawo do wiadczeñ i ich wysokoci, okrelone w drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aciwego do spraw
zabezpieczenia spo³ecznego. Obowi¹zek przed³o¿enia przez
ubezpieczonego dowodów uzasadniaj¹cych prawo i wysokoæ
wiadczenia oznacza, ¿e ciê¿ar dowodu w tym zakresie spoczywa na wnioskodawcy (por. wyrok SN z dnia 28 marca 2001 r., II
UKN 297/00, OSNAPiUS 2002/23/577). Powy¿sza zasada dotyczy, zdaniem S¹du Apelacyjnego, zarówno koniecznoci wyka-
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zania pozytywnych przes³anek warunkuj¹cych ustalenie prawa
do danego wiadczenia, jak równie¿  w sytuacjach spornych 
udowodnienia, ¿e nie zachodz¹ przes³anki negatywne. W aktualnym stanie prawnym, w zwi¹zku z regulacjami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak równie¿ rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 padziernika 2011 r. w sprawie
postêpowania o wiadczenia emerytalno  rentowe (Dz.U. Nr
237, poz. 1412 ze zm.) postêpowanie w sprawie tych wiadczeñ odbywa siê zasadniczo w oparciu o dowody i owiadczenia wnioskodawcy, które podlegaj¹ weryfikacji przez organ rentowy. Brak jest podstaw prawnych do uznania, ¿e na organie
rentowym ci¹¿y obowi¹zek prowadzenia postêpowania w zakresie szerszym ni¿ wyznaczony przez zaoferowane przez wnioskodawcê dowody.
Odnosz¹c siê do wywodów apelacji, opartych na art. 409 k.c.,
a dotycz¹cych braku wzbogacenia po stronie skar¿¹cego wskutek pobrania nienale¿nego wiadczenia emerytalnego S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ nie ma ¿adnych podstaw do stosowania przepisów prawa cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu do oceny obowi¹zku zwrotu wiadczenia nienale¿nie pobranego w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy
o emeryturach i rentach z FUS. Instytucja wiadczenia nienale¿nego zosta³a bowiem w prawie ubezpieczeñ spo³ecznych uregulowana w sposób swoisty w stosunku do przepisów prawa
cywilnego. Jedyne odes³anie w przedmiotowym zakresie  zawarte w art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych  dotyczy wysokoci oraz zasad zwrotu odsetek, a nie zasad zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia (por. uzasadnienia wyroków SN: z dnia 16 grudnia 2008 r., I UK 154/08, Monitor Prawa Pracy 2009/4/208-211 oraz z dnia 3 lutego 2010 r.,
I UK 210/09, LEX nr 585713).
Odnosz¹c siê do poruszonej przez S¹d Okrêgowy kwestii
mo¿liwoci zastosowania przez S¹d art. 138 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS podkreliæ nale¿y, i¿ ustalenia S¹du I instancji w przedmiotowym zakresie by³y przedwczesne. Zgodnie
z treci¹ przywo³anego przepisu organ rentowy mo¿e odst¹piæ
od ¿¹dania zwrotu kwot nienale¿nie pobranych wiadczeñ w ca-
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³oci lub w czêci, zmniejszyæ wysokoæ potr¹ceñ, ustalon¹ zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1, lub zawiesiæ dokonywanie tych potr¹ceñ na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, je¿eli zachodz¹ szczególnie uzasadnione okolicznoci. Z faktu, i¿ odst¹pienie od ¿¹dania dotyczy kwot wiadczeñ nienale¿nie pobranych wynika,
w ocenie S¹du odwo³awczego, ¿e dopóki nie zostanie prawomocnie rozstrzygniête, czy kwoty, których zwrotu ¿¹da organ
rentowy mo¿na uznaæ za nienale¿nie pobrane, nie ma mo¿liwoci zastosowania przedmiotowego przepisu.
Nale¿y przypomnieæ, i¿ stosownie do treci art. 476 § 2 k.p.c.
spraw¹ z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych jest sprawa, w której wniesiono odwo³anie od decyzji organu rentowego. Rozstrzygaj¹ce znaczenie, jeli chodzi o zakres i przedmiot rozpoznania
s¹dowego, nale¿y zatem przypisaæ treci decyzji administracyjnej (tak np. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2011 r., I UK 357/10,
LEX nr 863946). W postêpowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych  które ma charakter odwo³awczy i kontrolny  postêpowanie s¹dowe ogranicza siê do sprawdzenia zgodnoci z prawem decyzji wydanej przez organ rentowy. W sprawie, w której wniesiono odwo³anie od decyzji organu rentowego przedmiot sporu nie mo¿e zatem wykraczaæ poza treæ tej
decyzji.
W niniejszej sprawie ubezpieczony kwestionowa³ decyzjê
zobowi¹zuj¹c¹ do zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia.
Tak okrelony przedmiot decyzji wyznacza³ zatem granice sporu
w sprawie s¹dowej. Chodzi³o o rozstrzygniêcie, czy spe³nione
zosta³y przes³anki do uznania wiadczenia wyp³aconego ubezpieczonemu w spornym okresie za nienale¿nie pobrane w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Kwestia odst¹pienia od ¿¹dania zwrotu tego wiadczenia nie stanowi³a elementu stosunku prawnego bêd¹cego przedmiotem zaskar¿onej decyzji. Mo¿e on zaktualizowaæ siê dopiero po prawomocnym rozstrzygniêciu sporu s¹dowego co do prawid³owoci uznania wiadczenia za pobrane nienale¿nie, na wniosek ubezpieczonego, który wska¿e okolicznoci uzasadniaj¹ce odst¹pienie
od ¿¹dania zwrotu pobranego wiadczenia. S¹d rozpoznaj¹cy odwo³anie od decyzji uznaj¹cej wiadczenia za pobrane nienale¿-
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nie nie ma zatem nie tylko obowi¹zku, ale i uprawnienia, do
badania kwestii odst¹pienia od ¿¹dania zwrotu tych kwot w myl
art. 186 ust. 6 ustawy emerytalnej (por. wyrok SN z dnia 18
stycznia 2010 r., II UK 168/2009, LexPolonica nr 3026755).
Faktem jest, i¿ zaprezentowane powy¿ej stanowisko we wczeniejszym orzecznictwie s¹dów powszechnych oraz S¹du Najwy¿szego nie by³o jednolicie akceptowane. Przyk³adowo mo¿na
wskazaæ na wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 24 listopada 2004 r.
(I UK 3/04, OSNP 2005/8/116), w którym zosta³o stwierdzone,
¿e s¹d powinien oceniæ zasadnoæ rozstrzygniêcia organu rentowego nie tylko w zakresie ustaleñ co do pobrania wiadczenia
bez podstawy prawnej, ale i obowi¹zku zwrotu wiadczeñ nienale¿nie pobranych w aspekcie art. 138 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Podobny pogl¹d zosta³ wyra¿ony równie¿
w wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 11 maja 2011 r.,
wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 1978/10, czy te¿ w wyroku tego S¹du z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie o sygn.
akt III AUa 481/09.
Podkreliæ jednak nale¿y, i¿ aktualnie, w zwi¹zku z wyk³adni¹ art. 138 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dokonan¹ przez S¹d Najwy¿szy w cytowanym powy¿ej wyroku z dnia
18 stycznia 2010 r. (II UK 168/2009), jak równie¿ w wyroku
z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. akt I UK 39/11, LEX nr 1043985)
nale¿y przyj¹æ, ¿e kwestia odst¹pienia od ¿¹dania zwrotu kwot
nienale¿nie pobranych wiadczeñ mo¿e staæ siê przedmiotem
rozpoznania przed organem rentowym dopiero po prawomocnym zakoñczeniu sporu s¹dowego dotycz¹cego prawid³owoci
uznania tych wiadczeñ za pobrane nienale¿nie, a od decyzji
koñcz¹cej to postêpowanie, przys³uguje odwo³anie do s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Dopiero w takiej sytuacji przedmiotowe zagadnienie mo¿e staæ siê przedmiotem rozpoznania
w postêpowaniu s¹dowym.
Przechodz¹c do uzasadnienia wyroku w czêci dotycz¹cej
zmiany zaskar¿onego wyroku S¹du I instancji w zakresie odsetek, w pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art.
378 § 1 k.p.c. s¹d drugiej instancji rozpoznaje sprawê w granicach apelacji, w granicach zaskar¿enia bierze jednak z urzêdu
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pod uwagê niewa¿noæ postêpowania. Z powy¿szego wynika,
¿e granice apelacji s¹ wyznaczone m.in. przez granice zaskar¿enia. S¹d drugiej instancji jako instancja nie tylko kontrolna, lecz
tak¿e merytoryczna, jest nie tylko uprawniony, ale i zobowi¹zany, niezale¿nie od zarzutów apelacji, do rozwa¿enia na nowo
ca³ego zebranego w sprawie materia³u i dokonania jego w³asnej
oceny prawnej. W razie dostrze¿enia b³êdów powinien za naprawiæ wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego
pope³nione przez S¹d pierwszej instancji, bez wzglêdu na to,
czy zosta³y wytkniête w apelacji, pod warunkiem, ¿e rozpoznanie ich mieci siê w granicach zaskar¿enia (vide: wyrok SN z dnia
13 maja 2010 r., II PK 346/09, LEX 603423; tak równie¿: uchwa³a SN w sk³adzie 7 sêdziów z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/
98, OSNC 1999/7-8/124, wyrok SN z dnia 10 grudnia 2009 r., III
UK 54/09, LEX nr 602073; wyrok SN z dnia 3 padziernika 2008 r.,
II UK 36/08, LEX nr 513020).
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze S¹d Apelacyjny zwraca uwagê,
i¿ wyrok S¹du Okrêgowego nie odpowiada prawu w czêci,
w której oddala odwo³anie skar¿¹cego od decyzji organu rentowego dotycz¹cej odsetek od nienale¿nie pobranego wiadczenia
emerytalnego. Pomimo braku stosownego zarzutu naruszenia prawa materialnego w apelacji, skoro zakres zaskar¿enia obejmowa³ ca³oæ wyroku S¹du Okrêgowego, S¹d odwo³awczy jest jednak zobowi¹zany  na podstawie art. 378 § 1 k.p.c.  do naprawienia przedmiotowego uchybienia.
Jak ju¿ zosta³o wy¿ej wskazane, art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi, i¿ osoba, która pobra³a
nienale¿ne wiadczenie z ubezpieczeñ spo³ecznych, jest obowi¹zana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokoci i na
zasadach okrelonych przepisami prawa cywilnego, z uwzglêdnieniem ust. 11.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w orzecznictwie nie budzi w¹tpliwoci, i¿ nienale¿nie pobrane wiadczenie z ubezpieczenia spo³ecznego nie podlega zwrotowi w dacie wyp³aty. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e wiadczenia z ubezpieczeñ spo³ecznych s¹
przyznawane w drodze decyzji administracyjnych i na podstawie decyzji administracyjnych s¹ wyp³acane. Nie by³by zatem
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uzasadniony wniosek, ¿e wiadczenia wyp³acone na podstawie
pozostaj¹cej w obrocie prawnym decyzji administracyjnej  jako
nienale¿ne  podlegaj¹ zwrotowi w dacie wyp³aty, choæby przes³anki przyznania wiadczenia w rzeczywistoci nie istnia³y lub
odpad³y. wiadczenia uwa¿ane za nienale¿ne w myl art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych i art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z FUS podlegaj¹ zwrotowi dopiero wtedy, gdy
organ wyda stosown¹ decyzjê administracyjn¹. Pogl¹d ten umacnia treæ art. 84 ust. 4 i ust. 7 ustawy systemowej, w których
u¿yte zosta³y sformu³owania kwoty nienale¿nie pobranych wiadczeñ ustalone prawomocn¹ decyzj¹ (ust. 4) oraz uprawomocnienie siê decyzji ustalaj¹cej te nale¿noci (ust. 7) (vide: wyrok
SN z dnia 3 lutego 2010 r., I UK 210/09, LEX nr 585713). Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e skoro wydanie decyzji administracyjnej jest konieczne w celu stwierdzenia obowi¹zku zwrotu przez
ubezpieczonego  na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych  nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego, nie mo¿e byæ mowy
o opónieniu w spe³nieniu tego obowi¹zku przed wydaniem
decyzji. Konsekwencj¹ powy¿szego jest za uznanie, i¿ nie ma
podstaw do ¿¹dania przez organ rentowy zwrotu odsetek naliczanych od dnia wyp³aty wiadczenia uznanego na nienale¿nie.
Niezale¿nie od powy¿szego S¹d Apelacyjny zwraca uwagê,
i¿ ¿¹danie zwrotu nienale¿nie wyp³aconego wiadczenia od daty
jego wyp³aty prowadzi³oby do swoistego wzbogacenia Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Celem instytucji zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia jest ochrona rodków pieniê¿nych
zgromadzonych w FUS i odzyskanie wiadczeñ wyp³aconych niezgodnie z przepisami prawa ubezpieczeñ spo³ecznych. Z tego
wzglêdu zwrot nienale¿nie pobranego wiadczenia powinien
odpowiadaæ wysokoci kwoty, o któr¹ bezpodstawnie zosta³
uszczuplony Fundusz Ubezpieczeñ spo³ecznych (por. wyrok SA
w Katowicach z dnia 19 stycznia 2005 r., III AUa 2791/03, Prawo Pracy 2006/3/36). ¯¹danie zwrotu odsetek naliczanych od
dnia wyp³aty wiadczenia uznanego na nienale¿nie pobrane stanowi³oby w istocie dodatkow¹  niedopuszczaln¹  sankcjê,
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wykraczaj¹c¹ poza rzeczywist¹ wielkoæ uszczuplenia Funduszu
wskutek nieprawid³owej wyp³aty wiadczenia.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ w wyroku z dnia 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt I UK 154/08, OSNP
2010/11-12/148) S¹d Najwy¿szy podkreli³, odwo³uj¹c siê do
wczeniejszego wyroku z dnia 4 wrzenia 2007 r. (sygn. akt I UK
90/07, OSNP 2008/19-20/301), ¿e odes³anie do prawa cywilnego, o którym mowa w cytowanym powy¿ej przepisie art. 84
ust. 1 ustawy systemowej, dotyczy wy³¹cznie zasad zap³aty i wysokoci odsetek, a nie zasad zwrotu nienale¿nego wiadczenia.
Nie ma ¿adnych podstaw do stosowania przepisów prawa cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu do oceny wymagalnoci
czy przedawnienia samego nienale¿nie pobranego wiadczenia.
Omawiane odes³anie nie dotyczy terminów wymagalnoci wiadczeñ cywilnoprawnych ani  co siê z tym wi¹¿e  okrelenia, od
kiedy d³u¿nik opónia siê ze spe³nieniem wiadczenia. Odes³anie rozumiane w ten sposób by³oby zreszt¹ niejednoznaczne,
gdy¿ w prawie cywilnym opónienie d³u¿nika jest regulowane
w ró¿norodny sposób w zale¿noci od tego, jakiego wiadczenia
dotyczy. Okrelenia, od kiedy nale¿¹ siê odsetki od wiadczeñ
z ubezpieczenia spo³ecznego, w tym od wiadczeñ podlegaj¹cych
zwrotowi, nale¿y zatem poszukiwaæ w prawie ubezpieczeñ spo³ecznych, a nie w prawie cywilnym (vide: wyrok SN z dnia 3 lutego 2010 r., I UK 210/09, LEX nr 585713).
W kontekcie powy¿szego S¹d Najwy¿szy wskaza³ równie¿,
¿e ¿¹danie zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia nastêpuje przez dorêczenie dotycz¹cej tego decyzji (mo¿na powiedzieæ,
¿e staje siê wymagalne w tym momencie, a nie w czasie spe³niania wiadczeñ). Z t¹ chwil¹ nastêpuje te¿ wymagalnoæ (w prawnym znaczeniu wed³ug prawa cywilnego  art. 359 § 2 k.c.) roszczenia o odsetki, gdy¿ od tej chwili d³u¿nik pozostaje w opónieniu ze spe³nieniem wiadczenia g³ównego (art. 481 § 1 k.c.).
S¹d Apelacyjny nie w pe³ni podziela powy¿sze stanowisko
S¹du Najwy¿szego w zakresie momentu powstania wymagalnoci roszczenia o odsetki od nienale¿nie pobranego wiadczenia.
Nale¿y bowiem zwróciæ uwagê na sytuacjê, gdy decyzja wskazuje termin zwrotu wiadczenia nienale¿nie pobranego, tak jak
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ma to miejsce w stanie faktycznym niniejszej sprawy. W takim
wypadku nie jest uprawnione twierdzenie, ¿e d³u¿nik opónia
siê ze spe³nieniem roszczenia g³ównego ju¿ z momentem dorêczenia decyzji. Wobec braku wyranego unormowania omawianej
kwestii w ustawie systemowej i w ustawie o emeryturach i rentach
z FUS, zdaniem S¹du Apelacyjnego, w celu ustalenia chwili, od
której nale¿¹ siê odsetki od nienale¿nie pobranych wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego podlegaj¹cych zwrotowi, nale¿y odnieæ siê
 w drodze analogii  do regulacji § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad wyp³acania odsetek za opónienie w ustaleniu lub
wyp³acie wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. Nr 12, poz.
104 ze zm.). Paragraf 2 ust. 4 rozporz¹dzenia stanowi, i¿ okres
opónienia w wyp³aceniu wiadczeñ okresowych liczy siê od dnia
nastêpuj¹cego po ustalonym terminie ich p³atnoci. S¹d Apelacyjny
w sk³adzie orzekaj¹cym w niniejszej sprawie stoi na stanowisku, i¿
powy¿sza zasada winna znaleæ zastosowanie równie¿ w odniesieniu do zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego,
w sytuacji, gdy decyzja wskazuje termin tego zwrotu. Nale¿y zatem
wskazaæ, i¿ w omawianym przypadku roszczenie o odsetki od nienale¿nie pobranego wiadczenia staje siê wymagalne od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie wskazanego w decyzji terminu zwrotu wiadczenia nienale¿nie pobranego. Dopiero z t¹ chwil¹ ubezpieczony
pozostaje w opónieniu ze spe³nieniem wiadczenia g³ównego.
Przenosz¹c powy¿sze na grunt niniejszej sprawy nale¿y przypomnieæ, i¿ decyzja z dnia 16 kwietnia 2010 r. zobowi¹zywa³a
ubezpieczonego do zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia
za okres od dnia 18 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.,
jak równie¿ odsetek od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 16 kwietnia
2010 r. Decyzja wskazywa³a, ¿e nienale¿nie pobrane wiadczenie wraz z odsetkami winno byæ zwrócone w terminie miesi¹ca
od daty dorêczenia decyzji, co nast¹pi³o w dniu 25 maja 2010 r.
w konsekwencji nale¿y stwierdziæ, i¿ odsetki od nienale¿nie pobranego wiadczenia emerytalnego nale¿ne by³y od dnia 26
czerwca 2010 r.
Zobowi¹zanie ubezpieczonego A.M. przez organ rentowy do
zwrotu odsetek za okres od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 16
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kwietnia 2010 r. nie znajduje oparcia w przepisach prawa, a zatem zaskar¿ony wyrok S¹du Okrêgowego nale¿a³o zmieniæ, na
podstawie art. 386 § 1 k.p.c., w ten sposób, ¿e ustalono, i¿ A.M.
nie ma obowi¹zku zap³aty odsetek w kwocie 1.619,29 z³ za okres
od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r., jak w pkt. 1
sentencji.
W pozosta³ym zakresie, ze wskazanych powy¿ej wzglêdów,
S¹d Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddali³ apelacjê, jak
w pkt. 2 sentencji.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 7 marca 2012 r.
II AKa 25/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA W³odzimierz Brazewicz
SSA Lech Magnuszewski

Teza
Poredni zakaz reformationis in peius uniemo¿liwia wydanie
w przysz³oci orzeczenia surowszego ni¿ uchylone, nie zmienia
jednak przedmiotu procesu, jak te¿ nie modyfikuje treci art. 25 §
1 pkt 2 k.p.k. Tak wiêc gwarancja wynikaj¹ca z obowi¹zywania
powy¿szego zakazu (art. 443 k.p.k.) i bêd¹ca pochodn¹ tej gwarancji niemo¿noæ skazania w przysz³oci oskar¿onego za przestêpstwo wy³udzenia mienia znacznej wartoci (art. 286 § 1 k.k.
w zw. z art. 294 § 1 k.k.) nie dezaktualizuje w³aciwoci rzeczowej S¹du Okrêgowego wynikaj¹cej z zarzucenia oskar¿onemu
pope³nienia powy¿szego przestêpstwa.

Uzasadnienie
P.A.W. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e:
w okresie od 2007 r. do stycznia 2008 r. w £., powiat O. prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod firm¹ Zak³ady Miêsne W. dzia³aj¹c z góry powziêtym zamiarem, w celu osi¹gniêcia korzyci
maj¹tkowej, doprowadzi³ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w kwocie 240.073,05 z³ K. Sp. z o.o. w ¯. w ten sposób,
¿e pobra³ asortyment od pokrzywdzonej na podstawie faktur z od-
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roczonym terminem p³atnoci wprowadzaj¹c w b³¹d pokrzywdzon¹ co do zamiaru wywi¹zania siê z przyjêtego zobowi¹zania,
tj. o czyn okrelony w art. 286 § 1 k.k.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 3 listopada 2011 r.:
I. Oskar¿onego P.A.W. uzna³ za winnego tego, ¿e w okresie
od 8 stycznia 2008 r. do 5 marca 2008 r. w £. (powiat o.) dzia³aj¹c z góry powziêtym zamiarem, w krótkich odstêpach czasu,
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, prowadz¹c dzia³alnoæ
gospodarcz¹ pod firm¹ Zak³ady Miêsne W. doprowadzi³ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w kwocie 32.976,49 z³ (trzydzieci dwa tysi¹ce dziewiêæset siedemdziesi¹t szeæ z³otych czterdzieci dziewiêæ groszy) K. Sp. z o.o. w ¯. w ten sposób, ¿e
pobra³ pó³produkty w postaci jelit wieprzowych, baranich oraz
k¹tnic wieprzowych na podstawie dwóch faktur wprowadzaj¹c
w b³¹d Prezesa Zarz¹du firmy K.J. der K., co do faktycznej mo¿liwoci wywi¹zania siê z przyjêtego zobowi¹zania polegaj¹cego
na zap³acie za pobrany wy¿ej wymieniony towar, czym dzia³a³
na szkodê K. Sp. z o.o. w ¯. tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw.
z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. skaza³ oskar¿onego P.A.W. na karê 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesiêcy pozbawienia wolnoci.
II. Na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k.
wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zawiesi³ oskar¿onemu P.A.W. na okres lat 2 (dwóch) tytu³em próby.
Powy¿szym wyrokiem rozstrzygniêto tak¿e o kosztach procesu.
Apelacjê od przedmiotowego wyroku z³o¿y³ obroñca oskar¿onego P.A.W. zaskar¿aj¹c orzeczenie w zakresie rozstrzygniêcia
o winie na korzyæ oskar¿onego. Na podstawie art. 438 pkt 2 i 3
wyrokowi temu zarzuci³:
 obrazê przepisów postêpowania, a mianowicie art. 4 k.p.k.,
art. 7 k.p.k. oraz art. 9 k.p.k. poprzez naruszenie zasady obiektywizmu w badaniu okolicznoci zarówno na korzyæ jak i na niekorzyæ, co w konsekwencji doprowadzi³o do b³êdu w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia, a polegaj¹cego na b³êdnym rozstrzygniêciu o winie i przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów, poprzez uznanie ¿e oskar¿ony
P.A.W. umylnie i z góry powziêtym zamiarem doprowadzi³ do
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niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w kwocie 37.976,49 z³
K. Sp. z o.o., pomimo prób podejmowanych przez oskar¿onego
w celu poprawy kondycji finansowej Zak³adów Miêsnych W., braku mo¿liwoci oceny bilansu finansowego przez oskar¿onego na
dzieñ 8 stycznia 2008 r., jak równie¿ wobec faktu, i¿ oskar¿ony
dokonywa³ wp³at na rzecz pokrzywdzonego po 8 stycznia 2008 r.
Obroñca oskar¿onego wniós³ o przeprowadzenie dowodów
z dokumentów w postaci wyci¹gów bankowych na okolicznoæ
dokonywania wp³at na konto pokrzywdzonego przez P.A.W. w roku 2008 z tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w latach 2007-2008,
umowy kredytowej zawartej przez D.W. na zakup miêsa do przedsiêbiorstwa oskar¿onego.
W konkluzji apelacji obroñca wniós³ o uniewinnienie P.A.W.
od pope³nienia zarzucanego mu czynu, ewentualnie o uchylenie
zaskar¿onego wyroku w ca³oci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja obroñcy oskar¿onego okaza³a siê zasadna w zakresie, w jakim doprowadzi³a do kontroli zaskar¿onego wyroku oraz
uchylenia tego¿ wyroku i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania. Ju¿ w tym miejscu trzeba przy tym nadmieniæ, ¿e
w rodku odwo³awczym sporz¹dzonym przez obroñcê oskar¿onego zbêdnie akcentowano, ¿e zosta³ on wniesiony na korzyæ
oskar¿onego. Taki kierunek apelacji wynika³ bowiem z istoty
stosunku obroñczego i treci art. 86 § 1 k.p.k.
Przechodz¹c do wskazania przyczyn uchylenia zaskar¿onego
wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania nadmieniæ trzeba, i¿ zadanie organu odwo³awczego sprowadza siê
do przeprowadzenia kontroli poprawnoci zaskar¿onej decyzji
procesowej. Kontrola ta (obejmuj¹ca w szczególnoci ocenê kompletnoci zgromadzonych dowodów, s³usznoci rozumowania organu a quo i jego zgodnoci z materia³em dowodowym, trafnoci orzeczenia w sferze prawnej) mo¿liwa jest jedynie wówczas,
kiedy uzasadnienie orzeczenia daje odpowied na pytanie dlaczego w³anie tak, a nie inaczej sprawê rozstrzygniêto i prezentuje szczegó³owo sposób rozumowania organu pierwszej instan-
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cji. S¹d odwo³awczy musi mieæ przede wszystkim mo¿liwoæ
skontrolowania, czy ustalenia stanu faktycznego s¹ trafne, maj¹
swoje odzwierciedlenie w zgromadzonych i kompletnych dowodach, czy ocena tych dowodów uwzglêdnia kryteria obiektywne, a wiêc zasady logiki, wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego,
nie wykazuje b³êdów natury logicznej ani faktycznej i wreszcie,
czy dokonana przez s¹d meriti subsumpcja danego stanu faktycznego pod okrelon¹ normê prawn¹ jest trafna. Owa mo¿liwoæ
przeprowadzenia przedmiotowej kontroli procesowej istnieje
wówczas, gdy organ s¹dowy w uzasadnieniu wyroku nale¿ycie
i szczegó³owo umotywuje swoje stanowisko.
Z treci art. 424 k.p.k. wynika dobitnie, i¿ uzasadnienie wyroku powinno jasno i jednoznacznie wskazywaæ, jakie fakty s¹d
uzna³ za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze opar³ siê dowodach i dlaczego nie uzna³ dowodów przeciwnych. Konieczne jest tak¿e szczegó³owe omówienie w uzasadnieniu strony prawnej rozstrzygniêcia, w tym w szczególnoci
kwalifikacji przypisanego oskar¿onemu czynu przestêpnego.
Tymczasem analiza uzasadnienia zaskar¿onego wyroku prowadzi do wniosku, ¿e S¹d Okrêgowy nie poczyni³ jednoznacznych i przekonuj¹cych ustaleñ co do tego, czy oskar¿ony w istocie dopuci³ siê zarzucanego mu przestêpstwa, za pewne z poczynionych ustaleñ  jak wynika z lektury akt i czêci motywacyjnej zaskar¿onego orzeczenia  uznaæ nale¿y za b³êdne lub
przynajmniej w¹tpliwe co do ich wiarygodnoci. Zdecydowanie
niewystarczaj¹cy jest tak¿e wywód prawny co do przypisanego
oskar¿onemu przestêpstwa oszustwa.
Odnosz¹c siê do kwestii pe³nej wiedzy oskar¿onego co do
sytuacji finansowej kierowanego podmiotu gospodarczego S¹d
meriti wskazuje, ¿e wiedza ta powinna byæ dostêpna dla P.W.
po sporz¹dzeniu bilansu za 2007 r. tj. w styczniu 2008 r. (k.
288). S¹d Okrêgowy powo³uje siê tutaj na stwierdzenia bieg³ego
A.Z., z których mia³aby wynikaæ wiedza oskar¿onego co do kondycji finansowej spó³ki. Bieg³y ten za na k. 231 akt sprawy
wskazuje jedynie tyle, ¿e w³aciwie do koñca stycznia mo¿na
by³o mieæ wiedzê i wyrobiæ sobie zdanie o kondycji finansowej
przedsiêbiorstwa. Formu³a ta odnosi siê do sfery mo¿liwoci
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i powinnoci. Skoro za oskar¿ony ma odpowiadaæ za przestêpstwo, które mo¿na pope³niæ jedynie w zamiarze bezporednim kierunkowym, to niezbêdne by³o ustalenie w sposób jednoznaczny i pewny nie tego, czy oskar¿ony powy¿sz¹ wiedzê móg³
lub powinien móc powzi¹æ, lecz tego czy j¹ w istocie mia³. Kluczowy jest wiêc stan wiadomoci oskar¿onego zwi¹zanej ze
stanem finansów kierowanego przez niego podmiotu najpóniej
w dacie zawierania umów z pokrzywdzonym dotycz¹cych nabycia jelit wieprzowych, baranich oraz k¹tnic wieprzowych na podstawie dwóch faktur Nr ( ).
W dalszej czêci uzasadnienia wyroku S¹d meriti z kolei wywodzi, ¿e pe³na kondycja finansowa jego firmy musia³a byæ
znana oskar¿onemu skoro by³ to okres bilansowy za poprzedni
rok, za oskar¿ony rozwa¿a³ dokapitalizowanie bankowe kierowanego przez siebie podmiotu gospodarczego. Mamy tutaj wiêc
sprzecznoæ miêdzy ustaleniem wczeniejszym co do mo¿liwoci i powinnoci posiadania okrelonej wiedzy przez oskar¿onego, a ustaleniem, ¿e tego rodzaju wiedza w istocie by³a objêta
jego wiadomoci¹.
Kolejna kwestia, która wymaga zaakcentowania sprowadza
siê do tego, i¿ S¹d ustala jakoby oskar¿ony zapewnia³ J. der K.
o tym, ¿e ma przyznany kredyt, co sk³oni³o tego ostatniego do
zawarcia kwestionowanych w tej sprawie umów. Tymczasem
analiza zeznañ w/w wiadka prowadzi do wniosku, ¿e oskar¿ony owiadczy³ mu w rozmowie, i¿ bêdzie mia³ przyznany kredyt. Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e zwroty mam przyznany kredyt
oraz bêdê mia³ przyznany kredyt maj¹ zupe³nie inn¹ treæ.
Okolicznoæ ta jest bardzo istotna z punktu widzenia koniecznoci wykazania oskar¿onemu dzia³ania w tej sprawie w zamiarze
bezporednim kierunkowym wy³udzenia na szkodê K. sp. z o.o.
Nastêpne zagadnienie, które winno byæ w tej sprawie rzeczowo i drobiazgowo przeanalizowane sprowadza siê do tego, i¿
oskar¿ony nie ukry³ siê przecie¿ przed pokrzywdzonym, nie
wyjecha³, nie by³ bierny wobec trudnoci finansowych, w jakie
popad³. Jak ustala sam S¹d meriti, aktem notarialnym z dnia
9 kwietnia 2008 r. maj¹tek Zak³adów Miêsnych W. wniesiony
zosta³ do Zak³adów Miêsnych D. i P.W. sp. z o.o., za ten ostatni
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podmiot dnia 15 kwietnia 2008 r. zawar³ umowê o wspó³pracy
z firm¹ P.L. z P. Prawd¹ jest, ¿e w szczególnoci ta ostatnia umowa
okaza³a siê niekorzystna dla oskar¿onego, jednak nie sposób przyj¹æ, aby wiadomie chcia³ on zawieraæ niekorzystne dla siebie
i kierowanego przez siebie podmiotu kontrakty. Powy¿sze zachowania (próby ratowania prowadzonego podmiotu gospodarczego) powinny byæ przedmiotem szczegó³owej analizy S¹du
a quo na p³aszczynie znamion przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k.
Podobnie wnikliwej analizy wymaga³a kwestia deklarowanej
wspó³pracy miêdzy oskar¿onym a J. der K. co do kompensaty
wczeniejszych zobowi¹zañ poprzez produkcjê parówek na rynek zachodni. Stosown¹ bazê w tym zakresie oskar¿ony posiada³, przy czym do podjêcia tej wspó³pracy nie dosz³o z przyczyn
nie le¿¹cych po stronie oskar¿onego. W tym kontekcie jawi siê
pytanie, czy w ten sposób postêpuje osoba, która wczeniej dzia³aj¹c w zamiarze bezporednim kierunkowym doprowadza inn¹
osobê do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem?
S¹d Okrêgowy w uzasadnieniu wyroku jednym zdaniem skwitowa³ okolicznoci zwi¹zane z aktywnoci¹ oskar¿onego ukierunkowan¹ na ratowanie swego podmiotu gospodarczego oraz
dzia³ania podejmowane w celu wywi¹zania siê z zaleg³ych zobowi¹zañ. S¹d ten wskaza³, ¿e nie nale¿y st¹d wyci¹gaæ wniosku, i¿ oskar¿ony nie by³ w stanie wprowadziæ w b³¹d J. der K.
co do wywi¹zania siê z p³atnoci za faktury z 2008 r., gdy¿ wskazane zachowania mia³y miejsce ju¿ po dostawie ostatniej faktury.
Powy¿sze, lakoniczne potraktowanie tych jak¿e wa¿nych okolicznoci, uznaæ trzeba za wadliwe. Kwestia ta wymagaæ bêdzie
jednoznacznego pog³êbienia i wyeksponowania w uzasadnieniu
wyroku w dalszym toku procesu.
I wreszcie ostatnie zagadnienie. Sprowadza siê ono do koniecznoci wyjanienia czy w istocie, jak sugeruje obroñca w apelacji, oskar¿ony dokonywa³ wp³at na konto podmiotu pokrzywdzonego tak¿e w 2008 r. z tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w latach 2007  2008 oraz czy zosta³a zawarta przez D.W. umowa
kredytowa na zakup miêsa do przedsiêbiorstwa oskar¿onego
w 2008 r. Okolicznoci te podnoszone w apelacji mia³y zostaæ
jednoznacznie potwierdzone stosownymi dokumentami przed³o-
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¿onymi na rozprawie odwo³awczej. Do tego jednak na tej rozprawie nie dosz³o wobec niestawiennictwa oskar¿onego i jego
obroñcy. W tej sytuacji konieczne bêdzie podjêcie przez S¹d Okrêgowy  w dalszym toku postêpowania  z urzêdu dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjanienia powy¿szych kwestii (art. 167 k.p.k.).
Omówienie strony prawnej wydanego rozstrzygniêcia w formule kilku zdañ (k. 298) jest zdecydowanie nieadekwatne do
stopnia skomplikowania tej sprawy.
Wobec powy¿szego zaskar¿ony wyrok nie móg³ siê ostaæ,
gdy¿ dosz³o w toku postêpowania przed S¹dem a quo i na etapie sporz¹dzania czêci motywacyjnej wyroku tego S¹du do naruszeñ prawa procesowego mog¹cych mieæ wp³yw na treæ wyroku (art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 424 k.p.k.). S¹d Apelacyjny nie dopatrzy³ siê natomiast po stronie S¹du meriti naruszeñ
art. 4 k.p.k. i art. 9 k.p.k. podnoszonych w apelacji. Obroñca nie
dostarczy³ przekonuj¹cych argumentów potwierdzaj¹cych tego
rodzaju naruszenia.
S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e maj¹c na uwadze wskazane wy¿ej
przyczyny uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, bezprzedmiotowe sta³o siê odnoszenie do zawartego w apelacji zarzutu b³êdu w ustaleniach
faktycznych (art. 436 k.p.k.). Racjonalne czynienie rozwa¿añ w tej
sferze musi byæ bowiem poprzedzone zgromadzeniem w danej
sprawie kompletnego materia³u dowodowego i jego kompleksow¹ i prawid³ow¹ ocen¹. W tej sprawie warunek ten nie zosta³
za z przyczyn wy¿ej wskazanych spe³niony.
Organ ad quem przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w E., mimo przypisania oskar¿onemu
w uchylonym wyroku jedynie pope³nienia przestêpstwa oszustwa w typie podstawowym (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12
k.k.) i zaskar¿enia tego wyroku wy³¹cznie przez obroñcê oskar¿onego. Zwi¹zanie w przysz³oci S¹du Okrêgowego porednim
zakazem reformationis in peius uniemo¿liwi mu ewentualne skazanie oskar¿onego za przestêpstwo oszustwa odnosz¹ce siê do
mienia znacznej wartoci. Zaznaczyæ bowiem nale¿y, ¿e P.W.
oskar¿ono w istocie o pope³nienie przestêpstwa oszustwa w odniesieniu do mienia znacznej wartoci (kwota 240.073,05 z³; vide
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art. 115 § 5 k.k. i k. 19 akt), choæ w opisie czynu zarzucanego
aktem oskar¿enia jego autor nie u¿y³ zwrotu mienie znacznej wartoci jak te¿ nie powo³a³ w kwalifikacji prawnej art. 294 § 1 k.k.
S¹d Apelacyjny maj¹c wiadomoæ obowi¹zywania w dalszym
postêpowaniu poredniego zakazu reformationis in peius stan¹³
na stanowisku, ¿e sprawa poddana ponownemu os¹dowi S¹du
Okrêgowego pozostanie spraw¹ o przestêpstwo z art. 286 § 1
k.k. w odniesieniu do mienia znacznej wartoci. W³aciwy rzeczowo do rozpoznania tego rodzaju spraw jest za S¹d Okrêgowy (art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k.). Przedmiot prowadzonego postêpowania okrela bowiem oskar¿yciel w skardze zasadniczej. Co
prawda ani kwalifikacja prawna czynu ani te¿ opis czynu zarzucanego w akcie oskar¿enia nie wi¹¿¹ s¹du, jednak w realiach tej
sprawy nie mo¿emy zapominaæ, ¿e przedmiot procesu zosta³
skonkretyzowany m.in. kwot¹ 240.073,05 z³, która odpowiada³a
wartoci pó³produktów realnie zbytych przez podmiot pokrzywdzony oskar¿onemu, za które oskar¿ony nie uregulowa³ nale¿noci (k. 286). S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e w warunkach zamiaru bezporedniego kierunkowego mo¿na oskar¿onemu przypisaæ oszustwo czynne jedynie w odniesieniu do kwoty 32.976,49 z³.
Z tego tylko powodu, nie za ze wzglêdu na kwestionowanie
³¹cznej wartoci transakcji, przypisa³ mu sprawstwo przestêpstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. jedynie w odniesieniu do powy¿szej kwoty. Przedmiotowa okolicznoæ nie zmienia
jednak faktu, i¿ dalsze postêpowanie toczyæ siê bêdzie w oparciu o akt oskar¿enia, w którym zarzucono oskar¿onemu pope³nienie oszustwa w odniesieniu do mienia znacznej wartoci. Ten
akt oskar¿enia wyznacza³ bêdzie ramy przedmiotowe i podmiotowe procesu, a¿ do czasu jego prawomocnego zakoñczenia (art.
14 § 1 k.p.k.).
Wobec tego wyraziæ nale¿y stanowisko, ¿e poredni zakaz
reformationis in peius uniemo¿liwia wydanie w przysz³oci orzeczenia surowszego ni¿ uchylone, nie zmienia jednak przedmiotu
procesu, jak te¿ nie modyfikuje treci art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k. Tak
wiêc gwarancja wynikaj¹ca z obowi¹zywania powy¿szego zakazu (art. 443 k.p.k.) i bêd¹ca pochodn¹ tej gwarancji niemo¿noæ
skazania w przysz³oci oskar¿onego za przestêpstwo wy³udze-
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nia mienia znacznej wartoci (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §
1 k.k.) nie dezaktualizuje w³aciwoci rzeczowej S¹du Okrêgowego wynikaj¹cej z zarzucenia oskar¿onemu pope³nienia powy¿szego przestêpstwa.
W nawi¹zaniu do przedmiotowego wywodu wypada jeszcze
dodaæ, i¿ podobne stanowisko, z odwo³aniem siê do argumentacji jêzykowej, systemowej i funkcjonalnej, dominuje w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i s¹dów powszechnych, co do sk³adu
s¹du w odniesieniu do przestêpstw zagro¿onych najsurowsz¹ kar¹
(na gruncie d.k.k. kar¹ mierci; na gruncie k.k. kar¹ do¿ywotniego pozbawienia wolnoci). W orzecznictwie tym zwrócono uwagê, i¿ obowi¹zywanie poredniego zakazu reformationis in peius
nie zmienia obowi¹zku S¹du Okrêgowego prowadzenia postêpowania do jego zakoñczenia w sk³adzie kwalifikowanym o jakim mowa w art. 28 § 4 k.p.k. (vide uchwa³a sk³adu 7 sêdziów
SN z dnia 19 marca 1970 r., VI KZP 27/69, OSNKW 1970/4-5/
43; wyrok SA w Poznaniu z dnia 18 listopada 1993 r., II AKr
258/93, OSA 1994/4/20; wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 17
wrzenia 2008 r., II AKa 170/08, LEX nr 457797; odmiennie SA
w Krakowie w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r., II AKa 252/
05, KZS 2006/1/35).
W ocenie S¹du Apelacyjnego problem analizowany w powy¿szych judykatach by³ zbli¿ony do tego, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Sprowadza³ siê bowiem do analizy ewentualnego wp³ywu poredniego zakazu reformationis in peius na
przedmiot procesu i co za tym idzie zagro¿enie kar¹ rozpatrywanego w ramach tego procesu przestêpstwa. Wobec tego przyj¹æ
trzeba, ¿e stanowiska wyra¿one w powy¿szych orzeczeniach S¹du
Najwy¿szego i S¹dów Apelacyjnych w Poznaniu i Wroc³awiu porednio wspieraj¹ pogl¹d zaprezentowany w sprawie niniejszej.
W toku ponownego rozpoznawania sprawy S¹d Okrêgowy,
uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej wskazania instancji ad quem,
przeprowadzi zgodnie z przepisami procedury karnej  w sposób dynamiczny i skoncentrowany na przedmiocie procesu 
postêpowanie dowodowe zmierzaj¹ce do precyzyjnego ustalenia kwestii odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego. W tym celu
konieczne bêdzie zgromadzenie pe³nego materia³u dowodowe-
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go, który musi byæ wprowadzony do procesu zgodnie z przepisami k.p.k., nastêpnie za zebrane rodki dowodowe powinny
zostaæ ocenione w sposób opisany w art. 7 k.p.k., z uwzglêdnieniem wymogów wynikaj¹cych z art. 410 k.p.k.
Wydaj¹c w przysz³oci wyrok S¹d Okrêgowy powinien pamiêtaæ o tym, i¿ zgodnie z art. 286 § 1 k.k. przestêpstwo oszustwa pope³nia ten, kto w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej,
doprowadza inn¹ osobê do niekorzystnego rozporz¹dzenia w³asnym lub cudzym mieniem za pomoc¹ wprowadzenia jej w b³¹d
albo wyzyskania b³êdu lub niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania. Zachowanie sprawcy, nakierowane na osobê, któr¹ chce on doprowadziæ do niekorzystnego
rozporz¹dzenia mieniem, mo¿e wiêc przybraæ trojak¹ postaæ: wprowadzenia w b³¹d, wyzyskania b³êdu lub braku zdolnoci do nale¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania. Powy¿sze przestêpstwo mo¿na pope³niæ tylko z winy umylnej w formie zamiaru bezporedniego kierunkowego  dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej. Oznacza to, ¿e sprawca musi chcieæ
pope³niæ czyn zabroniony (art. 9 § 1 k.k.) w celu osi¹gniêcia
z niego korzyci maj¹tkowej. Zamiarem sprawcy musi byæ objête
zarówno osi¹gniêcie skutku w postaci doprowadzenia osoby do
niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, jak i sposób dzia³ania
prowadz¹cy do realizacji tego¿ skutku. Konieczne jest równie¿,
by sprawca podejmowa³ opisane dzia³ania w celu osi¹gniêcia
korzyci maj¹tkowej. Jeli który z tych elementów nie jest objêty wiadomoci¹ sprawcy, nie mo¿na mówiæ o pope³nieniu przestêpstwa oszustwa.
Sporz¹dzaj¹c czêæ motywacyjn¹ wyroku S¹d Okrêgowy powinien w pe³ni respektowaæ treæ art. 424 § 1 i 2 k.p.k., pamiêtaj¹c o koniecznoci przeprowadzenia stosownych wywodów
w sferze faktów i w sferze prawnej, jak równie¿ o obowi¹zku
wyjanienia powodów wymierzenia oskar¿onemu  w razie takiej koniecznoci  okrelonej kary.
Kieruj¹c siê zaprezentowan¹ wy¿ej argumentacj¹, na mocy
art. 437 § 1 i 2 k.p.k., orzeczono jak w wyroku.
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2
WYROK
z dnia 6 grudnia 2011 r.
II AKa 369/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Jacek Pietrzak
del. SSO Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
Zgodnie z zasadami trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1
k.p.k.), prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.), obiektywizmu (art.
4 k.p.k.) i swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.), s¹d meriti
jest zobowi¹zany do poddania w toku procesu, w tym w szczególnoci w fazie wyrokowania, drobiazgowej analizie wszelkich
okolicznoci sprawy istotnych z punktu widzenia prawid³owego
rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu. Z tak¹ sam¹ uwag¹ i wed³ug to¿samych regu³ s¹d ten powinien rozwa¿yæ i oceniæ dowody obci¹¿aj¹ce jak i odci¹¿aj¹ce. Nastêpnie za winien zaj¹æ w odniesieniu do powy¿szych kwestii kompleksowe, logiczne i wyczerpuj¹ce stanowisko w czêci motywacyjnej wyroku.

Uzasadnienie
B.O. zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 16 listopada 2010 r.
w miejscowoci J.G., gm. ., w terenie lenym, miejscu nieowietlonym, przemoc¹ w postaci przytrzymywania, zatykania rêk¹
ust, ci¹gniêciem spodni i bielizny doprowadzi³ ma³oletni¹ M..,
lat 8, do obcowania p³ciowego poprzez chwytanie za krocze
i w³o¿enie palca do pochwy, tj. o czyn z art. 197 § 3 pkt 2 k.k.
w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2011 r.:
1. uzna³ oskar¿onego za winnego tego, ¿e w dniu 16 listopada
2010 r. w miejscowoci J.G., gm. ., w terenie lenym, stosuj¹c przemoc wobec M.. w postaci przytrzymywania ci¹gn¹³
jej spodnie i bieliznê, dotyka³ krocza, a nastêpnie doprowa-
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dzi³ ma³oletni¹ lat 8 do obcowania p³ciowego poprzez penetracjê palcem pochwy, tj. przestêpstwa z art. 197 § 3 pkt 2
k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na
podstawie art. 197 § 3 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.
wymierzy³ mu karê 3 lat pozbawienia wolnoci;
2. na podstawie art. 41a § 2 k.k. s¹d orzek³ zakaz kontaktowania
siê oskar¿onego z M.. na okres 10 lat;
3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zaliczy³ oskar¿onemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie, wynikaj¹cy z zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania od dnia 16
listopada 2010 r.
Ponadto opisanym wyrokiem rozstrzygniêto o kosztach procesu, w tym kosztach obrony z urzêdu.
Apelacjê od powy¿szego wyroku wniós³ obroñca oskar¿onego, zarzucaj¹c wyrokowi b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za jego podstawê przez nies³uszne przyjêcie, i¿ w szczególnoci przyznanie siê oskar¿onego do zarzucanego mu czynu
w toku postêpowania przygotowawczego jest przekonuj¹cym
dowodem wiadcz¹cym o pope³nieniu przestêpstwa, kiedy w rzeczywistoci, ze wzglêdu na osobowoæ oskar¿onego, nie powinno mieæ to miejsca.
Podnosz¹c powy¿szy zarzut obroñca wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku i uniewinnienie oskar¿onego od zarzucanego mu
czynu.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Wniesiona apelacja, wywo³uj¹c postêpowanie odwo³awcze,
a w jego ramach instancyjn¹ kontrolê zaskar¿onego wyroku, musia³a prowadziæ do uchylenia tego wyroku i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania. Zaakcentowaæ przy tym nale¿y, ¿e obroñca,
nominalnie podnosz¹c jedynie zarzut b³êdu w ustaleniach faktycznych (art. 438 pkt 3 k.p.k.), w istocie zarzuci³ tak¿e naruszenie
zasady swobodnej oceny dowodów. Do takiego wniosku prowadzi
ca³ociowa analiza petitum apelacji i jej uzasadnienia. Tak wiêc obowi¹zkiem organu odwo³awczego by³o zbadanie trafnoci zaskar¿onego rozstrzygniêcia zarówno na p³aszczynie naruszeñ prawa pro-
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cesowego jak i b³êdów w ustaleniach faktycznych mog¹cych mieæ
wp³yw na treæ orzeczenia (art. 433 § 1 k.p.k.).
Konkretyzuj¹c przyczyny uchylenia zaskar¿onego wyroku
i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wypada nadmieniæ, ¿e s¹d meriti przypisuj¹c sprawstwo oskar¿onemu opar³
siê przed wszystkim na jego dwukrotnym przyznaniu siê do pope³nienia przestêpstwa, maj¹cym miejsce w postêpowaniu przygotowawczym, w trakcie sk³adania wyjanieñ przed prokuratorem oraz s¹dem na posiedzeniu aresztowym. Oskar¿ony sk³adaj¹c te wyjanienia opisa³ przebieg zdarzenia w istotnych fragmentach zgodny z zeznaniami pokrzywdzonej, przy czym w trakcie posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania B.O.
zaprzeczy³ jedynie temu, aby wk³ada³ palec do pochwy pokrzywdzonej. Dalszym wyjanieniom oskar¿onego, w których wycofa³
siê z przyznania do pope³nienia przestêpstwa S¹d Okrêgowy
nie da³ wiary uznaj¹c je za niespójne i niekonsekwentne.
Prima facie mog³oby siê wydawaæ, ¿e takie dwukrotne przyznanie siê do winy to w istocie mocne dowody sprawstwa.
Jeli jednak zwa¿yæ na poni¿sze okolicznoci, teza ta nie jawi siê
jako zupe³nie oczywista.
Przed przyst¹pieniem do dalszych uwag nale¿y nadmieniæ, ¿e
zgodnie z zasadami trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.),
prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.), obiektywizmu (art. 4 k.p.k.)
i swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.), S¹d meriti by³ zobowi¹zany do poddania w toku procesu, w tym w szczególnoci
w fazie wyrokowania, drobiazgowej analizie wszelkich okolicznoci sprawy istotnych z punktu widzenia prawid³owego rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu. Z tak¹ sam¹ uwag¹ i wed³ug to¿samych regu³ S¹d ten powinien rozwa¿yæ i oceniæ dowody obci¹¿aj¹ce jak i odci¹¿aj¹ce. Nastêpnie za niezbêdne by³o
zajêcie w odniesieniu do powy¿szych kwestii kompleksowego,
logicznego i wyczerpuj¹cego stanowiska w czêci motywacyjnej
wyroku.
S¹d Okrêgowy, z przyczyn szczegó³owo wskazanych poni¿ej, nie sprosta³ w pe³ni powy¿szym standardom.
S¹d a quo ustali³, ¿e ubiór zabezpieczony u oskar¿onego w ca³oci odpowiada³ ubiorowi sprawcy, który opisa³a pokrzywdzo-
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na. Ta konstatacja musi budziæ istotne zastrze¿enia. Zauwa¿yæ
bowiem trzeba, ¿e pokrzywdzona  relacjonuj¹c swej matce ubiór
sprawcy  wskazywa³a na napastnika, który mia³ na sobie zielon¹ bluzê z kapturem w czarn¹ kratê lub kreski. Tego rodzaju
bluzy u oskar¿onego nie zabezpieczono i w konsekwencji w takiej odzie¿y go pokrzywdzonej nie okazano. Bluza, któr¹ zabezpieczono u oskar¿onego by³a co prawda zielona, ale z pewnoci¹ nie by³a ona w czarn¹ kratê lub kreski. Sama pokrzywdzona
na rozprawie zreszt¹ owiadczy³a, ¿e (...) bluzê ten pan z lasu
mia³ inn¹; by³a te¿ zielona ale inna. Jeli chodzi o spodnie, to co
prawda zabezpieczono u oskar¿onego niebieskie spodnie jeansowe, jednak nie widaæ dok³adnie na fotografiach, czy s¹ na nich
¿ó³te plamy. S¹d nie odniós³ siê równie¿ do tego, czy spodnie,
które zabezpieczono u oskar¿onego mo¿na okreliæ mianem jasnych. Powy¿szy dowód rzeczowy (spodnie) zosta³ sprowadzony na rozprawê, jednak S¹d a quo nie wykorzysta³ istniej¹cej
w zwi¹zku z tym szansy zajêcia jednoznacznego stanowiska co
do koloru owych spodni oraz istniej¹cych na nich ¿ó³tych plam.
Z treci zeznañ matki pokrzywdzonej wynika, i¿ dziewczynka
relacjonowa³a jej, i¿ sprawca mia³ zielon¹ bluzê a na g³owie za³o¿ony i mocno zaci¹gniêty kaptur. Jak wynika z dokumentacji
zdjêciowej bluza, w któr¹ ubrano B.O. w trakcie okazania, nie
pozwala³a na mocne zaci¹gniêcie kaptura. Kaptur tej bluzy móg³
byæ za³o¿ony na g³owê jedynie luno, wobec braku sznurka
pozwalaj¹cego na ci¹gniêcie tego¿ kaptura.
Do powy¿szych okolicznoci zwi¹zanych z istotnymi odmiennociami pomiêdzy ubiorem zabezpieczonym u oskar¿onego
a ubiorem sprawcy S¹d Okrêgowy siê nie odniós³, wadliwie
w uzasadnieniu wyroku ustalaj¹c, ¿e ubiór oskar¿onego odpowiada³ w ca³oci ubiorowi sprawcy.
Podkreliæ trzeba, ¿e pokrzywdzona nie rozpozna³a oskar¿onego jako sprawcy czynu. Zeznaj¹c przed s¹dem w stadium postêpowania przygotowawczego stwierdzi³a, ¿e nigdy wczeniej
sprawcy nie widzia³a. Potwierdzi³a to na rozprawie w postêpowaniu jurysdykcyjnym. W trakcie okazania zezna³a, ¿e oskar¿onego kojarzy bo mieszka w jej wiosce. W trakcie tej czynnoci
M.. stwierdzi³a ponadto: trochê podobny do tamtego pana
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[sprawcy  uwaga SA w Gdañsku] jest pan z nr. 3. Z numerem
3 w trakcie okazania wystêpowa³ za oskar¿ony. W dalszym toku
okazania, po zdjêciu kapturów przez osoby okazywane, pokrzywdzona doda³a jednak: mê¿czyznê z nr. 3 kojarzê ze wzglêdu na
to, ¿e mieszka w mej wiosce, ale to nie jest pan, który zaci¹gn¹³
mnie do lasu. Dodaæ równie¿ trzeba, ¿e w toku rozprawy wiadek M.. zezna³a: by³abym w stanie poznaæ tego pana z lasu;
ten pan z lasu mia³ tak¹ okr¹g³¹ twarz; ten ma tak¹ inn¹ twarz,
tak¹ bardziej pod³u¿n¹; bluzê ten pan z lasu mia³ inn¹; by³a te¿
zielona ale inna.
W wietle powy¿szych ustaleñ przedmiotem szczególnie wnikliwych rozwa¿añ w uzasadnieniu wyroku powinny byæ te wywody wiadka M.., które zawiera³y owiadczenia procesowe
zdecydowanie nie przystaj¹ce do tezy prokuratora, i¿ sprawc¹
przestêpstwa jest oskar¿ony. Tak siê jednak nie sta³o, czym naruszono dyspozycjê art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.
S¹d Okrêgowy sprowadzi³ problem zwi¹zany z nierozpoznaniem oskar¿onego przez M.. do nastêpuj¹cej formu³y: pokrzywdzona nie skupia³a siê na twarzy sprawcy, ale na ubiorze i jego
zachowaniu wzglêdem niej. Choæ w istocie w trakcie sk³adania
zeznañ przez pokrzywdzon¹ padaj¹ z jej ust stwierdzenia, i¿ nie
patrzy³a na twarz tego pana z lasu to jednak tego rodzaju owiadczenia procesowe (akcentowane tak¿e przez bieg³¹ psycholog)
musz¹ byæ uznane za ma³o przekonuj¹ce. Pokrzywdzona mia³a
przecie¿ du¿o czasu aby ca³ociowo zlustrowaæ osobê sprawcy. Podszed³ on bowiem do niej w porze dziennej, szed³ wraz
z ni¹ a nastêpnie stosowa³ wobec niej przemoc i wydawa³ okrelone polecenia. Ponadto sama pokrzywdzona w okrelonych fragmentach zeznañ owiadcza: nigdy wczeniej tego pana nie widzia³am; by³abym w stanie go rozpoznaæ. Tego rodzaju wypowiedzi wiadka stawiaj¹ pod powa¿nym znakiem zapytania trafnoæ stanowiska S¹du a quo, i¿ ma³oletnia M.. nie zarejestrowa³a na tyle dobrze twarzy sprawcy aby nie móc nastêpnie
wskazaæ go wród osób okazywanych, gdyby w istocie sprawca
ten by³ w gronie tych osób.
W kontekcie nierozpoznania sprawcy przez pokrzywdzon¹
nale¿y jeszcze nadmieniæ, ¿e osoba sprawcy  wed³ug zeznañ
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pokrzywdzonej i jej matki  mia³a mieæ na twarzy zarost. Tymczasem zarostu nie ma na twarzy oskar¿ony, który zosta³ okazany M.. S¹d Okrêgowy przechodzi nad t¹ kwesti¹ do porz¹dku
dziennego. Jawi siê za pytanie, czy oskar¿ony w dniu zdarzenia
goli³ siê a jeli tak, o jakiej porze dnia. Kwestia ta powinna byæ
rozstrzygniêta w toku dalszego postêpowania.
S¹d Okrêgowy powo³uje siê na to, ¿e oskar¿ony wskaza³ Policjantom miejsce, w którym ukry³ lateksowe rêkawiczki. Z treci
protoko³u przeszukania wynika, i¿ rêkawiczki te znalezione zosta³y pod kanap¹. Tak zeznaje te¿ wiadek K. w postêpowaniu
przygotowawczym. Tymczasem jak wynika z zeznañ tego funkcjonariusza Policji z³o¿onych na rozprawie, lateksowe rêkawiczki
zosta³y znalezione jako le¿¹ce przy kanapie w dobudówce w stodole. Rozbie¿noæ ta nie zosta³a przez S¹d Okrêgowy wyjaniona.
S¹d Okrêgowy nie ustosunkowa³ siê równie¿ do wyjanieñ
oskar¿onego oraz zeznañ jego brata i matki dotycz¹cych tego, i¿
rodzina oskar¿onego i on sam u¿ywali lateksowych rêkawiczek
do obierania cebuli i tego rodzaju rêkawiczki by³y w posesji,
w której zamieszkiwa³ oskar¿ony.
S¹d meriti nie odniós³ siê tak¿e do kolejnych okolicznoci
stawiaj¹cych pod znakiem zapytania sprawstwo oskar¿onego.
Sprowadzaj¹ siê one do nastêpuj¹cych pytañ, istotnych w kontekcie regu³ logiki i dowiadczenia ¿yciowego: czy osoba, która
zamieszkuje w tej samej, ma³ej wsi co pokrzywdzona, dopuci³aby siê przestêpstwa w bezporedniej bliskoci w³asnej posesji
i posesji pokrzywdzonej, na szkodê ma³oletniej M.., powa¿nie
ryzykuj¹c w sytuacji ewentualnego zatrzymania rozpoznanie
w trakcie okazania?; czy gdyby w istocie oskar¿ony by³ sprawc¹
przestêpstwa, uda³by siê na miejsce przestêpstwa, gdy przyjecha³a tam Policja, ryzykuj¹c zwrócenie na siebie uwagi funkcjonariuszy Policji (co siê zreszt¹ sta³o), a nastêpnie zatrzymanie?
Pytania te pozostaj¹ bez jednoznacznej odpowiedzi, gdy¿ nie
zaj¹³ w tej materii stanowiska S¹d Okrêgowy. S¹d ten nie odniós³
siê tak¿e do wskazañ oskar¿onego oraz jego matki, i¿ B.O. bêd¹c w dniu zdarzenia na spacerze w lesie, w trakcie którego
mia³by dopuciæ siê przestêpstwa, uda³ siê tam w towarzystwie
psa. O ¿adnym psie nie wspomina za ani pokrzywdzona, ani
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te¿ jej matka, której pokrzywdzona bezporednio zrelacjonowa³a
przebieg zaistnia³ego przestêpstwa. Obowi¹zkiem S¹du pierwszej instancji by³o wiêc zajêcie stanowiska, czy oskar¿ony oraz
jego matka (M.J.) odpowiednio wyjaniali i zeznawali prawdê co
do powy¿szego psa, a w razie zajêcia stanowiska pozytywnego
w tej materii konieczne by³o stwierdzenie, czy pokrzywdzona
mog³a  maj¹c na uwadze czas, który pozostawa³ z ni¹ sprawca
oraz jego zachowanie  nie zauwa¿yæ, ¿e towarzyszy mu pies.
Z zeznañ matki oskar¿onego wynika wprost, ¿e gdyby jej syn
szarpa³ kogo, to pies by reagowa³, tak¿e szarpa³ tê osobê. Te
zagadnienia S¹d meriti pomin¹³ milczeniem.
Prawd¹ jest, ¿e oskar¿ony dwukrotnie przyzna³ siê do winy
relacjonuj¹c opis przebiegu zdarzenia co do zasady zgodny z opisem pokrzywdzonej. W jego posesji znaleziono tak¿e lateksowe
rêkawiczki, za o takich rêkawiczkach wspomina³a pokrzywdzona (gwoli sprawiedliwoci trzeba jednak dodaæ, ¿e nie stwierdzono na nich ladów DNA pochodz¹cych od pokrzywdzonej).
Jednoczenie jednak nie mo¿emy zapominaæ o tym, ¿e oskar¿ony twierdzi, i¿ dzia³a³ pod wp³ywem sugestii pochodz¹cych ze
strony funkcjonariuszy Policji, którzy te¿ podali mu szczegó³owe
informacje na temat przebiegu zdarzenia. S¹d Okrêgowy tê wersjê oskar¿onego jako nielogiczn¹ i niespójn¹ odrzuci³. Tymczasem funkcjonariusze Policji w trakcie  co nale¿y dobitnie podkreliæ  pozaprocesowego rozpytania B.O., wykonali wobec
niego pewn¹ pracê. Przecz¹ co prawda, i¿ grozili mu oraz
opisali przebieg zdarzenia, nie przecz¹ jednak, i¿ B.O. w koñcowej czêci tego rozpytania pêk³ i przyzna³ siê do sprawstwa.
W tym kontekcie  maj¹c tak¿e na uwadze treæ wyjanieñ B.O.
opisuj¹cych zachowanie wobec niego poszczególnych Policjantów, nale¿a³o ustaliæ przy pomocy bieg³ych psychiatrów i psychologa, jaki jest poziom podatnoci oskar¿onego na sugestiê.
Obowi¹zek ten jawi³ siê jako tym bardziej oczywisty jeli siê
zwa¿y na to, ¿e oskar¿ony to osoba ¿yciowo niedowiadczona,
o inteligencji poni¿ej przeciêtnej, na poziomie ociê¿a³oci umys³owej, jego doprowadzenie do Komisariatu w B. na rozpytanie odby³o siê ju¿ po zmroku, za sama czynnoæ rozpytania
trwa³a doæ znaczny czas.
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Tak wiêc S¹d Apelacyjny ma wiadomoæ tego, ¿e dwukrotne
przyznanie siê oskar¿onego do winy (przed prokuratorem i s¹dem) oraz opisanie przebiegu przestêpstwa generalnie zgodnie
z jego rzeczywistym stanem rzeczy to z pewnoci¹ powa¿ne
dowody mog¹ce wiadczyæ o sprawstwie oskar¿onego. Jednoczenie jednak istnieje szereg przytoczonych wy¿ej okolicznoci, które b¹d to przecz¹ tezie o sprawstwie B.O., b¹d te¿
wymagaj¹ szczegó³owej weryfikacji w dalszym toku procesu.
Okolicznoci te w wiêkszoci pomin¹³, a w czêci sp³yci³ S¹d,
który wyda³ zaskar¿ony wyrok. To za musia³o skutkowaæ wydaniem orzeczenia wskazanego w sentencji wyroku S¹du odwo³awczego.
Wobec powy¿szego, maj¹c na uwadze wskazane wy¿ej naruszenia art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. oraz
przytoczone wy¿ej b³êdy w ustaleniach faktycznych, których
dopuci³ siê S¹d Okrêgowy (art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k.), S¹d Apelacyjny uchyli³ zaskar¿ony wyrok i przekaza³ sprawê S¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Ponownie proceduj¹c S¹d Okrêgowy, uwzglêdniaj¹c przytoczone wy¿ej wskazania instancji ad quem, przeprowadzi zgodnie z przepisami procedury karnej  w sposób dynamiczny i skoncentrowany na przedmiocie procesu  postêpowanie dowodowe zmierzaj¹ce do precyzyjnego ustalenia kwestii odpowiedzialnoci karnej B.O. W tym celu konieczne bêdzie zgromadzenie
pe³nego materia³u dowodowego, który musi byæ wprowadzony
do procesu zgodnie z przepisami k.p.k., nastêpnie za zebrane
rodki dowodowe powinny zostaæ ocenione w sposób opisany
w art. 7 k.p.k.
Sporz¹dzaj¹c czêæ motywacyjn¹ wyroku S¹d Okrêgowy powinien w pe³ni respektowaæ treæ art. 424 § 1 i 2 k.p.k., pamiêtaj¹c o koniecznoci przeprowadzenia stosownych wywodów
w sferze faktów i w sferze prawnej.
Na zakoñczenie powy¿szego wywodu nale¿y jeszcze nadmieniæ, i¿ S¹d Apelacyjny, mimo z³o¿onego w tym zakresie przez
obroñcê oskar¿onego wniosku, nie rozstrzygn¹³ w wyroku o kosztach obrony z urzêdu za postêpowanie odwo³awcze. Zgodnie
bowiem z art. 626 § 1 k.p.k. o kosztach procesu (w tym, lege
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non distinguente, o kosztach obrony z urzêdu stanowi¹cych sk³adnik kosztów procesu  art. 616 k.p.k.; art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.)
rozstrzyga siê w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie. Takim
za orzeczeniem nie jest wyrok S¹du odwo³awczego, którym
uchylono wyrok organu pierwszej instancji i przekazano sprawê
do ponownego rozpoznania. Wspomniany wyrok instancji odwo³awczej nie koñczy postêpowania, lecz stanowi punkt wyjcia
do dalszego jego prowadzenia przez S¹d Okrêgowy. Wobec tego,
w aktualnym stanie procesu, wniosek obroñcy oskar¿onego o zas¹dzenie stosownych kosztów za obronê z urzêdu w instancji ad
quem uznaæ trzeba za przedwczesny.
Kieruj¹c siê zaprezentowan¹ wy¿ej argumentacj¹ na mocy art.
437 § 1 i 2 k.p.k., orzeczono jak w wyroku.

3
WYROK
z dnia 14 grudnia 2011 r.
II AKa 368/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Wojciech Andruszkiewicz
SSA Dariusz Kala

Teza
1. W³aciwym miejscem do wskazywania powodów oddalenia
wniosków dowodowych jest, bez w¹tpienia, uzasadnienie
postanowienia wydawanego na podstawie art. 170 k.p.k. (art.
170 § 3 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k.) i tak prawid³owo post¹pi³ S¹d meriti, nie za jak wskaza³ na to apeluj¹cy,
uzasadnienie wyroku.
2. Ka¿da ze wskazanych w pkt. 1-4 art. 170 § 1 k.p.k. podstaw
ma swój nie tylko samodzielny, ale przede wszystkim merytoryczny byt. Nie da siê zatem pogodziæ istnienia dwóch przeciwstawnych treciowo podstaw orzeczenia.
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Uzasadnienie
( )
Skar¿¹cy wskaza³, ¿e sposób procedowania S¹du meriti by³
wadliwy, prezentuj¹c 2 zasadnicze tego powody. Pierwszy z nich
dotyczy oddalenia w sposób nieuzasadniony wniosków dowodowych oraz drugi pozostaj¹cy z nim w zwi¹zku a polegaj¹cy na
naruszeniu przez S¹d meriti zasady obiektywizmu, czego dowodem mia³o byæ oddalenie zg³aszanych sukcesywnie wniosków
dowodowych, na ostatniej z przeprowadzonych rozpraw, co zdaniem apeluj¹cego mo¿e wskazywaæ, ¿e ten S¹d mia³ ju¿ ukszta³towany obraz sprawy przed jej zakoñczeniem.
Podejmuj¹c rozwa¿ania na temat tych w³anie zarzutów, wskazania wymaga, ¿e zarzut z³amania przez S¹d orzekaj¹cy zasady
naczelnej procesu karnego  obiektywizmu  nale¿y do zarzutów o szczególnej donios³oci. Wielokrotnie w orzecznictwie podkrelano i zwracano uwagê, ¿e naruszenie art. 4 k.p.k. nie mo¿e
w ogóle stanowiæ samodzielnej, autonomicznej podstawy apelacyjnej. Przepis ten okrela ogóln¹ dyrektywê postêpowania i dopiero wskazanie tych przepisów ustawy procesowej, które mia³
s¹d naruszyæ, wbrew tej zasadzie obiektywizmu, o której ten przepis stanowi, czyni³oby taki zarzut (chocia¿by) formalnie poprawnym. Na obrazê tak¹, apeluj¹cy wskaza³  oddalenie wniosków
dowodowych, dokonane przez S¹d meriti dopiero na rozprawie
w dniu 21 lutego 2011 r.
Powy¿szemu nale¿y powiêciæ kilka uwag, gdy¿ mo¿e powstaæ przekonanie, ¿e nale¿yta rozwaga s¹du orzekaj¹cego w ocenie z³o¿onych wniosków dowodowych, w sprawie o skomplikowanym charakterze, wymagaj¹ce nale¿ytej refleksji w podejmowaniu decyzji mo¿e byæ uznawana przez strony procesowe za
powód do twierdzenia, ¿e jest to dowodem ujawniaj¹cym przekonanie tego s¹du o uznaniu zawinienia oskar¿onego jeszcze przed
wydaniem wyroku. Takie ujêcie problemu (sama nawet jego sugestia, gdy czyni j¹ podmiot fachowy) musi byæ ocenione przez
S¹d odwo³awczy zdecydowanie negatywnie.
Ustosunkowuj¹c siê do zarzutu obrazy prawa procesowego
podkrelenia wymaga, ¿e w³aciwym miejscem do wskazywania
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powodów oddalenia wniosków dowodowych jest, bez w¹tpienia, uzasadnienie postanowienia wydawanego na podstawie art.
170 k.p.k. (art. 170 § 3 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k.)
i tak prawid³owo post¹pi³ S¹d meriti, nie za jak wskaza³ na to
apeluj¹cy, uzasadnienie wyroku.
Zgodziæ siê nale¿y z apeluj¹cym, gdy podkrela, ¿e oddalenie wniosku dowodowego na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k.
mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy nie zachodzi podstawa do
oddalenia tego wniosku na podstawie art. 170 § 1 pkt. 1-4 k.p.k.
Jest oczywiste, ¿e analizê z³o¿onego wniosku dowodowego, przed
podjêciem decyzji, co do jego uwzglêdnienia, nale¿y dokonywaæ uprzednio przez pryzmat istnienia, ujêtych w treci art. 170
§ 1 pkt. 1-4 k.p.k., ustawowych podstaw niedopuszczalnoci wnioskowanego dowodu (postanowienie SN z dnia 14 marca 2007 r.).
Ka¿da ze wskazanych w pkt. 1-4 podstaw ma swój nie tylko
samodzielny, ale przede wszystkim merytoryczny byt. Nie da siê
zatem pogodziæ istnienia dwóch przeciwstawnych treciowo podstaw orzeczenia. Zatem np. brak zrozumienia nieæ musi przyjmowanie zarówno, ¿e wniosek dowodowy nie ma znaczenia dla
rozstrzygniêcia sprawy (decyzja merytoryczna) jak i, i¿ w sposób
oczywisty zmierza on do przed³u¿enia postêpowania (decyzja
formalna). Oczywistym byæ powinno w omawianym przyk³adzie,
¿e znaczenie pierwszorzêdne i jedyne zarazem ma powód wskazany w pkt. 2 art. 170 § 1 k.p.k. i na tym rozwa¿ania nad wnioskiem nale¿a³oby zakoñczyæ, przywo³uj¹c w podstawie orzeczenia ten tylko przepis. Przyjmowanie do podstawy orzeczeñ ró¿nych punktów art. 170 k.p.k., ujmowanych ³¹cznie, jako powody
oddalenia wniosków, nie mo¿e oznaczaæ automatycznie, ¿e S¹d
meriti dopuci³ siê obrazy tego przepisu w takim znaczeniu, ¿e
mia³oby to wp³yw na treæ orzeczenia, zw³aszcza, ¿e w uzasadnieniu ka¿dego z orzeczeñ poda³ powód oddalenia wniosku,
podkrelaj¹c równie¿, ¿e przeprowadzenie dowodu(ów) prowadzi³oby do przed³u¿enia postêpowania.
( )
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4
WYROK
z dnia 7 marca 2012 r.
II AKa 52/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Kala
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA W³odzimierz Brazewicz
SSA Lech Magnuszewski

Teza
Zwroty zawarte w art. 280 § 2 k.k., wype³niaj¹ce treci¹ czêæ
dyspozytywn¹ przestêpstwa rozboju kwalifikowanego, nie mog¹
byæ wyk³adane rozszerzaj¹co. Stoi temu na przeszkodzie zarówno dyrektywa egzegezy tekstu prawnego exceptiones non sunt
extendendae, jak te¿ konstytucyjna i karnomaterialna zasada okrelonoci czynu zabronionego pod grob¹ kary (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 1 § 1 k.k.), która zakazuje dokonywania wyk³adni
rozszerzaj¹cej znamion przestêpstwa na niekorzyæ sprawcy (nullum crimen sine lege stricta).

Uzasadnienie
( )
S¹d Okrêgowy ustalaj¹c dopuszczenie siê przez oskar¿onego
przestêpstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. przyj¹³, i¿
pies, którego posiadaczem by³ oskar¿ony, stanowi³ podobnie
niebezpieczny przedmiot jak nó¿ lub broñ palna. Odwo³a³ siê
tutaj do wyroków S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13
listopada 2008 r. (II AKa 319/08) i S¹du Apelacyjnego w £odzi
z dnia 9 sierpnia 2005 r. (II AKa 135/05).
W powy¿szym kontekcie nale¿y poczyniæ dwie istotne uwagi. Pierwsza  orzecznictwo s¹dowe nie stanowi w kontynentalnym systemie prawa, a wiêc w szczególnoci w systemie prawa
polskiego, ród³a prawa (vide art. 87 Konstytucji RP). Uwaga
druga  nawet traktuj¹c przywo³ane przez S¹d Okrêgowy na
poparcie swego stanowiska judykaty jedynie w kategoriach po-
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gl¹dów prezentowanych w ramach operatywnej wyk³adni tekstu
prawnego, nie mo¿emy traciæ z pola widzenia stanu faktycznego, w jakim powy¿sze wyroki zapad³y. ¯adne za z tych orzeczeñ nie odnosi³o siê do psa identycznej rasy jak ten, którego
posiada³ oskar¿ony. Ponadto w obu judykatach zwracano uwagê
na to, i¿ o mo¿liwoci zaliczenia psa do kategorii podobnie niebezpiecznego przedmiotu jak nó¿ lub broñ palna powinny decydowaæ w szczególnoci takie cechy jak agresywnoæ, zajad³oæ
i nieustêpliwoæ. Tymczasem w realiach tej sprawy  jak wynika
z zeznañ B.S.  przedmiotowy pies podczas obserwacji zachowywa³ siê bardzo przyjanie, by³ raczej ³agodny, choæ przy d³u¿szej obecnoci osób nieznajomych zachowywa³ siê raczej niespokojnie. Kiedy w/w d³u¿ej patrzy³a w oczy psa zacz¹³ on
warczeæ. Konkluduj¹c B.S. wskaza³a, ¿e ka¿dy pies niezale¿nie
od rasy, w wyj¹tkowych, sprzyjaj¹cych momentach mo¿e zaatakowaæ. W wietle tych wywodów nie jest jasne dlaczego S¹d
Okrêgowy zdecydowa³ siê uznaæ psa, którego posiadaczem by³
oskar¿ony za podobnie niebezpieczny przedmiot jak nó¿ lub
broñ palna. Przecie¿ sama wielkoæ psa (nie by³ on zreszt¹ zbyt
du¿y) i budowa jego szczêk nie powinna przes¹dzaæ o tej okolicznoci, gdy¿ na powy¿szej zasadzie ka¿dy relatywnie du¿y
pies musia³by byæ uznany jako niebezpieczny w rozumieniu art.
280 § 2 k.k.
( )
Reasumuj¹c, problem ewentualnego pos³ugiwania siê przez
oskar¿onego w/w psem i konsekwencje prawne tego stanu rzeczy musz¹ byæ ponownie szczegó³owo i kompleksowo przeanalizowane w toku dalszego postêpowania, maj¹c na uwadze zarówno wyjanienia oskar¿onego oraz wiadków obserwuj¹cych
przebieg zdarzenia, zeznania B.S. (z niewiadomych powodów
osobie tej nie nadano od pocz¹tku statusu bieg³ego, lecz przes³uchano j¹ w charakterze wiadka), treæ rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (pies razy Stafford nie
znajduje siê w tym wykazie), jak równie¿ uwzglêdniaj¹c koniecznoæ cis³ego interpretowania dyspozycji art. 280 § 2 k.k.
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W nawi¹zaniu do tej ostatniej kwestii trzeba podkreliæ, ¿e
zwroty zawarte w art. 280 § 2 k.k., wype³niaj¹ce treci¹ czêæ
dyspozytywn¹ przestêpstwa rozboju kwalifikowanego, nie mog¹
byæ wyk³adane rozszerzaj¹co. Stoi temu na przeszkodzie zarówno dyrektywa egzegezy tekstu prawnego exceptiones non sunt
extendendae, jak te¿ konstytucyjna i karnomaterialna zasada okrelonoci czynu zabronionego pod grob¹ kary (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 1 § 1 k.k.), która zakazuje dokonywania wyk³adni
rozszerzaj¹cej znamion przestêpstwa na niekorzyæ sprawcy (nullum crimen sine lege stricta).
Wobec powy¿szego zaskar¿ony wyrok nie móg³ siê ostaæ,
gdy¿ dosz³o w toku postêpowania przed S¹dem a quo i na etapie sporz¹dzania czêci motywacyjnej wyroku tego S¹du do naruszeñ prawa procesowego mog¹cych mieæ wp³yw na treæ wyroku (art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k., art. 424 k.p.k.).
( )

5
WYROK
z dnia 14 marca 2012 r.
II AKa 54/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Miros³aw Cop
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA W³odzimierz Brazewicz
del. SSO Andrzej Rydzewski

Teza
Niezbêdnym warunkiem przyjêcia, ¿e mamy do czynienia
z przestêpstwem jest  miêdzy innymi  ustalenie, ¿e czyn cz³owieka charakteryzowa³ siê spo³eczn¹ szkodliwoci¹ w stopniu
wiêkszym ni¿ znikomy (nullum crimen sine periculo sociali).
Zatem, nie ka¿dy czyn karalny realizuj¹cy znamiona czynu zabronionego jest karygodny. Karygodne s¹ tylko takie czyny, które osi¹gnê³y wy¿szy ni¿ znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci. Oznacza to, ¿e wiêcej ni¿ znikoma spo³eczna szkodliwoæ
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jest warunkiem bytu przestêpstwa (art. 1 § 2 k.k.). Brak cech
przestêpstwa  ze wzglêdu na znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci  nie jest wykluczony, in concreto, tak¿e w przypadku
zbrodni z art. 310 § 1 k.k.

Uzasadnienie
Prokuratura Rejonowa oskar¿y³a T. T. o pope³nienie przestêpstw
polegaj¹cych na tym, ¿e:
I. w nieustalonym czasie, jednak nie póniej ni¿ do dnia 21
kwietnia 2011 r., w G., podrobi³ siedem sztuk banknotów o nominale 20 z³, w ten sposób, ¿e zeskanowa³ oryginalny banknot o nominale 20 z³, o nr serii ( ), po czym wydrukowa³
jego kopie, to jest o czyn z art. 310 § 1 k.k.,
II. w okresie od dnia 2 listopada 2010 r. do 19 lutego 2011 r.,
w nieustalonym miejscu, dzia³aj¹c w krótkich odstêpach czasu, w wykonaniu z góry powziêtego zamiaru, dokona³ zaboru
w celu przyw³aszczenia pieniêdzy w ³¹cznej kwocie nie mniejszej ni¿ 128.055 z³, dzia³aj¹c na szkodê W.K., w ten sposób,
¿e bêd¹c w posiadaniu numeru konta bankowego pokrzywdzonego i hase³ dostêpu do niego, dokonywa³ przelewów
z konta bankowego pokrzywdzonego na swoje konto bankowe i konta bankowe innych podmiotów, p³ac¹c w ten sposób
za zakupione towary i us³ugi oraz dokonywa³ wyp³at pieniêdzy z konta bankowego pokrzywdzonego przy u¿yciu karty
bankomatowej, któr¹ wczeniej ukrad³ W.K., to jest o czyn
z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,
III. w dniu 1 lutego 2011 r. w G., podrobi³ dokument w postaci
pe³nomocnictwa C( ).com poprzez nakrelenie na dokumencie
podpisu W.K., po czym u¿y³ przedmiotowego dokumentu przesy³aj¹c jego kopiê do C( ).com, to jest o czyn z art. 270 § 1 k.k.
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 30 listopada 2011 r. uzna³
T.T.:
I. za winnego pope³nienia czynu zarzucanego mu w punkcie
I aktu oskar¿enia, z tym ustaleniem, ¿e czy ten stanowi³ wypadek mniejszej wagi, kwalifikuj¹c go z art. 310 § 1 i § 3 k.k. i za to
przy zastosowaniu art. 60 § 6 pkt 2 k.k., na mocy art. 310 § 1 i §
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3 k.k. wymierzy³ oskar¿onemu karê 1 (jednego) roku i 9 (dziewiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
II. za winnego pope³nienia czynu zarzucanego mu w punkcie
II aktu oskar¿enia, to jest wystêpku z art. 278 § 1 k.k. w zw.
z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 278 § 1 k.k. wymierzy³ oskar¿onemu karê 2 (dwóch) lat pozbawienia wolnoci,
III. za winnego pope³nienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskar¿enia, to jest wystêpku z art. 270 § 1 k.k. i za to
na mocy art. 270 § 1 k.k. wymierzy³ oskar¿onemu karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci,
IV. na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. po³¹czy³ kary
jednostkowe pozbawienia wolnoci orzeczone w punktach I, II,
III wyroku i wymierzy³ oskar¿onemu karê ³¹czn¹ 3 (trzech ) lat
pozbawienia wolnoci,
nadto S¹d Okrêgowy:
V. na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolnoci zaliczy³ oskar¿onemu okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci, to jest zatrzymania w dniach 21-23 kwietnia
2011 r.,
VI. na mocy art. 316 § 1 k.k. orzek³ przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa dowodów rzeczowych wyszczególnionych w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych Prokuratury Rejonowej z dnia 27 czerwca 2011 r. punkt 1 lit. a, s, w postaci
laptopa marki (...) z ³adowark¹ oraz siedmiu podrobionych banknotów o nominale 20 z³ i serii ( ),
VII. na mocy art. 44 § 1 k.k. orzek³ przepadek na rzecz Skarbu
Pañstwa dowodu rzeczowego wyszczególnionego w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych Prokuratury Rejonowej z dnia 27 czerwca 2011 r. punkt 1 lit. n, w postaci pe³nomocnictwa C( ).com,
VIII. na mocy art. 230 § 2 k.p.k. zwróci³ oskar¿onemu dowody rzeczowe wyszczególnione w postanowieniu Prokuratury
Rejonowej z dnia 27 czerwca 2011 r. punkt 1 lit. b, e, l, w postaci laptopa marki (...) z ³adowark¹, 4 kart SIM, szeciu dokumentów dotycz¹cych Banku M. (siedem kart),
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IX. na mocy art. 230 § 2 k.p.k. zwróci³ W.K. dowód rzeczowy
wyszczególniony w postanowieniu Prokuratury Rejonowej z dnia
27 czerwca 2011 r. punkt 1 lit. h, w postaci zawiadczenia z US
na nazwisko W.K.,
X. na mocy art. 619 § 1 k.p.k., art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.
zas¹dzi³ tymczasowo od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata T.W. kwotê 1180,80 z³ (tysi¹c sto osiemdziesi¹t z³otych 80/100), w tym 220,80 (dwiecie dwadziecia
z³otych 80/100) podatku VAT tytu³em nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej oskar¿onemu z urzêdu,
XI. na mocy art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 1, art. 2
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zas¹dzi³
od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu w ca³oci, tj. 400 z³ (czterysta z³otych) tytu³em op³aty oraz 4.769,64 z³
(cztery tysi¹ce siedemset szeædziesi¹t dziewiêæ z³otych 64/100)
tytu³em wydatków poniesionych przez Skarb Pañstwa.
Apelacjê od wyroku S¹du Okrêgowego wywiód³ obroñca oskar¿onego. Dotyczy³a ona punktów I, II, III, IV oraz XI wyroku.
Skar¿¹cy zarzuci³ rozstrzygniêciu:
1. na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. naruszenie art. 53 § 1 i §
2 k.k. poprzez wymierzenie oskar¿onemu ra¿¹co surowych kar
jednostkowych oraz ra¿¹co surowej kary ³¹cznej pozbawienia
wolnoci,
2. na podstawie art. 438 pkt 1 k.p.k. naruszenie art. 624 § 1
k.p.k. poprzez jego niezastosowanie oraz art. 627 k.p.k. poprzez
b³êdne zastosowanie polegaj¹ce na obci¹¿eniu oskar¿onego kosztami s¹dowymi, w tym op³at¹.
Obroñca domaga³ siê zmiany zaskar¿onego wyroku poprzez:
I. zmianê orzeczenia o karze zawartego w pkt. I zaskar¿onego wyroku, poprzez wymierzenie oskar¿onemu za czyn zarzucany w pkt. I aktu oskar¿enia kary 1 roku i 8 miesiêcy pozbawienia wolnoci,
II. zmianê orzeczenia o karze zawartego w pkt. II zaskar¿onego wyroku, poprzez wymierzenie oskar¿onemu za czyn zarzucany w punkcie II aktu oskar¿enia kary 1 roku pozbawienia
wolnoci,
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III. zmianê orzeczenia o karze zawartego w pkt. III zaskar¿onego wyroku, poprzez wymierzenie oskar¿onemu za czyn zarzucany w pkt. III aktu oskar¿enia kary 3 miesiêcy pozbawienia
wolnoci,
IV. zmianê orzeczenia o karze ³¹cznej zawartego w pkt. IV
zaskar¿onego wyroku, poprzez wymierzenie oskar¿onemu kary
³¹cznej dwóch lat pozbawienia wolnoci,
V. warunkowe zawieszenie orzeczonej kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci na okres próby wynosz¹cy piêæ lat oraz poddanie oskar¿onego w okresie próby pod dozór kuratora s¹dowego,
VI. zmianê orzeczenia o kosztach zawartego w pkt. XI zaskar¿onego wyroku, poprzez zwolnienie oskar¿onego od kosztów s¹dowych oraz op³aty w ca³oci.
W uzasadnieniu skargi odwo³awczej, w zakresie kary wymierzonej T. za czyn z art. 310 § 1 i § 3 k.k., wywodzono, ¿e S¹d
Okrêgowy w niewystarczaj¹cym zakresie uwzglêdni³ okolicznoci ³agodz¹ce. W szczególnoci S¹d I instancji nie zawar³ w uzasadnieniu jakichkolwiek bezporednich rozwa¿añ  vide: str. 34
pisemnych motywów  wobec powy¿szego obroñca przyj¹³, ¿e
okolicznoci ³agodz¹ce zosta³y przywo³ane na str. 28 uzasadnienia. Wed³ug apeluj¹cego S¹d w niedostatecznym stopniu wzi¹³
pod uwagê nastêpuj¹ce okolicznoci: wydrukowanie przez oskar¿onego jedynie 7 sztuk zeskanowanego banknotu, pozostawienie niewyciêtych 6 wydruków, co uniemo¿liwia³o ich wykorzystanie, incydentalny charakter zachowania oskar¿onego, znajduj¹cy potwierdzenie w jego wyjanieniach, brak planowania po
stronie T. wydruku wiêkszej iloci banknotów, u¿ycie jako narzêdzia fa³szerstwa pieniêdzy prymitywnego urz¹dzenia o niskiej
jakoci i wartoci, niepodjêcie przez oskar¿onego jakichkolwiek
przygotowañ do pope³nienia fa³szerstwa, np. brak obchodzenia
zabezpieczeñ, mo¿liwoæ ³atwego wykrycia fa³szerstwa z uwagi
na nisk¹ jakoæ druku, brak znaku wodnego, brak odtworzenia
jakichkolwiek zabezpieczeñ, u¿ycie standardowego papieru do
wydruków, czyli ³atwego do odró¿nienia w dotyku od papieru
u¿ywanego do druku banknotów.
W ocenie apeluj¹cego wszystkie wy¿ej wskazane okolicznoci winny skutkowaæ wymierzeniem oskar¿onemu kary w wyso-
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koci minimalnego ustawowego zagro¿enia, tj. 1 roku i 8 miesiêcy pozbawienia wolnoci. Obroñca koñcowo wywodzi³, ¿e nawet niewielkie z³agodzenie kary orzeczonej w punkcie I wyroku zwiêksza szanse T. na skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej kary ³¹cznej.
Dalej, w czêci dotycz¹cej wymiaru kary za czyn z art. 278 §
1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., apeluj¹cy wskazywa³, ¿e S¹d Okrêgowy w niedostatecznym stopniu wzi¹³ pod uwagê okolicznoci
³agodz¹ce, nadmiern¹ wagê przywi¹zuj¹c do okolicznoci obci¹¿aj¹cych. W pierwszej kolejnoci obroñca wywodzi³, ¿e wa¿n¹
okolicznoci¹ ³agodz¹c¹, która w ogóle nie zosta³a przez S¹d wziêta
pod uwagê, by³o czêciowe naprawienia szkody przez oskar¿onego. Wprawdzie T. zwróci³ pokrzywdzonemu jedynie 1.100 z³,
jednak¿e w ocenie skar¿¹cego dokonanie naprawienia szkody
nawet w niewielkiej czêci powinno skutkowaæ zauwa¿alnym
z³agodzeniem kary. Kolejno obroñca przywo³ywa³ fakt, i¿ S¹d
w niewystarczaj¹cym stopniu uwzglêdni³ przyznanie siê oskar¿onego do winy oraz wyra¿on¹ przez niego skruchê. Zdaniem
apeluj¹cego, konstatacja S¹du jakoby oskar¿ony z³o¿y³ obci¹¿aj¹ce go wyjanienia, ujawniaj¹c okolicznoci znane organom cigania  by³a chybiona. By³o tak, poniewa¿ w fazie postêpowania
przygotowawczego T. postawiono zarzuty po przeprowadzeniu
d³ugotrwa³ego dochodzenia, w toku którego przeprowadzono
czynnoci zwi¹zane z uzyskaniem zwolnienia z tajemnicy bankowej. Skar¿¹cy odniós³ siê tak¿e do okolicznoci obci¹¿aj¹cych
wskazanych przez S¹d na str. 36 uzasadnienia i nie zgodzi³ siê
z tym, ¿e za okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ mo¿na by³o uznaæ brak naprawienia szkody przez oskar¿onego. W ocenie obroñcy naprawienie szkody stanowi istotn¹ okolicznoæ ³agodz¹c¹ przy wymiarze kary, natomiast brak owego naprawienia nie mo¿e stanowiæ okolicznoci obci¹¿aj¹cej. Odnosz¹c siê do okolicznoci polegaj¹cej na uprzedniej karalnoci oskar¿onego, to apeluj¹cy wskaza³, ¿e w jego ocenie S¹d I instancji nie by³ w stanie prawid³owo
oceniæ wskazywanego faktu, poniewa¿ nie uzyska³ odpisów zapad³ych wyroków, poprzestaj¹c jedynie na dopuszczeniu dowodu z karty karnej. Nie uzyskano w ten sposób kluczowych informacji pozwalaj¹cych na ocenê wagi oraz wymowy zapad³ych
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wyroków skazuj¹cych, nie znaj¹c dat pope³nionych czynów, ani
ich okolicznoci. Zaznaczono jednak, ¿e podnoszone uwarunkowania nie stanowi¹ zarzutu naruszenia art. 213 § 2 k.p.k., a jedynie wiadcz¹ o uchybieniu przez s¹d obowi¹zkom wynikaj¹cym
z art. 53 § 1 i § 2 k.k.
Nastêpna czeæ uzasadnienia apelacji dotyczy³a kary wymierzonej za przestêpstwo z art. 270 § 1 k.k. Wedle skar¿¹cego przy
wymiarze kary za analizowany czyn, S¹d nie wzi¹³ pod uwagê
rangi sfa³szowanego dokumentu, do czego zosta³ on u¿yty oraz
jakiej realnej szkody dozna³ pokrzywdzony z powodu sfa³szowania podpisu. Obroñca podkrela³, ¿e przedmiotem przestêpstwa
by³o owiadczenie w stosunkach cywiloprawnych, którego z³o¿enie nie skutkowa³o negatywnymi dla pokrzywdzonego konsekwencjami. W ocenie obroñcy prawid³owa kara za ten czyn powinna odpowiadaæ dolnej wysokoci ustawowego zagro¿enia, tj.
3 miesi¹com pozbawienia wolnoci.
W zakresie kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci i warunkowego zawieszenia jej wykonania, obroñca by³ zdania, ¿e kara ³¹czna
nie by³a adekwatna i by³a nieproporcjonalna. W szczególnoci
dotyczy³o to kary jednostkowej orzeczonej za czyn z art. 310 § 1
i § 3 k.k. By³o tak, poniewa¿  zdaniem apeluj¹cego  wielokrotnie w literaturze wskazywano, ¿e przewidziane w wypadku
mniejszej wagi minimalne zagro¿enie na poziomie 1 roku i 8
miesiêcy pozbawienia wolnoci jest nadmiernie surowe, co w ocenie skar¿¹cego powinno w realiach niniejszej sprawy skutkowaæ
zwiêkszonym zastosowaniem absorpcji. Dlatego na wysokoæ
kary ³¹cznej w najwy¿szym stopniu winna wp³ywaæ kara orzeczona za czyn II, a nie nominalne wysokie zagro¿enie za czyn I.
Nadto obroñca nie zgadza³ siê z S¹dem Okrêgowym w G.,
który uzna³, ¿e nie by³o celowe zastosowanie wobec oskar¿onego dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary
pozbawienia wolnoci. Zdaniem apeluj¹cego, w razie skazania
za pope³nienie wystêpku przeciwko mieniu, jednym z podstawowych obowi¹zków s¹du jest wymierzenie takiej kary, aby
mieæ na wzglêdzie pe³ne naprawienie szkody. W ocenie obroñcy, orzeczenie kary izolacyjnej by³o efektem braku wziêcia pod
uwagê  w dostatecznym zakresie  interesu pokrzywdzonego.
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Pokrzywdzony by³ bowiem zainteresowany prowadzeniem przez
oskar¿onego pracy zarobkowej i dokonywaniem dobrowolnej lub
za porednictwem komornika sp³aty nale¿noci wobec niego.
Na koniec, w zakresie zarzutu apelacyjnego sformu³owanego
w punkcie 2 apelacji, wywodzono, ¿e wszystkie posiadane przez
oskar¿onego rodki powinny byæ w pierwszej kolejnoci przeznaczane dla pokrzywdzonego, celem naprawienia szkody, co
winno skutkowaæ zwolnieniem T. z obowi¹zku uiszczania kosztów s¹dowych oraz op³aty. Zdaniem obroñcy obci¹¿enie oskar¿onego kosztami, w tym op³at¹, przy jednoczesnym pominiêciu
orzeczenia o naprawieniu szkody, stanowi nieuzasadnione uprzywilejowanie Skarbu Pañstwa wzglêdem pokrzywdzonego W.K.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
I.
Przed zajêciem zasadniczego stanowiska, co do s³usznoci
apelacji obroñcy, nale¿a³o zaj¹æ siê zagadnieniem, które zas³ugiwa³o, ze wzglêdu na swoje znaczenie, na rozwa¿enie w pierwszej kolejnoci. Mianowicie, chodzi³o o ustalenie czy w niniejszej sprawie nie powinna mieæ zastosowania klauzula art. 440
k.p.k. Wspominany przepis stanowi, ¿e je¿eli utrzymanie orzeczenia w mocy by³oby ra¿¹co niesprawiedliwe, podlega ono
zmianie na korzyæ oskar¿onego albo uchyleniu niezale¿nie od
granic zaskar¿enia i podniesionych zarzutów.
Ra¿¹ca niesprawiedliwoæ orzeczenia nie jest samodzieln¹
przyczyn¹ odwo³awcz¹. Stanowi ona wypadkow¹ uchybieñ bêd¹cych wzglêdnymi podstawami odwo³awczymi (art. 438 k.p.k.),
tyle ¿e zaistnia³ymi poza granicami zaskar¿enia. W orzecznictwie wskazywano, ¿e s¹d odwo³awczy zawsze powinien badaæ
orzeczenie tak¿e poza granicami rodka, aby ustaliæ czy nie zachodzi omawiany powód jego uchylenia (np. wyrok SN z dnia
29 maja 1973 r., V KRN 118/73, OSNKW 1973/12/155). Poniewa¿ podstawê odwo³awcz¹ tworzy tutaj stan ra¿¹cej niesprawiedliwoci, to chodzi o takie uchybienia, które w sposób ra¿¹cy
naruszaj¹ poczucie sprawiedliwoci. Nie chodzi przy tym o stwierdzenie bezwzglêdnych przyczyn odwo³awczych, gdy¿ te, tak¿e
stwierdzone poza granicami zaskar¿enia, powoduj¹ te¿ uchyle-
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nie orzeczenia (art. 439 § 1 k.p.k.). W grê wchodz¹ zatem jedynie podstawy wzglêdne  jak ju¿ wspominano  stwierdzone
poza granicami zaskar¿enia, a wiêc gdy w granicach tych nie ma
uchybieñ, które wywo³a³yby uchylenie lub zmianê orzeczenia
(art. 438 k.p.k.). Nie chodzi przy tym wy³¹cznie o niewspó³miernoæ kary czy innego rodka karnego, ale i pozosta³e uchybienia
wzglêdne, je¿eli s¹ one przyczyn¹ owej niesprawiedliwoci (wyrok SN z dnia 10 marca 1972 r., V KRN 21/72, OSNKW 1972/9/
143)  vide: T. Grzegorczyk, Komentarz, Zakamycze 2003, wyd.
III, Komentarz do art. 440 k.p.k., równie¿ J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Komentarz, Lex 2010, wyd. II, Komentarz
do art. 440 k.p.k.
W orzecznictwie wskazywano, ¿e sytuacja taka zachodzi m.in.:
je¿eli zasadnicze w¹tpliwoci budz¹ ustalenia faktyczne przyjête za podstawê zaskar¿onego orzeczenia, a w szczególnoci s¹
one zarówno niespójne, jak i oparte na ca³kowicie arbitralnych
domniemaniach niekorzystnych dla oskar¿onego (wyrok SN
z dnia 7 wrzenia 1994 r., III KRN 116/94, OSNKW 1994/11-12/
74) albo gdy s¹d opiera³ siê na dowodach nieujawnionych na
rozprawie, co nie pozwoli³o na dokonanie jakiejkolwiek oceny
trafnoci merytorycznego rozstrzygniêcia (wyrok SN z dnia 24
padziernika 1986 r., IV KR 375/86, niepubl.) lub je¿eli istniej¹
istotne w¹tpliwoci co do winy sprawcy przestêpstwa (wyrok
SN z dnia 16 listopada 1973 r., V KRN 392/73) albo: je¿eli w nastêpstwie uchybieñ procesowych istniej¹ powa¿ne w¹tpliwoci
co do zasadnoci wyroku skazuj¹cego, jako ¿e skazanie oskar¿onego za okrelone przestêpstwo jest sprawiedliwe tylko wtedy, gdy wina oskar¿onego zostanie udowodniona w sposób zgodny z wymaganiami ustawy karnoprocesowej (wyrok SN z dnia
1 grudnia 1994 r., III KRN 120/94, OSNKW 1995/1-2/8)  vide:
T. Grzegorczyk, Komentarz, Zakamycze 2003, wyd. III, Komentarz do art. 440 k.p.k., równie¿ J. Grajewski, L. Paprzycki, S.
Steinborn, Komentarz, Lex 2010, wyd. II, Komentarz do art. 440
k.p.k.
Reasumuj¹c, mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e zastosowanie art. 440
k.p.k jest mo¿liwe, je¿eli:
1. orzeczenie zostanie zaskar¿one, ale jedynie w czêci,
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2. w granicach zaskar¿enia nie ma uchybieñ, które mog³yby spowodowaæ uchylenie orzeczenia,
3. brak jest poza granicami zaskar¿enia uchybieñ o charakterze
bezwzglêdnych przyczyn odwo³awczych, które nakazywa³yby uchylenie go,
4. uchybienie o charakterze wzglêdnych przyczyn odwo³awczych
stwierdzono poza granicami zaskar¿enia,
5. s¹ one tego rodzaju, ¿e utrzymanie orzeczenia w mocy by³oby ra¿¹co niesprawiedliwe, czyli narusza³o spo³eczne poczucie sprawiedliwoci (T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Wydawnictwo Lexis Nexis, wydanie 5, Warszawa 2005, s. 787 i nast.).
W sprawie bêd¹cej przedmiotem niniejszego rozpoznania owe
przes³anki zosta³y spe³nione w sposób kumulatywny. Apeluj¹cy
zaskar¿y³ wyrok S¹du Okrêgowego jedynie w czêci, antycypuj¹c dalsze wywody mo¿na powiedzieæ, i¿ w granicach zaskar¿enia nie stwierdzono uchybieñ, które skutkowa³yby uchyleniem
orzeczenia, dalej  nie stwierdzono istnienia uchybieñ o charakterze bezwzglêdnych przyczyn odwo³awczych, uchybienie 
o czym w dalszej czêci uzasadnienia  o charakterze wzglêdnej
przyczyny odwo³awczej stwierdzono poza granicami zaskar¿enia i by³o ono tego rodzaju, ¿e utrzymanie wyroku w mocy w tej
czêci by³oby ra¿¹co niesprawiedliwe.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego ra¿¹ca niesprawiedliwoæ wyroku dotyczy³a rozstrzygniêcia zawartego w punkcie I i by³a to
wzglêdna przyczyna odwo³awcza z art. 438 pkt 1 k.p.k.
Obowi¹zuj¹cy Kodeks karny (podobnie jak i poprzednie kodeksy) nie podaje definicji przestêpstwa wprost, ale wywodziæ
j¹ mo¿na z szeregu przepisów kodeksowych wskazuj¹cych jej
elementy. Z art. 1 § 1 k.k. wynika, ¿e przestêpstwem jest czym
zabroniony pod grob¹ kary przez obowi¹zuj¹c¹ ustawê karn¹
(zasada nullum crimen sine lege poenali anteriori), przy czym
uzupe³niaj¹cy ten przepis art. 115 § 1 k.k. wyjania, ¿e czyn
zabroniony to zachowanie (dzia³anie lub zaniechanie  zob. art.
2 k.k.) cz³owieka zdolnego do ponoszenia odpowiedzialnoci
(art. 10 § 1 i § 2 k.k., art. 31 § 1 k.k.). Dlatego te¿ w art. 1 § 3 k.k.
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podkrelono, ¿e przestêpstwem jest tylko czyn zawiniony (zasada nullum crimen sine culpa). Nadto nale¿y dodaæ, ¿e przestêpstwo musi byæ czynem spo³ecznie szkodliwym, przy czym z art.
1 § 2 k.k. wyp³ywa wniosek, ¿e szkodliwoæ ta musi wyst¹piæ
w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy. Tak wiêc: przestêpstwem jest
czyn cz³owieka, zabroniony pod grob¹ kary przez obowi¹zuj¹c¹ ustawê okrelaj¹c¹ jego znamiona, zawiniony i spo³ecznie
szkodliwy w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy (A. Marek, Prawo
karne, Wydawnictwo C.H.Beck, wydanie 10, Warszawa 2011,
s. 92-93).
Jak ju¿ wy¿ej nakrelono, niezbêdnym warunkiem przyjêcia,
¿e mamy do czynienia z przestêpstwem jest  miêdzy innymi 
ustalenie, ¿e czyn cz³owieka charakteryzowa³ siê spo³eczn¹ szkodliwoci¹ w stopniu wiêkszym ni¿ znikomy (nullum crimen sine
periculo sociali). Zatem, nie ka¿dy czyn karalny realizuj¹cy znamiona czynu zabronionego jest karygodny. Karygodne s¹ tylko
takie czyny, które osi¹gnê³y wy¿szy ni¿ znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci. Oznacza to, ¿e wiêcej ni¿ znikoma spo³eczna szkodliwoæ jest warunkiem bytu przestêpstwa (art. 1 § 2
k.k.). Brak cech przestêpstwa  ze wzglêdu na znikomy stopieñ
spo³ecznej szkodliwoci  nie jest wykluczony, in concreto, tak¿e w przypadku zbrodni z art. 310 § 1 k.k.
W celu zapewnienia w³aciwej, jednolitej interpretacji pojêcia
spo³ecznej szkodliwoci czynu i ustalenia elementów wp³ywaj¹cych na jej stopieñ Kodeks karny wprowadza okrelenie okolicznoci decyduj¹cych o tym stopniu. Wed³ug s³owniczka wyra¿eñ ustawowych (art. 115 § 2 k.k.) s¹ to okolicznoci nale¿¹ce do
zakresu strony przedmiotowej i strony podmiotowej czynu zabronionego, a wiec odpowiadaj¹ce koncepcji przedmiotowo-podmiotowej, wypracowanej na gruncie pojêcia spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu (art. 1 i art. 26 k.k. z 1969 r.). Oznacza to,
¿e o znikomoci spo³ecznej szkodliwoci czynu przes¹dziæ mo¿e
jedynie przedmiotowo-podmiotowa, kompleksowa, ocena wymienionych przes³anek wartociowania czynu zabronionego, które
³¹cznie wskazywaæ musz¹ na subminimalny ³adunek tej szkodliwoci (np. wyrok SN z dnia 3 lutego 1997 r., II KKN 135/96,
Orz. Prok. i Pr. 1997/6/2).
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Konsekwencje procesowe ustalenia znikomego stopnia spo³ecznej szkodliwoci wyodrêbnione zosta³y jako przes³anka w art.
17 § 1 pkt 5 k.p.k., nakazuj¹c po wszczêciu postêpowania karnego jego umorzenie, nawet gdy owa przes³anka zostanie stwierdzona (ujawniona) po otwarciu przewodu s¹dowego (art. 414 § 1
k.p.k.). Jest tak, pomimo brzmienia art. 1 § 2 k.k., który oznacza
nieprzestêpnoæ czynu. Takie rozwi¹zanie wy³¹cza w tym przypadku uniewinnienie. Wyj¹tkowo tylko, je¿eli ( ) oka¿e siê, ¿e
dany czyn w ogóle nie nara¿a dobra prawnie chronionego, to
wówczas nale¿y uznaæ, ¿e nie zawiera on znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Taka sytuacja wystêpuje tylko
wtedy, gdy brak przestêpstwa wynika z braku spo³ecznej szkodliwoci czynu spowodowanego brakiem ataku na dobro lub brakiem naruszenia regu³ postêpowania z danym dobrem, innymi
s³owy mówi¹c: czyn, który jest pozbawiony cechy spo³ecznej
szkodliwoci nie mo¿e byæ zakwalifikowany jako czyn zabroniony (vide: literatura przedmiotu, orzecznictwo i cytaty za A. Zoll,
Komentarz do art. 1 k.k., SIP LEX, wersja na dzieñ 1 lipca 2004 r.;
przywo³ywany przez A. Zolla wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 1
grudnia 2000 r., IV KKN 509/98, OSNKW 2001/5-6/45).
Zgodnie z art. 115 § 2 k.k. przy ocenie stopnia spo³ecznej
szkodliwoci czynu s¹d bierze pod uwagê rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej szkody, sposób i okolicznoci pope³nienia czynu, wagê naruszonych przez
sprawcê obowi¹zków, jak równie¿ postaæ zamiaru, motywacjê
sprawcy, rodzaj naruszonych regu³ ostro¿noci i stopieñ ich naruszenia. Nale¿y podkreliæ, ¿e wymieniony w art. 115 § 2 k.k.
katalog okolicznoci wp³ywaj¹cych na stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu jest ustawowo zamkniêty (A. Marek, Komentarz
do art. 115 k.k., SIP LEX, stan prawny na 1 marca 2010 r.; L.
Gardocki, Prawo karne, s. 145 oraz J. Majewski [w:] A. Zoll
(red.), Komentarz, s. 1166; np.: wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia
1 lutego 2006 r., V KK 226/05, OSNKW 2006/5/44, wyrok SA
w Katowicach z dnia 13 stycznia 2005 r., II AKa 455/04, Prok.
i Pr. 2006/1/21). Trafnie dostrzega siê, ¿e wszystkich wymienionych przez ustawodawcê w art. 115 § 2 k.k. okolicznoci nie
mo¿na ujmowaæ kumulatywnie, albowiem  z natury rzeczy 
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nie aktualizuj¹ siê one jednoczenie (J. Giezek, Komentarz do
art. 115 k.k., SIP LEX, stan prawny na 1 wrzenia 2007 r.). S¹ to
przes³anki ocenne, a nale¿y je  ogólnie rzecz bior¹c  rozumieæ
w nastêpuj¹cy sposób:
1) rodzaj i charakter naruszonego dobra  chodzi tu o dobro prawne, w które godzi czyn zabroniony. Pomocna w ocenie wagi
naruszonego dobra jest przyjêta w kodeksie aksjologia wyra¿aj¹ca ocenê dóbr chronionych;
2) rozmiar wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej szkody  przez co nale¿y
rozumieæ nie tylko szkodê maj¹tkow¹, lecz tak¿e stopieñ
uszczerbku w innych dobrach chronionych prawem albo rozmiar zagro¿enia tych dóbr wywo³any czynem przestêpnym;
3) sposób i okolicznoci pope³nienia czynu  jest to szeroka gama
okolicznoci, które charakteryzuj¹ zarówno pope³niony czyn,
jak i osobê sprawcy;
4) waga naruszonych przez sprawcê obowi¹zków  jest to kryterium, przez które przewieca normatywna koncepcja winy,
odniesiona tutaj do wartociowania czynu. Jest oczywiste, ¿e
omawiane kryterium nie ma charakteru uniwersalnego, a jedynie wchodzi w grê wówczas, gdy na sprawcy ci¹¿y³y okrelone obowi¹zki natury prawnej, czyn za polega³ na ich naruszeniu;
5) postaæ zamiaru  okrelenie niezbyt precyzyjne, które niew¹tpliwie nawi¹zuje do zawartego w art. 9 § 1 opisu zamiaru
bezporedniego i ewentualnego, ale w nim siê nie wyczerpuje, gdy¿ w grê mog¹ wchodziæ inne znane kodeksowi postacie zamiaru, jak zamiar kierunkowy o szczególnym zabarwieniu (dolus directus coloratus), a tak¿e akceptowane w doktrynie i praktyce formy zamiaru: przemylanego i nag³ego;
6) motywacja sprawcy  jest pojêciem zbiorczym, wprowadzonym w miejsce tradycyjnej pobudki, któr¹ pos³ugiwa³ siê
ustawodawca w k.k. z 1932 i 1969 r. Motywacja jest pojêciem
bogatszym treciowo, obejmuj¹cym ca³okszta³t elementów intelektualnych i emocjonalnych kszta³tuj¹cych nastawienie
sprawcy i objaniaj¹cych, dlaczego dopuci³ siê przestêpstwa;
7) rodzaj naruszonych regu³ ostro¿noci i stopieñ ich naruszenia
 jest to kryterium wartociowania przestêpstw nieumylnych,
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które z regu³y wi¹¿¹ siê z niezachowaniem ostro¿noci (A. Marek, Komentarz do art. 115 k.k., SIP LEX, stan prawny na 1
marca 2010 r.).
W realiach sprawy rozpoznawanej przez S¹d Okrêgowy, w zakresie punktu I wyroku, nale¿a³o przy ocenie stopnia spo³ecznej
szkodliwoci braæ pod uwagê  z przyczyn oczywistych  jedynie okolicznoci wymienione w punktach 1, 2, 3, 5 i 6. Nie analizowano tutaj wagi naruszonych przez sprawcê obowi¹zków
i rodzaju naruszonych regu³ ostro¿noci i stopnia ich naruszenia. By³o tak, poniewa¿ prócz ogólnego obowi¹zku poszanowania norm prawa karnego materialnego na oskar¿onym nie ci¹¿y³ inny obowi¹zek, który zosta³by naruszony w ramach pope³nionego czynu, poza tym czyn mia³ charakter umylny, co wyklucza³o wartociowanie jakichkolwiek regu³ ostro¿noci i rozwa¿anie stopnia ich naruszenia (art. 9 § 2 k.k.).
Rodzajowym przedmiotem ochrony rozdzia³u XXXVII k.k.,
w którym zamieszczony zosta³ art. 310 k.k., jest system gospodarczy w zakresie jego podstawowych elementów, którymi s¹
rodki p³atnicze wystêpuj¹ce w nim, w przewidzianych prawem
postaciach i papiery wartociowe oraz znaki urzêdowe i narzêdzia miernicze oraz probiercze (O. Górniok, Przestêpstwa gospodarcze. Rozdzia³ XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego, Komentarz,
Warszawa 2000, s. 121). Trafnie ujmuje to równie¿ teza, ¿e zbiorczym przedmiotem ochrony w art. 310 k.k. jest zaufanie do autentycznoci, znajduj¹cych siê w obrocie, polskich lub obcych
pieniêdzy, innych rodków p³atniczych oraz do bêd¹cych papierami wartociowymi dokumentów. Przepis ten chroni tak¿e zdatnoæ do pozostawania pieniêdzy, innych rodków p³atniczych
i papierów wartociowych w obrocie przed ich fa³szowaniem
lub usuwaniem z nich oznak umorzenia (K. Bucha³a, [w:] Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa
1995, s. 219). Przedmiotem ochrony w art. 310 k.k. jest ca³y
obrót gospodarczy w stosunkach zarówno wewnêtrznych, jak
i miêdzynarodowych, który musi byæ oparty na pieni¹dzu i papierach wartociowych pe³nej wartoci (W. wida, [w:] Kodeks
karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 417; J. Skorupka, Przestêpstwa przeciwko obrotowi pieniêdzmi i papierami wartociowy-
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mi. Rozdzia³ XXVII Kodeksu karnego. Komentarz. Komentarze Karne Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s.13-14).
W ustalonym przed S¹dem Okrêgowym stanie faktycznym
czynnoæ sprawcza polega³a na podrobieniu siedmiu sztuk banknotu 20 z³otowego. Fa³szowanie rodka p³atniczego wyczerpuj¹ce siê w jego podrobieniu polega na stwarzaniu przez sprawcê
pozorów autentycznoci falsyfikatom. S³ownikowo rzecz ujmuj¹c podrabianiem bêdzie wykonanie imitacji jakiej rzeczy, która ma nastêpnie uchodziæ za orygina³ (S³ownik jêzyka polskiego
PWN, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1979, s.745). Do istoty
przestêpstwa z art. 310 § 1 k.k. nie ma znaczenia ani kwestia
korzyci, które sprawca chce osi¹gn¹æ, ani zamiar u¿ycia pieni¹dza (innego rodka p³atniczego albo papieru wartociowego) jako
autentycznego. Okrelenie czynnoci sprawczych jako podrabia (podrabia, usuwa) oznacza, ¿e sprawca wykonuje je aktualnie, ju¿ teraz  preasens, a nie oznacza perfectum. Nale¿y
zatem przyj¹æ, ¿e mamy do czynienia z czynem formalnym (J.
Skorupka, op. cit., s. 177-178).
S¹d Apelacyjny w ca³ej rozci¹g³oci zgadza siê z S¹dem I instancji, ¿e dla bytu przestêpstwa z art. 310 § 1 k.k. nie jest istotne, jakich rodków dzia³ania u¿y³ sprawca (prymitywnych czy
doskona³ych), lecz sam fakt podrobienia pieni¹dza w warunkach
umo¿liwiaj¹cych puszczenie go w obieg jako autentycznego oraz
z tym, ¿e nie spe³nia warunków karalnoci jedynie taki falsyfikat, którego prawdziwoæ jest tak oczywista, widoczna na pierwszy rzut oka, ¿e przeciêtny cz³owiek w normalnych warunkach
nie móg³by go wzi¹æ za autentyczny. Tak samo S¹d Apelacyjny
zgadza siê z S¹dem ad quo, ¿e pieni¹dze podrobione przez oskar¿onego, patrz¹c przez pryzmat opinii kryminalistycznej LK KWP
w G. (k. 232-240), spe³nia³y kryteria podrobienia banknotów 
ze wzglêdu na dwustronne zadrukowanie, kolorystykê, rozmiar,
szatê graficzn¹ odpowiadaj¹c¹ oryginalnym banknotom, tj. nieprawdziwoæ pieniêdzy nie by³a oczywista dla przeciêtnego
uczestnika obrotu gospodarczego, w normalnych warunkach. Taka
konstatacja jest tym bardziej uprawniona, je¿eli zauwa¿y siê, ¿e
w ¿yciu codziennym, zwyk³ych jego sprawach, z regu³y nie przyk³ada siê jakiej nadzwyczajnej uwagi w razie kontaktu z bank-

160

w sprawach karnych
notami o niskich nomina³ach. S¹d Okrêgowy w tej czêci w sposób prawid³owy zapozna³ siê z literatur¹ przedmiotu i orzecznictwem s¹dowym, zbêdne wiêc by³o omawianie analizowanego
zagadnienia w szerszym zakresie.
Jednak¿e, nie sposób zgodziæ siê z S¹dem I instancji, ¿e czyn
oskar¿onego by³ spo³ecznie szkodliwy w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy.
S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e w styczniu 2011 r. T.T. wzi¹³ oryginalny banknot 20 z³otowy (serii ( )), w³o¿y³ do skanera i utworzy³ jego obraz komputerowy, a nastêpnie przy u¿yciu laptopa
marki (...) oraz urz¹dzenia wielofunkcyjnego (...) wydrukowa³ go
dwustronnie w siedmiu egzemplarzach. Jeden z tak sporz¹dzonych falsyfikatów wyci¹³, a pozosta³e zachowa³ na kartkach. Nastêpnie wszystkie egzemplarze banknotów z³o¿y³ do pude³ka
i przechowywa³ w szafie. Dalej, S¹d da³ wiarê wyjanieniom oskar¿onego (s. 11, 15, 18, 19 uzasadnienia), w których opisywa³, ¿e
falsyfikaty sporz¹dzi³ z g³upoty, a chcia³ je wykorzystaæ do gry
w monopol, któr¹ mia³ w domu. Wyci¹³ tylko jeden banknot,
z dalszych czynnoci zrezygnowa³, bo mu siê znudzi³o, a poza
tym wielkoæ wydruku nie pasowa³a do rozmiarów gry. Oskar¿ony zaznacza³ równie¿, z czym zgodzi³ siê S¹d ad quo, ¿e nie
zamierza³ nigdzie wydrukowanych pieniêdzy u¿ywaæ, mia³y
byæ wykorzystane tylko do gry.
Kolejno, S¹d I instancji przyj¹³, ¿e czyn oskar¿onego stanowi³
wypadek mniejszej wagi. Wzi¹³ w tej czêci pod uwagê niewielk¹ wartoæ, niewielk¹ iloæ podrobionych banknotów, a tym
samym niewielkie  (zdanie w tej czêci uzasadnienia nie by³o
kompletne  przypis S¹du Apelacyjnego). S¹d ad quo dostrzeg³
te¿, ¿e fa³szowanie pieniêdzy stanowi powa¿ne niebezpieczeñstwo dla gospodarki kraju, ze wzglêdu na mo¿liwoæ zaburzenia
bezpieczeñstwa obrotu finansowego  jednak¿e w przedmiotowej sprawie  wedle S¹du  stopieñ bezprawia zosta³ obni¿ony z uwagi na w/w okolicznoci przedmiotowe . W dalszej
czêci pisemnych motywów wyroku przyjêto, ¿e strona podmiotowa czynu oskar¿onego, w szczególnoci jego stosunek psychiczny do realizowanego czynu oraz motywy i pobudki zachowania siê, tj. kierowanie siê chêci¹ wydrukowania pieniêdzy
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i wykorzystania ich do gry towarzyskiej monopol, incydentalnoæ zachowania  równie¿ przemawia³y za potraktowaniem
czynu T. jako wypadku mniejszej wagi.
S³usznie S¹d Okrêgowy zauwa¿y³, ¿e przestêpstwo przypisane oskar¿onemu mia³o charakter formalny i sam fakt wytworzenia fa³szywych pieniêdzy wyczerpywa³ znamiona
przestêpstwa, jednak b³êdnie, w sposób ra¿¹co niesprawiedliwy dla
oskar¿onego, doszed³ do wniosku, ¿e okolicznoci przedmiotowo-podmiotowe pozwala³y jedynie na przyjêcie wypadku mniejszej wagi. Zdaniem S¹du Apelacyjnego owe okolicznoci wiadczy³y o tym, ¿e spo³eczna szkodliwoæ czynu T. by³a znikoma.
Przedmiotem ochrony w przypadku przestêpstwa z art. 310 § 1
k.k.  o czym ju¿ wspominano  jest system gospodarczy, zaufanie do autentycznoci pieni¹dza. Zachowanie oskar¿onego polega³o jedynie na podrobieniu banknotów w zupe³nie znikomej
iloci, dla celów rozrywkowych, gry w popularn¹ zabawê o nazwie Monopol. Oskar¿ony zorientowa³ siê, ¿e wydrukowane
banknoty nie pasowa³y wielkoci¹ do planszy i zaniecha³ dalszego ich wycinania. Zatem motywacja oskar¿onego, cel jego dzia³ania, stopieñ zawinienia, prawie ¿aden uszczerbek w dobrach
chronionych przez przepis art. 310 § 1 k.k.  dobitnie wiadczy³y
o tym, ¿e jego zachowanie godzi³o w system gospodarczy i zaufanie do autentycznoci pieni¹dza w stopniu znikomym, bior¹c
pod uwagê spo³eczn¹ szkodliwoæ. Nale¿a³o zatem przyj¹æ, ¿e
oskar¿ony z przyczyn wymienionych w art. 1 § 2 k.k. nie pope³ni³ przestêpstwa. Konsekwencj¹ zaprezentowanego stanowiska
by³a koniecznoæ  na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 414 § 1
k.p.k., art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.  uchylenia punktu I wyroku
z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. IV K ( ) i umorzenia postêpowania karnego w zakresie zarzutu I z aktu oskar¿enia.
Rozstrzygniêcie zawarte w punkcie I wyroku S¹du Okrêgowego by³o powi¹zane z decyzj¹ podjêt¹ w punkcie VI tego¿
orzeczenia, której podstaw¹ by³ art. 316 § 1 k.k. Z powodu uchylenia wyroku w tej czêci i umorzenia postêpowania karnego
podstawa orzeczenia zdezaktualizowa³a siê. Niemniej jednak zachodzi³a potrzeba rozwa¿enia czy w niniejszej sytuacji nie powinna mieæ zastosowania norma z art. 100 k.k.
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Wedle treci art. 100 k.k. je¿eli spo³eczna szkodliwoæ czynu
jest znikoma, , s¹d mo¿e orzec przepadek wymieniony w art.
39 pkt 4 k.k.. Przepis ten znajduje zastosowanie w niektórych
takich sytuacjach, gdy orzeczenie kary jest niemo¿liwe, a po¿¹dane staje siê za orzeczenie przepadku. Pomimo, i¿ rodek ten
kwalifikowany jest jako zabezpieczaj¹cy, spe³nia on funkcjê stricte
zabezpieczaj¹c¹ tylko w tych przypadkach, gdy dotyczy narzêdzi przestêpstwa, gdy¿ eliminuje mo¿liwoæ ponownego ich u¿ycia
przez sprawcê. Je¿eli za przepadek dotyczy owoców przestêpstwa czy przedmiotów, których dotyczy art. 44 § 6 k.k., ma on
raczej na celu przywrócenie stanu poprzedniego (N. K³¹czyñska,
Komentarz do art. 100 k.k., SIP LEX, stan prawny na 1 wrzenia
2007 r.). Przepadek z art. 100 k.k. mo¿na orzec, gdy spe³nione
s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki: pope³nienie przez sprawcê
czynu zabronionego, wyst¹pienie jednej z trzech okolicznoci
uniemo¿liwiaj¹cych orzeczenie kary, wymienionych w art. 100
k.k. Zastosowanie komentowanego rodka jest fakultatywne. S³usznie wskazuje E. Bieñkowska, ¿e sens odwo³ywania siê do niego
powinien byæ uzasadniony wzglêdami celowociowymi (E. Bieñkowska [w:] E. Bieñkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J.
Wojciechowska, Kodeks karny. Komentarz, s. 1281).
Zdaniem S¹du Apelacyjnego celowe by³o w przypadku oskar¿onego orzeczenie, na podstawie art. 100 k.k., rodka zabezpieczaj¹cego w postaci przepadku siedmiu podrobionych banknotów o nominale 20 z³, serii ( ), aby przywróciæ stan faktyczny
sprzed ich podrobienia. Tak¹ sam¹ celowoæ S¹d dostrzega³ co
do laptopa (...) z ³adowark¹. Podkrelenia tutaj wymaga³o, ¿e
opisywany komputer pos³u¿y³ do opracowania graficznego banknotu o nominale 20 z³ i podjêcia wydruku podrobionych pieniêdzy, poza tym z opinii informatycznej wynika³o, ¿e w przedmiotowym laptopie wykryto pliki ze skanem banknotu o wartoci
10 z³ o serii ( ), który tak¿e mia³ pos³u¿yæ do podrabiania rodków p³atniczych na potrzeby gry w Monopol (s. 19 uzasadnienia S¹du I instancji). S¹d Apelacyjny widzia³ zatem koniecznoæ
orzeczenia przepadku laptopa wraz z ³adowark¹ w celu zapobie¿enia mo¿liwoci ponownego u¿ycia go przez sprawcê.
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W zwi¹zku z czêciowym uchyleniem zaskar¿onego wyroku
(we wskazanym ju¿ w uzasadnieniu zakresie) i umorzeniem postêpowania karnego, zbêdne sta³o siê odnoszenie do apelacji
obroñcy, który zarzuca³ S¹dowi Okrêgowemu wymierzenie ra¿¹co surowej kary za przestêpstwo z art. 310 § 1 i § 2 k.k. Po
prostu, S¹d Apelacyjny wyda³ rozstrzygniêcie daleko bardziej
korzystne dla oskar¿onego, ni¿ domaga³ siê tego obroñca.
( )

6
WYROK
z dnia 30 stycznia 2012 r.
XIII Ka 1072/11
S¹d Okrêgowy w Gdañsku
Wydzia³ XIII Karny Odwo³awczy
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Lech Krasnodêbski (przewodnicz¹cy)
SSO Leszek Mering (sprawozdawca)
del. SSR Jolanta Je¿ewska

Teza
W przypadku braku realnej potrzeby wydania nowego wyroku ³¹cznego (art. 575 § 1 i 2 k.p.k.), brak tak¿e podstaw do
retrospektywnej analizy prawnej wyroków jednostkowych objêtych prawomocnym wyrokiem ³¹cznym.
Brak jest podstaw do stosowania normy intertemporalnej przewidzianej w art. 4 § 1 k.k., przy stosowaniu podstawy z art. 89
§ 1 k.k., która przecie¿ zwi¹zana jest ze zmian¹ stanu prawnego
oraz dokonywan¹ w zwi¹zku z t¹ zmian¹ ocen¹ wzglêdnoci.
Skoro nie nast¹pi³a zmiana stanu prawnego, to ocena wzglêdnoci tego stanu prawnego jest bezprzedmiotowa. Nie upowa¿nia
tak¿e do stosowania normy art. 4 § 1 k.k. zmiana s¹dowej wyk³adni przepisu art. 89 § 1 k.k.
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Uzasadnienie
( )
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Rozpoznanie apelacji skazanego determinowa³o koniecznoæ
uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Maj¹c w polu widzenia okolicznoci przedmiotowej sprawy,
a tak¿e wadliwe rozstrzygniêcie S¹du meriti, S¹d ad quem uzna³
za celowe poczynienie kilku istotnych uwag dotycz¹cych instytucji wyroku ³¹cznego.
Zwa¿ywszy na to, ¿e zaskar¿ony wyrok zosta³ wydany na
skutek postêpowania zainicjowanego wnioskiem skazanego o wydanie wyroku ³¹cznego, nale¿y w pierwszym rzêdzie stwierdziæ
to, ¿e zakres wyroków jednostkowych, które powinny byæ objête tym postêpowaniem, a wskazany we wniosku nie mo¿e mieæ
rozstrzygaj¹cego znaczenia dla okrelenia zakresu przedmiotowego postêpowania. Obowi¹zkiem S¹du meriti, wynikaj¹cym
z normy procesowej art. 570 k.p.k., jak i podstawy materialnoprawnej, okrelonej w art. 85 k.k. jest przeprowadzenie postêpowania w zakresie wszystkich skazañ danej osoby, której dotyczy postêpowanie w celu ustalenia czy pope³nione przez ni¹
przestêpstwa pozostaj¹ w realnym zbiegu i przez to kary za nie
orzeczone podlegaj¹ ³¹czeniu.
Kolejnym etapem jest ocena czy zachodz¹ warunki do wydania wyroku ³¹cznego. Stosownie do art. 569 § 1 k.p.k. w zw.
z art. 85 k.k., je¿eli zachodz¹ warunki do orzeczenia kary ³¹cznej,
a mianowicie je¿eli skazany pope³ni³ dwa lub wiêcej przestêpstw,
w okresie poprzedzaj¹cym wydanie pierwszego wyroku, chocia¿by nieprawomocnego, co do któregokolwiek z nich i wymierzono mu za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegaj¹ce ³¹czeniu, s¹d wydaje wyrok ³¹czny, w którym orzeka karê
³¹czn¹, bior¹c za podstawê kary z osobna wymierzone za zbiegaj¹ce siê przestêpstwa. Wyrok ³¹czny mo¿e zatem obj¹æ kary
orzeczone prawomocnie w wyrokach wydanych w ró¿nych datach, ale tylko wtedy, gdy dotycz¹ one skazania za przestêpstwa
pope³nione w takim czasie, który wyprzedza datê wydania pierw-
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szego  wówczas nieprawomocnego  z ³¹czonych obecnie wyroków. Dla kolejnych zbiegów, o ile tylko wobec poszczególnych wystêpuj¹cych w nim czynów zastosowanie znajduj¹ regu³y orzekania o karze ³¹cznej z art. 85 k.k., zasady orzekania wyrokiem ³¹cznym znajd¹ pe³ne zastosowanie, a owym pierwszym
wyrokiem bêdzie ten, który otwiera kolejn¹ grupê przestêpstw
pope³nionych w zbiegu realnym, pozostaj¹cym nadto wobec siebie w relacjach okrelonych treci¹ art. 85 k.k.
Przechodz¹c do kary ³¹cznej orzekanej w wyroku ³¹cznym
trzeba zaakcentowaæ, i¿ ³¹czeniu podlegaj¹ kary jednostkowe,
nie za kary ³¹czne orzekane wyrokami jednostkowymi, a nadto
nie ma ¿adnych podstaw, by przyjmowaæ, i¿ istot¹ kary ³¹cznej
orzekanej w wyroku ³¹cznym jest tworzenie sytuacji korzystnej
dla skazanego.
S¹d odwo³awczy wyra¿a stanowisko, ¿e nie ma ustawowych
przeciwwskazañ, aby w wyniku po³¹czenia kar¹ ³¹czn¹  kar
pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania z karami pozbawienia wolnoci bezwzglêdnymi  sytuacja
prawna skazanego uleg³a pogorszeniu. To regulacja prawna rozstrzyga, jakie warunki przes¹dzaj¹ o tym, ¿e zachodzi zbieg przestêpstw i warunki do orzeczenia kary ³¹cznej, a rzecz¹ organów
stosuj¹cych prawo jest ustalenie, czy one wyst¹pi³y, a je¿eli tak,
to zastosowanie odpowiedniej reakcji (w tym przypadku orzeczenie kary ³¹cznej). Koniecznoæ racjonalnej indywidualizacji
wymiaru kary ³¹cznej oraz kierunek dzia³ania tej instytucji na
korzyæ sprawcy nie s¹ tej wagi, aby rozwa¿aæ odst¹pienie od
wyników gramatycznej wyk³adni przepisu art. 85 k.k. i nastêpnych. Gramatyczna wyk³adnia przepisu art. 89 § 1 k.k. w zwi¹zku z u¿yciem w tekcie przepisu spójnika i dotyczy ³¹czenia
kar z warunkowym zawieszeniem ich wykonania z karami orzeczonymi jako bezwzglêdne. Z artyku³u 89 § 1 k.k. wynika, ¿e
s¹d mo¿e warunkowo zawiesiæ wykonanie kary ³¹cznej, je¿eli
zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 69. Po pierwsze zatem 
podkrelono fakultatywnoæ warunkowego zawieszenia wykonania kary, nie wprowadzaj¹c w ¿adnej mierze fakultatywnoci
orzeczenia o karze ³¹cznej (art. 85 k.k.). Po drugie  przy warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczenia o karze ³¹cznej wska-
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zano na koniecznoæ pos³u¿enia siê przes³ankami okrelonymi
w art. 69 k.k. Orzeczenie kary ³¹cznej jest wiêc obligatoryjne,
warunkowe jej zawieszenie  w razie spe³nienia wymogów okrelonych w art. 89 § 1 i art. 69 k.k.  fakultatywne. ¯aden przepis
nie daje s¹dowi mo¿liwoci odst¹pienia od orzeczenia kary ³¹cznej,
jak równie¿ nie nak³ada na s¹d obowi¹zku warunkowego zawieszenia wykonania takiej kary. Przy tym nale¿y dostrzec, i¿ do
czasu nowelizacji kodeksu karnego ustaw¹ z dnia 5 listopada
2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589) w¹tpliwoci budzi³a kwestia
mo¿liwoci orzeczenia kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania w razie skazania za
zbiegaj¹ce siê przestêpstwa na kary pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Obecnie treæ art. 89 §
la k.k. przes¹dza o dopuszczalnoci orzeczenia w wyroku ³¹cznym,
w razie skazania za zbiegaj¹ce siê przestêpstwa na kary pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania,
orzeczenia kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci bez takiego warunkowego zawieszenia. W ocenie S¹du Okrêgowego, skoro ustawodawca w art. 89 § la k.k. dopuci³ mo¿liwoæ orzeczenia w wyroku ³¹cznym bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoci w sytuacji ³¹czenia kar pozbawienia wolnoci wy³¹cznie z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, to  niezale¿nie od brzmienia art. 89 § 1 k.k.  tym bardziej dopuszczalne jest orzeczenie
kary ³¹cznej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania w sytuacji ³¹czenia kar pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. Nadto mo¿liwoæ orzeczenia kary ³¹cznej pozbawienia
wolnoci o charakterze bezwzglêdnym w przypadku ³¹czenia kar
pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania wynika
z art. 89 § 1 k.k., który nie nak³ada na s¹d obowi¹zku warunkowego zawieszenia wykonania takiej kary, bowiem wprost stanowi, i¿ s¹d mo¿e w wyroku ³¹cznym warunkowo zawiesiæ wykonanie kary ³¹cznej pozbawienia wolnoci, je¿eli zachodz¹ przes³anki okrelone w art. 69 k.k. Oznacza to, i¿ w przypadku gdy
nie zachodz¹ warunki z art. 69 k.k. s¹d orzeka karê ³¹czn¹ pozbawienia wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykona-
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nia. Podstawê ³¹czenia kary pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przewiduje przepis art. 89 § 1 k.k.,
która to podstawa nie uleg³a ustawowej modyfikacji. St¹d te¿
brak jest podstaw do stosowania normy intertemporalnej przewidzianej w art. 4 § 1 k.k., przy stosowaniu podstawy z art. 89 § 1
k.k., która przecie¿ zwi¹zana jest ze zmian¹ stanu prawnego
oraz dokonywan¹ w zwi¹zku z t¹ zmian¹ ocen¹ wzglêdnoci.
Skoro nie nast¹pi³a zmiana stanu prawnego, to ocena wzglêdnoci tego stanu prawnego jest bezprzedmiotowa. Nie upowa¿nia
tak¿e do stosowania normy art. 4 § 1 k.k. zmiana s¹dowej wyk³adni przepisu art. 89 § 1 k.k. Dokonywana w judykatach s¹dowych wyk³adnia prawa nie jest co do zasady wi¹¿¹ca, a stanowi
wy³¹cznie wyraz stanowiska orzekaj¹cego s¹du i obowi¹zuje tylko si³¹ swojego autorytetu.
Nastêpnie trzeba przypomnieæ, ¿e wyrok ³¹czny, podobnie
jak ka¿dy inny wyrok  z chwil¹ uprawomocnienia uzyskuje przymiot prawomocnoci formalnej i materialnej, tworz¹c stan rzeczy
os¹dzonej. Zatem ponowne wydanie wyroku ³¹cznego w zakresie kar orzeczonych tymi samymi wyrokami jednostkowymi za te
same czyny pope³nione przez tê sam¹ osoby narusza zakaz ne
bis in idem. Respektowanie powagi rzeczy os¹dzonej w odniesieniu do prawomocnego wyroku ³¹cznego zapewnia stabilnoæ
sytuacji prawnej skazanego oraz pewnoæ porz¹dku prawnego.
Do uchylenia prawomocnego wyroku ³¹cznego mo¿e dojæ tylko
w wyniku wniesienia nadzwyczajnego rodka zaskar¿enia lub
przy spe³nieniu przes³anek przewidzianych w art. 575 k.p.k.
W przepisie art. 575 k.p.k. przewidziano dwie sytuacje, w których dochodzi do wzruszenia prawomocnego wyroku ³¹cznego,
a to wówczas, gdy  w zwi¹zku z powsta³¹ potrzeb¹  wydano
nowy wyrok ³¹czny (§ 1) oraz wtedy, gdy dosz³o do uchylenia
lub zmiany jednego z wyroków jednostkowych stanowi¹cych jego
podstawê (§ 2). Zestawienie tych dwóch unormowañ pokazuje,
i¿ ow¹ potrzebê wydania nowego wyroku ³¹cznego nale¿y wi¹zaæ z prawnomaterialnymi podstawami orzekania o karze ³¹cznej
(art. 85 k.k., art. 90 § 2 k.k.), co w sytuacji opisanej w § 1 art. 575
k.p.k. wi¹¿e siê najczêciej z pojawieniem nowego skazania, które
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pozostaje w zbiegu realnym z kar¹ lub karami wymierzonymi
poprzednio.
O potrzebie wydania nowego wyroku ³¹cznego w miejsce
dotychczasowego, który wówczas traci moc, nie decyduje jednak fakt ujawnienia siê jakiegokolwiek kolejnego skazania tej
samej osoby nieobjêtego dotychczasowym wyrokiem ³¹cznym,
lecz tylko takiego, które w wietle przes³anek z art. 85 k.k. nadaje siê do po³¹czenia z wszystkimi b¹d z co najmniej z jednym
ze skazañ objêtych istniej¹cym wyrokiem ³¹cznym. Z kolei utrata
mocy prawnej wyroku ³¹cznego w sytuacjach przewidzianych
w art. 575 § 2 k.p.k. nastêpuje, gdy uchylenie lub zmiana wyroku, o którym mowa w tym przepisie, nast¹pi³o na skutek uwzglêdnienia kasacji, darowania lub z³agodzenia kary w drodze u³askawienia lub na podstawie ustawy amnestyjnej, a tak¿e wobec zastosowania abolicji. Je¿eli wówczas pozostan¹ co najmniej dwa
wyroki skazuj¹ce, którymi wymierzone zosta³y kary spe³niaj¹ce
wymogi okrelone w art. 85 k.k., to s¹d po przeprowadzeniu
rozprawy wyda nowy wyrok ³¹czny na zasadach ogólnych. Zaakcentowania wymaga, i¿ niedopuszczalne jest ingerowanie
w prawomocny wyrok ³¹czny przez wykorzystanie uregulowania zawartego w art. 575 § 1 k.p.k. i stwierdzenie, ¿e wyrok taki
straci³ moc tylko po to, aby dokonaæ po³¹czenia kar w innej konfiguracji, nawet je¿eli mia³oby to polepszyæ sytuacjê prawn¹ skazanego, jak równie¿ w celu naprawienia b³êdnego rozstrzygniêcia, jakie zapad³o w prawomocnym wyroku ³¹cznym. Nadto,
w przypadku braku realnej potrzeby wydania nowego wyroku
³¹cznego (art. 575 § 1 i 2 k.p.k.), brak tak¿e podstaw do retrospektywnej analizy prawnej wyroków jednostkowych objêtych
prawomocnym wyrokiem ³¹cznym.
Natomiast, je¿eli dojdzie do wzruszenia prawomocnego wyroku ³¹cznego na podstawie art. 575 k.p.k., to  inaczej ni¿ przy
orzekaniu w jego przedmiocie choæby w trybie kasacji  nastêpuje utrata jego mocy ipso iure. Zbêdne jest zatem u¿ywanie
formu³y traci moc wyrok ³¹czny, b¹d te¿ rozwi¹zuje wyrok
³¹czny, bowiem ten samodzielnie traci moc ex lege w sytuacji
objêtej przepisem art. 575 § 1 i 2 k.p.k. na skutek wydania nowego wyroku ³¹cznego. Podobnie jak mo¿liwe jest uchylenie
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prawomocnego wyroku ³¹cznego tylko w czêci, tak i tylko w czêci mo¿liwa jest utrata jego mocy ex lege. Nale¿y sprecyzowaæ, i¿
utrata mocy wyroku ³¹cznego nastêpuje w odniesieniu do tych
tylko jego rozstrzygniêæ o po³¹czeniu kar tego samego rodzaju
(o umorzeniu postêpowania na podstawie art. 572 k.p.k.), które
zosta³y objête nowym wyrokiem ³¹cznym, wydanym w zwi¹zku
z potrzeb¹, wynikaj¹c¹ z przes³anek meterialnoprawnych okrelonych w art. 85 k.k. Wydaje siê, ¿e takiemu rozumieniu omawianego unormowania nie sprzeciwiaj¹ siê regu³y wyk³adni jêzykowej. Nic bowiem nie wynika z faktu, i¿ w art. 575 k.p.k.
pos³u¿ono siê okreleniem wyrok ³¹czny w liczbie pojedynczej, co jest wszak charakterystyczne dla jêzyka prawnego. Równie¿ u¿ycie okrelenia kara ³¹czna w art. 569 § 1 k.p.k. nie
oznacza przecie¿, ¿e w ka¿dym wypadku mia³oby chodziæ o wyrok ³¹czny orzekaj¹cy jedn¹ karê ³¹czn¹ i o utratê jego mocy
w ca³oci. Ma³o przekonuj¹ce argumenty jêzykowe zdaj¹ siê wiêc
traciæ jeszcze wobec wyk³adni systemowej. Przyjêcie odmiennego pogl¹du wiod³oby, do skutków trudnych do zaakceptowania
z punktu widzenia zakazu ne bis in idem (zob.: pogl¹d wyra¿ony
przez SN w postanowieniu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
I KZP 4/11).
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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.)

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

Art.
poz.
Art.
poz.
91 ust. 3 ...................................... 10 13 § 2 ............................................ 7
98 § 1 ............................................ 7
Ustawa
102 ............................................ 2, 7
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
108 ................................................ 7
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
189 ................................................ 1
Art.
poz.
194 § 1 .......................................... 1
6 .................................................... 4 194 ................................................ 1
24 § 1 ............................................ 5 195 ................................................ 1
65 .................................................. 3 196 ................................................ 1
180 ................................................ 6 227 ................................................ 1
354 § 1 .......................................... 3 233 § 1 .............................. 1, 3, 6, 7
354 § 2 .......................................... 3 385 .................................... 2, 3, 4, 6
405 ................................................ 4 386 § 1 ...................................... 5, 7
410 § 1 .......................................... 4 386 § 4 .......................................... 1
410 ................................................ 4 397 § 2 .......................................... 7
422 ................................................ 1 47912 § 1 ........................................ 1
445 § 1 .......................................... 5 50511 § 1, 2 .................................... 6
448 ................................................ 5 770 ................................................ 7
471 ................................................ 3 831 § 1 pkt 7 ................................ 7
498 § 1 .......................................... 4
647 ................................................ 3
835 ................................................ 6
917 ................................................ 4
918 ................................................ 4
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Ustawa
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz.U. Nr 47, poz. 211 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.
3 ust. 1 .......................................... 1
5-17 ............................................... 1
18 ust. 1 ........................................ 1

Art.
poz.
50a ust. 1, 2 .................................. 6

Ustawa
z dnia 04 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.)

Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach s¹dowych
i egzekucji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376
ze zm.)

Art.
poz.
49 .................................................. 7
Art.
poz.
49 ust. 1 ........................................ 7
1 ust. 1 ...................................... 2, 5 49 ust. 2 ........................................ 7
1 ust. 2 pkt 3 ................................ 5 49 ust. 3 ........................................ 7
12 ust. 1 ........................................ 2 49 ust. 4 ........................................ 7
16 .................................................. 5 49 ust. 7 ........................................ 7
78 ust. 1 ........................................ 2 49 ust. 8 ........................................ 7
78 .................................................. 5 49 ust. 10 ...................................... 7
79 ust. 1 pkt 3a ............................. 5
Ustawa
79 ust. 2 pkt 1 .............................. 5
z dnia 27 marca 2003 r.
79 .................................................. 5 o planowaniu i zagospodarowaniu
Ustawa
z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.)

Art.
poz.
22 .................................................. 3
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przestrzennym
(Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413
ze zm.)

Art.
poz.
36 ust. 3 ........................................ 4
36 ust. 4 ........................................ 4
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Ustawa
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji
publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 158, poz. 1104)

Art.
poz.
2 .................................................... 7

Ustawa
z dnia 12 lutego 2010 r.
o zmianie ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji
(Dz.U. Nr 40, poz. 228)

Art.
poz.
1 pkt 10 lit. c. ................................ 7

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

Art.
poz.
5 .................................................... 1
13 .................................................. 1
29 § 1 ............................................ 1
358 § 2 .......................................... 6
409 ................................................ 6
481 § 1 .......................................... 6
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
98 § 1, 2 ........................................ 1
227 ................................................ 6
233 § 1 .......................................... 6
233 .................................... 1, 3, 4, 6
233 § 1 .......................................... 1
234 ................................................ 5
328 § 2 .......................................... 6
350 ................................................ 1
378 § 1 .......................................... 6

385 .................................... 3, 4, 5, 6
386 § 1 .................................. 1, 2, 6
476 § 2 .......................................... 6
47710 § 1 ........................................ 4
47714 § 1 .................................... 1, 3
47714 § 2 ................................ 2, 3, 4
Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Art.
poz.
2 .................................................... 6
22 .................................................. 6
30 § 1 ............................................ 6
Ustawa
z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowi¹zku
obrony PRL
(Dz.U. Nr 44, poz. 220)

Art.
poz.
47 pkt 1c ....................................... 3
87 ust. 3 ........................................ 3
87 ust. 4 ........................................ 3
129 ust. 1 ...................................... 3
140 ................................................ 3
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145 ust. 2 ...................................... 3
174 ust. 7 ...................................... 3
Ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.)

Art.
poz.
88 .................................................. 2
Ustawa
z dnia 13 padziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585
ze zm.)

Art.
poz.
6 ust. 1 pkt 5 ................................ 5
12 ust. 1 ........................................ 5
13 .................................................. 5
13 pkt 4 ........................................ 5
84 .................................................. 6
84 ust. 2 pkt 1 .............................. 6
98 .................................................. 4
98 ust. 1 pkt 5, 6 .......................... 4
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.
3 ust. 1, 3 ...................................... 2
4 .................................................... 2
5-9 ................................................. 2

174

5 ust. 1 .......................................... 4
5 ust. 1 pkt 1 ................................ 3
6 .................................................... 4
6 ust. 1 pkt 4 ................................ 3
7 .................................................... 4
11 .................................................. 2
24 ust. 2, 3 .................................... 2
27 .................................................. 6
32 .............................................. 2, 6
33 .............................................. 2, 6
39 .............................................. 2, 6
40 .............................................. 2, 6
41 .................................................. 2
42 .................................................. 2
43 .................................................. 2
44 .................................................. 2
45 .................................................. 2
46 .............................................. 2, 6
50 .............................................. 2, 6
50a ................................................ 2
50e ................................................ 2
53 .................................................. 2
116 ust. 1, 4, 5 .............................. 4
116 ust. 1, 5 .................................. 6
117 ust. 1, 2 .................................. 4
118 ust. 1, 3 .................................. 4
129 ................................................ 1
129 ust. 1 ...................................... 1
129 ust. 2 ...................................... 1
136b .............................................. 1
138 ................................................ 6
138 ust. 1, 2, 6 .............................. 6
140 ust. 4 pkt 1 ............................ 6
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150 ................................................ 2
174 ................................................ 2
183 ................................................ 2
184 ............................................ 2, 6
Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej
(Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
ze zm.)

Art.
poz.
7 .................................................... 5
14a ................................................ 5
88e pkt 1 ...................................... 5
Ustawa
z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)

Art.
poz.
4 .................................................... 2
9 .................................................... 2
14 .................................................. 2
56 .................................................. 2
88 .................................................. 2

Ustawa
z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie niektórych ustaw
zwi¹zanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. Nr 75, poz. 398 ze zm.)

Art.
poz.
8 pkt 7 .......................................... 1
Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 lutego 1999 r.
w sprawie szczegó³owych zasad
wyp³acania odsetek za opónienie
w ustaleniu lub wyp³acie wiadczeñ
z ubezpieczeñ spo³ecznych
(Dz.U. Nr 12, poz. 104 ze zm.)

§
poz.
2 ................................................ 6
Uchwa³a Nr 202
Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 1960 r.
w sprawie wojskowego szkolenia
uczniów Szko³y Morskiej i Szko³y
Rybo³ówstwa Morskiego w Gdyni
(M.P. Nr 55, poz. 263)

§
poz.
1 ust. 2 .......................................... 3

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

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

Art.
poz.
42 ust. 1 ........................................ 4
87 .................................................. 4

Art.
poz.
1 § 1 .......................................... 4, 5
1 § 2 .............................................. 5
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2 .................................................... 5
4 § 1 .............................................. 6
9 § 1 .......................................... 1, 5
9 § 2 .............................................. 5
10 § 1, 2 ........................................ 5
11 § 2 ............................................ 2
11 § 3 ............................................ 2
12 .............................................. 1, 5
13 § 1 ............................................ 4
31 § 1 ............................................ 5
39 pkt 4 ........................................ 5
41a § 2 ........................................... 2
44 § 1 ............................................ 5
44 § 6 ............................................ 5
53 § 1, 2 ........................................ 5
60 § 6 pkt 2 .................................. 5
63 § 1 ........................................ 2, 5
69 .................................................. 6
69 § 1, 2 ........................................ 1
70 § 1 pkt 1 .................................. 1
85 .............................................. 5, 6
86 § 1 ............................................ 5
89 § 1 ............................................ 6
89 § 1a ........................................... 6
90 § 2 ............................................ 6
100 ................................................ 5
115 ................................................ 5
115 § 2 .......................................... 5
115 § 5 .......................................... 1
197 § 3 pkt 2 ................................ 2
200 § 1 .......................................... 2
270 § 1 .......................................... 5
278 § 1 .......................................... 5
280 § 2 .......................................... 4
286 § 1 .......................................... 1
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294 § 1 .......................................... 1
310 ................................................ 5
310 § 1 .......................................... 5
310 § 3 .......................................... 5
316 § 1 .......................................... 5
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Art.
poz.
2 § 1 pkt 1 ..................................... 2
2 § 2 .............................................. 2
4 ........................................ 1, 2, 3, 4
7 ................................................ 1, 2
9 .................................................... 1
14 § 1 ............................................ 1
17 § 1 pkt 2 .................................. 5
17 § 1 pkt 3 .................................. 5
17 § 1 pkt 5 .................................. 5
25 § 1 pkt 2 .................................. 1
28 § 4 ............................................ 1
86 § 1 ............................................ 1
94 § 1 pkt 5 .................................. 3
167 ................................................ 1
170 ................................................ 3
213 § 2 .......................................... 5
230 § 2 .......................................... 5
410 ............................................ 1, 4
414 § 1 .......................................... 5
424 ............................................ 1, 4
424 § 1 pkt 1 ................................ 2
424 § 1 .......................................... 2
424 § 2 .......................................... 2
433 § 1 .......................................... 2
436 ................................................ 1

skorowidz artyku³owy
437 § 1 .................................. 1, 2, 5
437 § 2 ...................................... 1, 2
438 ................................................ 5
438 pkt 1 ...................................... 5
438 pkt 2, 3 .............................. 1, 2
438 pkt 4 ...................................... 5
439 § 1 .......................................... 5
440 ................................................ 5
443 ................................................ 1
569 § 1 .......................................... 6
570 ................................................ 6
572 ................................................ 6
575 ................................................ 6
575 § 1, 2 ...................................... 6
616 ................................................ 2

618 § 1 pkt 11 .......................... 2, 5
619 § 1 .......................................... 5
624 § 1 .......................................... 5
626 § 1 ...................................... 2, 5
627 ................................................ 5
Ustawa
z dnia 23 czerwca 1973 r.
o op³atach w sprawach karnych
(Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223
ze zm.)

art.
poz.
1 .................................................... 5
2 ust. 1 pkt 5 ................................ 5
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Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Autorskie prawo
 Nie ka¿de naruszenie autorskich praw osobistych rodzi prawo do ¿¹dania zadoæuczynienia na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. S¹d ma obowi¹zek zas¹dziæ odpowiedni¹
kwotê pieniê¿n¹ tytu³em zadoæuczynienia tylko wtedy, gdy ze wzglêdu na stopieñ winy sprawcy naruszenia oraz rozmiar doznanej krzywdy
przez autora, samo usuniêcie skutków naruszenia bêdzie niewystarczaj¹ce do zrekompensowania ujemnych prze¿yæ psychicznych wywo³anych faktem naruszenia autorskich praw osobistych. Zadoæuczynienie
nie mo¿e natomiast stanowiæ dla autora dodatkowego ród³a dochodu
z tytu³u bezprawnego rozpowszechniania jego utworu .................... 2
 Fotografia wykonana dla uchwycenia szczególnego zachowania siê fotografowanego obiektu jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ..... 5

Czyny niedozwolone
 Zob. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................... 1

Czyn nieuczciwej konkurencji
 Zob. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................... 1

D³u¿nik
 Zob. Miarkowanie op³aty stosunkowej ............................................... 7

Fotografia
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 5

Legitymacja bierna
 Zob. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................... 1
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Miarkowanie op³aty stosunkowej
 Wiedza d³u¿nika o pobraniu op³aty musi wynikaæ z informacji organu
egzekucyjnego lub decyzji procesowej. Dopiero w takim przypadku
rozpoczyna siê bieg terminu okrelonego w art. 49 ust. 8 u.k.s.e. .... 7

Naruszenie praw autorskich osobistych
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 2

Obowi¹zki inwestora
 Zob. Umowa o roboty budowlane ..................................................... 3

Ochrona autorskich praw osobistych
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 2

Odbiór robót
 Zob. Umowa o roboty budowlane ..................................................... 3

Odpadniêcie podstawy prawnej wiadczenia
 Zob. Skutki uchylenia prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej ..................................................................... 4

Odpowiedzialnoæ za szkodê
 Zob. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................... 1

Op³ata stosunkowa
 Zob. Miarkowanie op³aty stosunkowej ............................................... 7

Op³aty egzekucyjne
 Zob. Miarkowanie op³aty stosunkowej ............................................... 7

Porzucenie rzeczy ruchomej
 Zob. Utrata w³asnoci ......................................................................... 6

Przedmiot autorskiego prawa
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 5

Przes³anki wyzbycia siê w³asnoci
 Zob. Utrata w³asnoci ......................................................................... 6
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Przes³anki zas¹dzenia zadoæuczynienia
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 2

Roszczenie z tytu³u czynów nieuczciwej konkurencji
 Zob. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ......................................... 1

Skutki uchylenia prawomocnego orzeczenia s¹du
lub ostatecznej decyzji administracyjnej
 Wzruszenie prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej decyzji
administracyjnej nie prowadzi automatycznie do odpadniêcia podstawy prawnej wiadczenia. Orzeczenie s¹du oraz decyzja administracyjna poprzedzone s¹ przyporz¹dkowaniem ustalonego w danej sprawie
stanu faktycznego do sformu³owanej w wyniku wyk³adni normy prawnej. Uchylenie prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej decyzji
administracyjnej mo¿e stanowiæ ród³o roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia tylko wtedy, gdy odpadnie przyczyna, w oparciu o któr¹
s¹d lub organ administracyjny dokona³ subsumcji danego stanu faktycznego do ustalonej normy prawnej ..................................................... 4

Skutki wzruszenia prawomocnego orzeczenia s¹du
lub ostatecznej decyzji administracyjnej
 Zob. Skutki uchylenia prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej ..................................................................... 4

Termin do z³o¿enia wniosku o obni¿enie
op³aty stosunkowej
 Zob. Miarkowanie op³aty stosunkowej ............................................... 7

Umowa o roboty budowlane
 W wietle art. 647 k.c. odbiór robót nale¿y do obowi¹zków inwestora
i nie mo¿e byæ uzale¿niony od braku wad b¹d usterek tych robót.
Powo³any przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o bezusterkowym odbiorze robót ..................................................................... 3

Utrata w³asnoci
 Zamiar wyzbycia siê w³asnoci mo¿e byæ wyranie ujawniony przez
w³aciciela albo te¿ wynikaæ z jego zachowania siê na tle okolicznoci,
w jakich rzecz zosta³a porzucona, np. w razie pozostawienia jej w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadków. Nie ma natomiast pod-
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staw do przyjêcia, ¿e sam brak zainteresowania siê rzecz¹ ruchom¹
pozostawion¹ w dowolnym miejscu (np. na parkingu) jest równoznaczny
ze spe³nieniem przes³anek wymaganych przez art. 180 k.c., gdy¿ nie
sposób doszukiwaæ siê w takim dzia³aniu wyra¿enia zamiaru wyzbycia
siê w³asnoci ....................................................................................... 6

Utwór
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 5

Wyzbycie siê w³asnoci rzeczy ruchomej
 Zob. Utrata w³asnoci ......................................................................... 6

Zadoæuczynienie
 Zob. Autorskie prawo ......................................................................... 2

Zamiar wyzbycia siê w³asnoci
 Zob. Utrata w³asnoci ......................................................................... 6

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 Legitymacjê biern¹ w sprawach dotycz¹cych roszczeñ opartych na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (DZ.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) posiadaj¹ wszyscy sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji, okrelonych ogólnie w art.
3 ust. 1 cyt. ustawy, jak i czynów wymienionych przyk³adowo w art. 517 tej ustawy, w tym sprawcy czynów polegaj¹cych na wprowadzeniu
oznaczonych bezprawnie wyrobów do obrotu (nie tylko producenci,
ale i dystrybutorzy, porednicy handlowi, komitenci, licencjobiorcy i in.)
oraz podmioty wymienione w art. 422 k.c., tj. pod¿egacze, pomocnicy
i wiadomi beneficjenci szkody .......................................................... 1

ród³o roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia
 Zob. Skutki uchylenia prawomocnego orzeczenia s¹du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej ..................................................................... 4
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Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Cel renty rodzinnej
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 1

Data wyp³aty wiadczenia
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 1

Decyzja organu rentowego stwierdzaj¹ca obowi¹zek
zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia
 Zob. Nienale¿nie pobranie wiadczenie ............................................. 6

Emerytura pomostowa
 Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1656 ze zm.), jak i przepisy ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie przewiduj¹ przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej wyliczenia ogólnego sta¿u pracy jako 14 miesiêcy za ka¿dy rok zatrudnienia na kolei
na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojedzie trakcyjnym,
w dru¿ynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub
ustawiaczy .......................................................................................... 2

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
 Rozwi¹zanie stosunku pracy, jako przes³anka nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 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.), oznacza rozwi¹zane wszelkich stosunków pracy, w jakich pozostaje osoba chc¹ca ubiegaæ siê o wiadczenie emerytalne. Dla
koniecznoci rozwi¹zania wszystkich stosunków pracy przez osobê wnioskuj¹c¹ o przyznanie emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie ma znaczenia wymiar czasu pracy wykonywanej
w ramach poszczególnych stosunków pracy ....................................... 6
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Kara grzywny
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4
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Nienale¿nie pobranie wiadczenie
 Skoro wydanie decyzji administracyjnej jest konieczne w celu stwierdzenia obowi¹zku zwrotu przez ubezpieczonego - na podstawie art.
138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)  nienale¿nie
pobranego wiadczenia emerytalnego, nie mo¿e byæ mowy o opónieniu w spe³nieniu tego obowi¹zku przed wydaniem decyzji. Konsekwencj¹ powy¿szego jest za uznanie, i¿ nie ma podstaw do ¿¹dania
przez organ rentowy zwrotu odsetek naliczanych od dnia wyp³aty wiadczenia uznanego za nienale¿nie.
W sytuacji, gdy decyzja organu rentowego wskazuje termin zwrotu
wiadczenia nienale¿nie pobranego, roszczenie o odsetki od nienale¿nie pobranego wiadczenia staje siê wymagalne od dnia nastêpuj¹cego
po up³ywie wskazanego w decyzji terminu zwrotu. Dopiero z t¹ chwil¹
ubezpieczony pozostaje w opónieniu ze spe³nieniem wiadczenia
g³ównego. ........................................................................................... 6

Odmowa uwzglêdnienia do sta¿u pracy okresów
sk³adkowych
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4

Odpowiedzialnoæ p³atnika albo osoby obowi¹zanej
do dzia³ania w imieniu p³atnika
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4

Odpowiedzialnoæ za wykroczenia przeciwko przepisom
systemowym
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4

Prawo do emerytury pomostowej
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Przes³anki nabycia prawa do emerytury
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 6

Przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych
 Zob. Sta¿ ubezpieczeniowy absolwenta ............................................ 3
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Renta rodzinna
 W szczególnej sytuacji, jak¹ jest ubieganie siê o rentê rodzinn¹ przez
osobê, co do której istniej¹ podstawy do jej ca³kowitego ubezw³asnowolnienia i ustanowienia opieki, nie mo¿na dokonywaæ wyk³adni przepisu art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wy³¹cznie na
podstawie gramatycznej regu³y interpretacyjnej i przyjmowaæ, ¿e o dacie
wyp³aty wiadczenia decyduje data wniosku o to wiadczenie. Cel renty rodzinnej, jakim jest zapewnienie osobie uprawnionej rodków utrzymania ju¿ od chwili mierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, uzasadnia mo¿liwoæ wyp³acenia renty takiemu uprawnionemu pocz¹wszy od dnia zgonu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty ................ 1

Rozwi¹zanie stosunku pracy
 Zob. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ........ 6

Skutki zarejestrowania pozarolniczej dzia³alnoci
gospodarczej
 W okresie do 19 wrzenia 2008 r. (tj. przed wprowadzeniem do ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przepisu art. 14 a umo¿liwiaj¹cego
zawieszenie dzia³alnoci gospodarczej oraz przed zmian¹ treci art.13
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585 ze zm.) sam fakt zarejestrowania pozarolniczej dzia³alnoci
gospodarczej stwarza³ domniemanie faktycznego prowadzenia tej dzia³alnoci, co skutkuje obowi¹zkiem op³acania sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla obalenia powy¿szego
domniemania niewystarczaj¹ce jest wykazanie, ¿e przedsiêbiorca nie
osi¹ga³ przychodu z tej dzia³alnoci, albowiem w sk³ad czynnoci objêtych dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wchodz¹ tak¿e wszelkie czynnoci zachowawcze s³u¿¹ce tej dzia³alnoci, jak przyk³adowo w przypadku dzia³alnoci taksówek osobowych tankowanie paliwa, naprawa czy mycie
pojazdu ............................................................................................... 5

Sta¿ pracy
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Sta¿ ubezpieczeniowy absolwenta
 Skoro s³uchacze Pañstwowej Szko³y Morskiej w G., w okresie, kiedy nie
posiada³a ona statusu szko³y wy¿szej, objêci byli  w wykonaniu upo-

184

skorowidz przedmiotowy
wa¿nienia ustawowego - wojskowym szkoleniem na zasadach ustalonych dla studium wojskowego szkó³ wy¿szych, z nie ni¿szym czasem
jego trwania od obowi¹zuj¹cego w studiach wojskowych szkó³ wy¿szych,
to uwzglêdnieniu w sta¿u ubezpieczeniowym absolwenta podlega okres
jego przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych w ramach
wojskowego szkolenia uczniów, z tej racji, ¿e przeszkolenie wojskowe
w jednostkach wojskowych stanowi i stanowi³o czynn¹ s³u¿bê wojskow¹
w Wojsku Polskim .............................................................................. 3

System ubezpieczeñ spo³ecznych
 Za nieprawid³owoci w raportach rozliczeniowych, a tak¿e innych dokumentach zg³oszeniowych i rozliczeniowych ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych przewiduje sankcjê w postaci grzywny (art. 98 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy). Niedopuszczalne jest natomiast odmawianie z powodu nieprawid³owoci w dokumentacji uwzglêdnienia do sta¿u pracy okrelonych okresów sk³adkowych, o ile oczywicie na podstawie dokumentacji tej, od pocz¹tku lub
w wyniku jej weryfikacji, mo¿na takie okresy ustaliæ ........................ 4
 Zob. Skutki zarejestrowania dzia³alnoci gospodarczej ...................... 5

Termin zwrotu nienale¿nie pobranego wiadczenia
 Zob. Nienale¿nie pobranie wiadczenie ............................................. 6

Ustalenie okresów sk³adkowych
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4

Wykroczenia przeciwko przepisom systemowym
 Zob. System ubezpieczeñ spo³ecznych ............................................. 4

Wymagalnoæ roszczenia o odsetki od nienale¿nie
pobranego wiadczenia
 Zob. Nienale¿nie pobranie wiadczenie ............................................. 6

Wyp³ata wiadczenia
 Zob. Renta rodzinna ........................................................................... 1

Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym
 Zob. Skutki zarejestrowania dzia³alnoci gospodarczej ...................... 5
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Zatrudnienie na kolei
 Zob. Emerytura pomostowa ............................................................... 2

Zawieszenie wykonywania dzia³alnoci gospodarczej
 Zob. Skutki zarejestrowania dzia³alnoci gospodarczej ...................... 5

Zwrot nienale¿nie pobranego wiadczenia
 Zob. Nienale¿nie pobranie wiadczenie ............................................. 6

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Brak cech przestêpstwa
 Zob. Przestêpstwo .............................................................................. 5

Gwarancja procesowa
 Zakaz reformationis in peius ......................................................... 1

Norma intertemporalna
 Brak jest podstaw do stosowania normy intertemporalnej przewidzianej w art. 4 § 1 k.k., przy stosowaniu podstawy z art. 89 § 1 k.k., która
przecie¿ zwi¹zana jest ze zmian¹ stanu prawnego oraz dokonywan¹
w zwi¹zku z t¹ zmian¹ ocen¹ wzglêdnoci. Skoro nie nast¹pi³a zmiana
stanu prawnego, to ocena wzglêdnoci tego stanu prawnego jest bezprzedmiotowa. Nie upowa¿nia tak¿e do stosowania normy art. 4 § 1
k.k. zmiana s¹dowej wyk³adni przepisu art. 89 § 1 k.k. ..................... 6

Oddalenie wniosku dowodowego
 W³aciwym miejscem do wskazywania powodów oddalenia wniosków
dowodowych jest, bez w¹tpienia, uzasadnienie postanowienia wydawanego na podstawie art. 170 k.p.k. (art. 170 § 3 k.p.k. w zw. z art. 94
§ 1 pkt. 5 k.p.k.) i tak prawid³owo post¹pi³ S¹d meriti, nie za jak
wskaza³ na to apeluj¹cy, uzasadnienie wyroku.
Ka¿da ze wskazanych w pkt. 1-4 art. 170 § 1 k.p.k. podstaw ma swój
nie tylko samodzielny, ale przede wszystkim merytoryczny byt. Nie da
siê, zatem pogodziæ istnienia dwóch przeciwstawnych treciowo podstaw orzeczenia .................................................................................. 3
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Orzeczenie oddalaj¹ce wniosek dowodowy
 Zob. Oddalenie wniosku dowodowego ............................................. 3

Podstawy oddalenia wniosku dowodowego
 Zob. Oddalenie wniosku dowodowego ............................................. 3

Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku
dowodowego
 Zob. Oddalenie wniosku dowodowego ............................................. 3

Prawid³owe rozstrzygniêcie o przedmiocie procesu
 Zob. Zasady w postêpowaniu karnym ............................................... 2

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
 Zakaz reformationis in peius ......................................................... 1

Przestêpstwo
 Niezbêdnym warunkiem przyjêcia, ¿e mamy do czynienia z przestêpstwem jest  miêdzy innymi  ustalenie, ¿e czyn cz³owieka charakteryzowa³ siê spo³eczn¹ szkodliwoci¹ w stopniu wiêkszym ni¿ znikomy
(nullum crimen sine periculo sociali). Zatem, nie ka¿dy czyn karalny
realizuj¹cy znamiona czynu zabronionego jest karygodny. Karygodne
s¹ tylko takie czyny, które osi¹gnê³y wy¿szy ni¿ znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci. Oznacza to, ¿e wiêcej ni¿ znikoma spo³eczna szkodliwoæ jest warunkiem bytu przestêpstwa (art. 1 § 2 k.k.). Brak cech
przestêpstwa  ze wzglêdu na znikomy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci  nie jest wykluczony, in concreto, tak¿e w przypadku zbrodni
z art. 310 § 1 k.k. ................................................................................ 5

Skutki poredniego zakazu reformationis in peius
 Zakaz reformationis in peius ......................................................... 1

Skutki uchylenia lub zmiany wyroku jednostkowego
stanowi¹cego podstawê wyroku ³¹cznego
 Zob. Wyrok ³¹czny ............................................................................. 6

Skutki wydania nowego wyroku ³¹cznego
 Zob. Wyrok ³¹czny ............................................................................. 6
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Utrata mocy wyroku ³¹cznego
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Warunkowe zawieszenie wykonania kary ³¹cznej
w wyroku ³¹cznym
 Zob. Norma intertemporalna .............................................................. 6

W³aciwoæ rzeczowa S¹du Okrêgowego
 Zakaz reformationis in peius ......................................................... 1

Wyrok ³¹czny
 W przypadku braku realnej potrzeby wydania nowego wyroku ³¹cznego (art. 575 § 1 i 2 k.p.k.), brak tak¿e podstaw do retrospektywnej
analizy prawnej wyroków jednostkowych objêtych prawomocnym
wyrokiem ³¹cznym ............................................................................. 6
 Zob. Norma intertemporalna .............................................................. 6

Wyrokowanie
 Zob. Zasady w postêpowaniu karnym ............................................... 2

Zakaz reformationis in peius
 Poredni zakaz reformationis in peius uniemo¿liwia wydanie w przysz³oci orzeczenia surowszego ni¿ uchylone, nie zmienia jednak przedmiotu procesu, jak te¿ nie modyfikuje treci art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k. Tak
wiêc gwarancja wynikaj¹ca z obowi¹zywania powy¿szego zakazu (art.
443 k.p.k.) i bêd¹ca pochodn¹ tej gwarancji niemo¿noæ skazania w przysz³oci oskar¿onego za przestêpstwo wy³udzenia mienia znacznej wartoci (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.) nie dezaktualizuje
w³aciwoci rzeczowej S¹du Okrêgowego wynikaj¹cej z zarzucenia
oskar¿onemu pope³nienia powy¿szego przestêpstwa ..................... 1

Zakaz wyk³adni rozszerzaj¹cej na niekorzyæ skazanego
 Zob. Zasada exceptiones non sunt extendendae .............................. 4

Zasada exceptiones non sunt extendendae
 Zwroty zawarte w art. 280 § 2 k.k., wype³niaj¹ce treci¹ czêæ dyspozytywn¹ przestêpstwa rozboju kwalifikowanego, nie mog¹ byæ wyk³ada-
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skorowidz przedmiotowy
ne rozszerzaj¹co. Stoi temu na przeszkodzie zarówno dyrektywa egzegezy tekstu prawnego exceptiones non sunt extendendae, jak te¿ konstytucyjna i karnomaterialna zasada okrelonoci czynu zabronionego
pod grob¹ kary (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 1 § 1 k.k.), która
zakazuje dokonywania wyk³adni rozszerzaj¹cej znamion przestêpstwa
na niekorzyæ sprawcy (nullum crimen sine lege stricta) ................ 4

Zasada okrelonoci czynu zabronionego pod grob¹ kary
 Zob. Zasada exceptiones non sunt extendendae .............................. 4

Zasady w postêpowaniu karnym
 Zgodnie z zasadami trafnej reakcji karnej (art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.), prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.), obiektywizmu (art. 4 k.p.k.) i swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.), s¹d meriti jest zobowi¹zany do poddania w toku procesu, w tym w szczególnoci w fazie wyrokowania,
drobiazgowej analizie wszelkich okolicznoci sprawy istotnych z punktu widzenia prawid³owego rozstrzygniêcia o przedmiocie procesu. Z tak¹
sam¹ uwag¹ i wed³ug to¿samych regu³ s¹d ten powinien rozwa¿yæ i oceniæ dowody obci¹¿aj¹ce jak i odci¹¿aj¹ce. Nastêpnie za winien zaj¹æ
w odniesieniu do powy¿szych kwestii kompleksowe, logiczne i wyczerpuj¹ce stanowisko w czêci motywacyjnej wyroku .................... 2

Znikoma spo³eczna szkodliwoæ
 Zob. Przestêpstwo .............................................................................. 5
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

V ACa 43/12
V ACa 155/12
V ACa 158/12
V ACa 198/12
V ACa 549/12
V ACz 490/12
VI Ga 47/12
XVI Cz 688/12

24
22
22
24
21
21
21
18

luty 2012 r.
luty 2012 r.
luty 2012 r.
luty 2012 r.
czerwiec 2012 r.
czerwiec 2012 r.
marzec 2012 r.
maj 2012 r.

poz.

str.

1
2
4
3
5
5
6
7

3
9
29
16
36
36
42
48

poz.

str.

3
4
6
5
2
1

77
83
99
92
67
56

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 1204/11
III AUz 1235/11
III AUa 1487/11
III AUa 1513/11
III AUa 1544/10
III AUa 1747/11

21 luty 2012 r.
28 luty 2012 r.
27 marzec 2012 r.
11 kwiecieñ 2012 r.
9 marzec 2012 r.
11 maj 2012 r.
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PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 25/12
II AKa 52/12
II AKa 54/12
II AKa 368/11
II AKa 369/11
XIII Ka 1072/11

7 marzec 2012 r.
7 marzec 2012 r.
14 marzec 2012 r.
14 grudzieñ 2011 r.
6 grudzieñ 2011 r.
30 styczeñ 2012 r.

poz.

str.

1
4
5
3
2
6

123
144
146
141
133
164
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