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Teza
Krajowy ustawodawca jest uprawniony do regulacji tylko takich zdarzeñ, które podlegaj¹ jego jurysdykcji. Wobec tego mo¿e
zezwoliæ na korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego
z patentu w zakresie wyj¹tku Bolara jedynie w odniesieniu do
czynnoci zwi¹zanych z rejestracj¹ lub zezwoleniem, które mia³oby zostaæ udzielone na obszarze jego jurysdykcji. Nie mo¿e
bowiem w³adza ingerowaæ w zdarzenia, które maj¹ miejsce na
obszarze innych pañstw.

Uzasadnienie
Powód A.P. INC z siedzib¹ w T. wyst¹pi³ przeciwko pozwanym Zak³adom Farmaceutycznym P. S.A. w S.G. z ¿¹daniem
zakazania naruszania praw powoda wynikaj¹cych z patentu PL
182344 o nazwie Nowe pochodne c. i kompozycja medyczna
zawieraj¹ca te zwi¹zki, formu³uj¹c bli¿ej w pozwie sposób okrelenia tego zakazu oraz treæ i formê opublikowania owiadczeñ
pozwanego, maj¹cych na celu usuniêcie skutków naruszeñ patentu. Twierdzi³, ¿e pozwany narusza jego prawa z patentu, po-
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niewa¿ bezprawnie, tj. bez zgody powoda, oferuje produkt, który jest przedmiotem wynalazku.
Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa. Nie kwestionowa³, ¿e
substancja o nazwie b.s. objêta jest zakresem ochrony wynikaj¹cym
z patentu nr PL 182334, ale zaprzeczy³, aby dopuci³ siê naruszenia
praw powoda z patentu, poniewa¿ wszystkie jego dzia³ania mieci³y siê w granicach przewidzianych prawem, w szczególnoci okrelanych powszechnie jako tzw. wyj¹tek Bolara, wynikaj¹cy w prawie polskim z art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo w³asnoci przemys³owej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
ze zm., dalej w skrócie: Pr.w³.przem.).
S¹d Okrêgowy wyrokiem z dnia 14 lutego 2012 r. nakaza³
pozwanemu zaniechanie naruszania praw powoda z patentu PL
182344, w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji farmaceutycznych chronionych tym
patentem, bez zgody uprawnionego, w szczególnoci usuniêcie
z listy oferowanych aktywnych substancji farmaceutycznych, znajduj¹cej siê na jego stronie internetowej: www.( ) substancji o nazwie S.s. (b.s.), nakaza³ pozwanemu podanie do publicznej wiadomoci  bli¿ej okrelonej co do formy i sposobu publikacji 
informacji o wydanym w sprawie wyroku na stronie startowej
www.(...) i w czasopimie S., wydawanym przez spó³kê I. w Londynie, oddali³ powództwo w pozosta³ym zakresie, ustali³ op³atê
ostateczn¹ na 5.000 z³otych, zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz
powoda kwotê 1.754 z³otych tytu³em zwrotu kosztów procesu
i nakaza³ ci¹gn¹æ od pozwanego na rzecz Skarbu Pañstwa kwotê 4.000 z³otych tytu³em nieuiszczonych kosztów s¹dowych.
Z dokonanych w sprawie ustaleñ faktycznych wynika, ¿e powód, bêd¹cy jednym z najwiêkszych miêdzynarodowych przedsiêbiorstw farmaceutycznych, jest uprawniony w Polsce do patentu na wynalazek pt. Nowe pochodne c. i kompozycja medyczna zawieraj¹ca te zwi¹zki, na który zosta³ wydany patent
oznaczony numerem Urzêdu Patentowego RP: PL 182344. Cechy
wynalazku zosta³y opisane w zastrze¿eniach patentowych i jego
opisie. Wynalazek obejmuje swoim zakresem grupê zwi¹zków
chemicznych, wród których znajduje siê b.s. oraz kompozycje
farmaceutyczne zawieraj¹ce te zwi¹zki. S. jest rodkiem farma-
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ceutycznym dopuszczonym do obrotu w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli w postaci b.s. pod nazw¹ handlow¹ V.
Wynalazek ten zosta³ zg³oszony do opatentowania w dniu 27
grudnia 1995 r. jako faza krajowa miêdzynarodowego zg³oszenia
patentowego. Patent zosta³ udzielony przez Urz¹d Patentowy RP
decyzj¹ z dnia 6 czerwca 2001 r. Ochrona patentowa przys³uguje powodowi od dnia 27 grudnia 1995 r. Na jego rzecz wydane
zosta³o siê tak¿e Dodatkowe wiadectwo Ochronne do patentu
PL 182344 dla produktu o nazwie b.s. W dniu 27 wrzenia 2005 r.
powód z³o¿y³ do Urzêdu Patentowego RP wniosek o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego do patentu PL 182344. W dniu
27 wrzenia 2007 r. uzyska³ on decyzj¹ udzielaj¹c¹ dodatkowe
prawo ochronne nr 6/2007 na produkt o nazwie b.s. Zacznie
ono obowi¹zywaæ po wyganiêciu patentu PL 182344, tj. po 27
grudnia 2015 r.
Pozwany jest jednym z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce. Obecnie jest on najwiêkszym polskim producentem leków
generycznych i substancji farmaceutycznych.
W dniu 24 wrzenia 2010 r. w czasopimie farmaceutycznym
S. na zlecenie pozwanego ukaza³a siê reklama, w której wskazano,
¿e oferuje on szeroki zakres aktywnych sk³adników leków dostêpnych na rynku, w tym rodek o nazwie S.s. Reklama ta zachêca³a
czytelników do kontaktu z pozwanym na Miêdzynarodowych Targach Bran¿y Farmaceutycznej w Pary¿u w dniach 5  7 padziernika 2010 r. Czasopismo S. jest znacz¹cym dla rynku farmaceutycznego pismem specjalistycznym. Ma znaczn¹ liczbê prenumeratorów
i dociera do ponad stu tysiêcy potencjalnych czytelników, w tym
managerów i dyrektorów redniego oraz wysokiego szczebla pracuj¹cych w ró¿nych dziedzinach w spó³kach farmaceutycznych i biotechnologicznych na ca³ym wiecie.
Pozwany na swoich stronach internetowych  w jêzyku polskim: www.( ) i w jêzyku angielskim: www.( )  przedstawia
informacje dotycz¹ce zakresu swojej dzia³alnoci. Na stronach tych
znajduje siê Lista oferowanych substancji, zawieraj¹ca wykaz aktywnych substancji farmaceutycznych (API), oferowanych przez
pozwanego, wród których by³ wymieniony S.s. (b.s.). Lista tych
substancji dostêpna jest po uruchomieniu zak³adki pe³en katalog

5

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
produktów, znajduj¹cej siê na polskojêzycznej stronie www.( ),
a nastêpnie zak³adki Lista oferowanych substancji. Na tej stronie pozwany umieci³ ponadto owiadczenie w jêzyku polskim
o treci: Zapraszamy klientów zainteresowanych zakupem substancji, us³ug produkcji kontraktowej oraz licencji do odwiedzenia strony internetowej powiêconej aktywnym substancjom farmaceutycznym produkowanym przez P. Serwis funkcjonuje w jêzyku angielskim i dostêpny jest pod adresem www.( ). Dodatkowo na tej stronie umieszczono odnonik Przejd do serwisu
powiêconego substancjom farmaceutycznym produkowanym
przez P..
Oferowana przez pozwanego substancja o nazwie S.s. (b.s.) jest
to¿sama z substancj¹ chronion¹ patentem powoda, który nie udzieli³ mu licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem PL
182344. Pozwany dostarczy³ b.s. nastêpuj¹cym podmiotom: R. ze
Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej oraz H. z Niemiec.
Transakcje handlowe na rynku farmaceutycznym charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem formalizmu. Wynika to m.in. z koniecznoci ledzenia zbywanych produktów w celu ochrony w³asnoci przemys³owej, a tak¿e zapewnienia mo¿liwoci wykazania ród³a pochodzenia produktu. Firmy generyczne przygotowuj¹ siê do produkcji ju¿ w czasie badañ wykonywanych przez
firmy innowacyjne. W tym celu produkuj¹ serie leków niezbêdne jedynie do rejestracji leków, która jest dokonywana w ró¿nych krajach w innym czasie odpowiednio do up³ywu okresu
ochrony patentowej.
Pozwany, dokonuj¹c transakcji z innymi firmami generycznymi, przewa¿nie nie zawiera umów pisemnych z wyj¹tkiem tzw.
umów o poufnoci. Nie ma on ustalonych limitów ilociowych
leków sprzedawanych w celach badawczych. Ograniczenia takie
wynikaj¹ jedynie z jego fizycznych mo¿liwoci produkcyjnych.
W toku obecnej sprawy pozwany umieci³ na swojej stronie
internetowej zastrze¿enie w jêzyku angielskim o treci Produkty podlegaj¹ce ochronie patentowej nie s¹ oferowane dla celów
komercyjnych w krajach, w których stanowi to naruszenie prawa
z patentu. Produkty chronione patentami w Polsce oferowane s¹
wy³¹cznie dla celów eksperymentalnych lub w zakresie wyj¹tku
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Bolara, cile w zgodzie z polskimi regulacjami dotycz¹cymi w³asnoci intelektualnej (np. b.s.)..
( )
Bezsporne by³o w sprawie, ¿e oferowana przez pozwanego
substancja o nazwie S. (b.s.) jest to¿sama z substancj¹ chronion¹
przys³uguj¹cym powodowi patentem nr PL 182344. Pozwany
przyzna³, ¿e jako czynnoci podejmowane w ramach tzw. wyj¹tku Bolara rozumie sprzeda¿ substancji chronionej patentem innym podmiotom w celu przeprowadzenia przez te podmioty czynnoci wymaganych dla uzyskania rejestracji b¹d pozwolenia.
Poniewa¿ taka sprzeda¿ wykracza poza dozwolony prawem
wyj¹tek, wynikaj¹cy z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem., wiêc nie
mia³o znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy wyjanienie, czy nabywcy b.s. faktycznie zamierzali wykorzystaæ tê substancjê do
badañ eksperymentalnych, czy do innych celów. Nieistotny jest
bowiem cel, w jakim nabywcy kupili od pozwanego chronion¹
patentem substancjê, lecz sam bezsporny fakt, i¿ pozwany tê
substancjê wytworzy³ i sprzeda³ innym podmiotom.
W sprawie maj¹ zastosowanie przepisy ustawy Prawo w³asnoci przemys³owej. Naruszenie praw z patentu mo¿e polegaæ
m. in. na wytwarzaniu, u¿ywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do
obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu bêd¹cego przedmiotem wynalazku. Do naruszenia praw wy³¹cznych powoda
z patentu dosz³o z chwil¹ oferowania przez pozwanego substancji o nazwie S.s. Zgodnie z art. 63 Pr.w³.przem. przez uzyskanie
patentu nabywa siê prawo do wy³¹cznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca³ym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 66 ust. 1 ustawy wynika za, ¿e
uprawniony z patentu mo¿e zakazaæ osobie trzeciej, nie maj¹cej
jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub
zawodowy polegaj¹cy na wytwarzaniu, u¿ywaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu bêd¹cego przedmiotem wynalazku.
Istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy ma pojêcie oferowania produktu chronionego patentem. Obejmuje to wszystkie
czynnoci zmierzaj¹ce do zachêcenia osób trzecich do nabywania produktów bêd¹cych przedmiotem wynalazku. Jest to pojê-
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cie szersze ni¿ oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferowanie mo¿e nast¹piæ w dowolnej formie. Mo¿e nim byæ tak¿e
reklama produktów chronionych patentem. Oferowanie jest czynnoci¹ poprzedzaj¹c¹ wprowadzenie produktu do obrotu lub rozpoczêcie korzystania z niego w inny sposób. Taki sposób rozumienia pojêcia oferowanie jest powszechny w doktrynie i zosta³
podzielony przez S¹d Okrêgowy. Inny jest bowiem cel oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego, a inny  cel oferowania w prawie w³asnoci przemys³owej.
Powód wykaza³, ¿e na licie substancji, oferowanych przez
pozwanego na swojej stronie internetowej, znajdowa³ siê b.s. Nie
jest uzasadnione stanowisko pozwanego, ¿e umieszczenie informacji na stronie internetowej nie stanowi³o oferowania tego produktu. Z umieszczonego na tej stronie owiadczenia pozwanego
w jêzyku polskim wynika³o, ¿e zaprasza³ on klientów zainteresowanych kupnem substancji do odwiedzania strony powiêconej aktywnym substancjom farmaceutycznym, funkcjonuj¹cej w jêzyku angielskim. Sformu³owania umieszczone na stronie internetowej pozwanego w jednoznaczny sposób wskazuj¹, ¿e na listê
dostêpnych u niego substancji kierowani s¹ równie¿ polscy odbiorcy z jego strony internetowej. Docieraj¹ wiêc one tak¿e na
rynek polski.
Treæ informacji znajduj¹cych siê na jego stronie internetowej
nale¿y uwa¿aæ za oferowanie w szerokim rozumieniu. Zapraszaj¹c klientów zainteresowanych zakupem substancji, pozwany zachêca potencjalnych kontrahentów do wspó³pracy. Skoro czyni
to na polskojêzycznej stronie internetowej, to tym samym oferuje
wymienione substancje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyczerpa³ wiêc on takim zachowaniem znamiona czynu, okrelonego w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr.w³.przem.
Informacja na stronie internetowej o mo¿liwoci nabycia u pozwanego okrelonych substancji mo¿e przy tym utrwaliæ u potencjalnych zainteresowanych przekonanie, ¿e jest on uprawniony do produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu b.s. Podobne skutki mog³o wywo³aæ og³oszenie pozwanego umieszczone w czasopimie S., w którym wprost u¿y³ on sformu³owania oferujemy. Informacja o dostêpnoci substancji u pozwane-
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go by³a jednoczenie sygna³em dla potencjalnych kontrahentów,
¿e pozwany po wyganiêcie patentu byæ mo¿e bêdzie sprzedawa³ j¹ w celach komercyjnych.
Niezasadne s¹ twierdzenia pozwanego, ¿e czasopismo S. nie
jest skierowane na rynek polski. Powód wykaza³ bowiem, i¿ ma
ono miêdzynarodowy charakter oraz licznych czytelników w bran¿y farmaceutycznej, w tym w krajach europejskich, wiêc uprawnione jest twierdzenie, i¿ jest przeznaczone tak¿e na rynek polski.
Z okolicznoci tych wynika, ¿e pozwany dopuci³ siê czynów
naruszaj¹cych ochronê przyznan¹ powodowi patentem PL 182344.
Przyzna³ on ponadto, i¿ podejmowa³ dalsze dzia³ania stanowi¹ce
naruszenie praw powoda z patentu. Potwierdzi³ bowiem, ¿e wyprodukowa³ b.s. i sprzeda³ go innym podmiotom. Nie ma znaczenia, ¿e sprzeda¿ nast¹pi³a na rzecz podmiotów zagranicznych
i w celu przeprowadzenia przez nich badañ niezbêdnych do rejestracji leku. Nie mieci³o siê to bowiem w zakresie wyj¹tku
Bolara, wprowadzonego w art. 69 Pr.w³.przem.
Wprowadzenie do obrotu nale¿y rozumieæ szeroko jako wszelkie czynnoci prowadz¹ce do przeniesienia w³adztwa nad produktem, bêd¹cym przedmiotem wynalazku, na osobê, która nie
jest do tego uprawniona, niezale¿nie od formy i tytu³u prawnego
wprowadzenia do obrotu. Nie ogranicza siê ono do obrotu krajowego. Decyduj¹ce z punktu widzenia ochrony patentowej jest
to, ¿e dana osoba w czasie obowi¹zywania ochrony patentowej
wprowadza w celu zarobkowym do obrotu przedmiot chroniony
patentem.
Nie zas³ugiwa³ na uwzglêdnienie argument pozwanego, ¿e eksport substancji chronionej patentem nie stanowi naruszenia patentu.
Podstawy do takiego pogl¹du nie daje art. 154 Pr.w³.przem. Ponadto pojêcie eksportu nie mog³oby obejmowaæ sprzeda¿y dokonanej
podmiotowi niemieckiemu, gdy¿ sprzeda¿ towarów w obrêbie
pañstw cz³onkowskich nie jest eksportem, lecz sprzeda¿¹ wewn¹trzwspólnotow¹. Nie ma wiêc znaczenia okolicznoæ, ¿e nabywcami
b.s. od niego by³y podmioty zagraniczne, które kupi³y go, wed³ug
jego twierdzeñ, w ramach wyj¹tku Bolara.
Przepis art. 69 ust. 1 Pr.w³.przem. wprowadza ograniczenia
patentu na zasadzie wyj¹tku od regu³y. Przy jego wyk³adni nale-
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¿y wiêc mieæ na uwadze, ¿e przepisów wyj¹tkowych nie mo¿na
interpretowaæ rozszerzaj¹co. Art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem.
przewiduje korzystanie z wynalazku w zakresie i w celu okrelonym w tym przepisie do wykonania czynnoci, jakie na podstawie przepisów prawa s¹ wymagane dla uzyskania rejestracji
lub zezwolenia. Cel ten musi dotyczyæ dzia³añ osoby, która korzysta z wynalazku. Nie obejmuje to osoby, która oferuje, wytwarza i wprowadza do obrotu produkt chroniony patentem, gdy
dopiero nabywca bêdzie korzysta³ z produktu w celu okrelonym ustaw¹. Treæ tego przepisu ma na celu wywa¿enie sprzecznych interesów podmiotów uprawnionych z patentu i producentów leków generycznych. Przewidziane w nim ograniczenie
ochrony patentowej, okrelane jako wyj¹tek Bolara, dotyczy tylko czynnoci niezbêdnych do rejestracji dokonywanej w kraju,
w którym patent zosta³ udzielony, skoro patent ma charakter terytorialny.
Z zebranego materia³u dowodowego wynika, ¿e pozwany nie
dzia³a³ w celu wykonania czynnoci, jakie na podstawie przepisów prawa s¹ wymagane dla uzyskania rejestracji b¹d zezwolenia, gdy¿ to nie on zamierza³ uzyskaæ rejestracjê lub zezwolenie.
Nawet jeli taki by³ cel jego nabywców, to nie mo¿na uznaæ, ¿e
celem pozwanego by³o uzyskanie rejestracji dla tych firm. Celem
jego dzia³añ, jako podmiotu zajmuj¹cego siê profesjonalnie produkcj¹ i sprzeda¿¹ substancji farmaceutycznych, by³o przede
wszystkim uzyskanie korzyci maj¹tkowych z transakcji dokonanych z innymi podmiotami.
Z uwagi na du¿¹ liczbê producentów leków generycznych na
ca³ym wiecie i praktycznie nieograniczon¹ liczbê prowadzonych
przez nich badañ, iloæ chronionych patentem substancji potrzebnych do prowadzenia badañ tak¿e mo¿e byæ ogromna. Pracownicy pozwanego zeznali za w sprawie, ¿e w firmie, poza fizycznymi mo¿liwociami, nie ma limitów iloci leków sprzedawanych w celach badawczych. Stanowisko pozwanego prowadzi³oby wiêc do tego, ¿e jako renomowana na rynku farmaceutycznym firma, produkuj¹ca substancjê chronion¹ patentem, móg³by on stale osi¹gaæ niekontrolowane przez uprawnionego zyski
ze sprzeda¿y tej substancji. Tak¿e z konkretnych transakcji po-
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zwany uzyska³ dochody ze sprzeda¿y i w³anie w tym celu wyprodukowa³ on b.s. oraz oferowa³ go w prasie i na stronach internetowych.
Pogl¹d pozwanego, ¿e wyj¹tek Bolara zosta³ wprowadzony
w celu umo¿liwienia produkcji chronionych patentem substancji
na rzecz osób trzecich bez zgody uprawnionego z patentu jest
sprzeczny z istot¹ ochrony patentowej oraz narusza równowagê
miêdzy interesami producentów leków generycznych i uprawnionych z tytu³u praw w³asnoci przemys³owej.
Poniewa¿ pozwany wytwarza³ b.s. w innym celu ni¿ uzyskanie rejestracji lub zezwolenia, a wytwarzanie bezspornie mia³o
miejsce na terenie Polski, wiêc dopuci³ siê on kolejnej czynnoci naruszaj¹cej wy³¹czne prawo powoda z tytu³u patentu na t¹
substancjê.
( )
¯¹danie powoda by³o usprawiedliwione co do zasady, ale
jego zakres by³ zbyt szeroki w stosunku do naruszeñ, jakich dopuci³ siê pozwany. Dotyczy³o to zg³oszonego w pozwie zakresu i sposobu publikacji zarówno informacji o treci wydanego
wyroku, jak i samego wyroku. Poza tym skoro oferowanie chronionej patentem substancji nast¹pi³o jedynie w okrelonym czasopimie i na stronach internetowych, to publikacja informacji
o wydanym orzeczeniu powinna byæ skierowana do takiego samego krêgu odbiorców. Niezasadne jest wiêc ¿¹danie publikacji
og³oszenia tak¿e w G.W. oraz publikacji samego orzeczenia.
Modyfikacji wymaga³a tak¿e proponowana przez powoda treæ
roszczeñ zakazowych, poniewa¿ nie odpowiada³y one dok³adnie treci art. 287 Pr.w³.przem. Za nieuzasadnione zosta³o uznane tak¿e ¿¹danie upowa¿nienia powoda do zastêpczego wykonania obowi¹zku publikacji og³oszeñ. Przepis art. 1049 k.p.c.
znajduje bowiem zastosowanie dopiero na etapie postêpowania
egzekucyjnego, a nie ma innej podstawy prawnej do udzielenia
takiego upowa¿nienia niejako na zapas.
( )
W apelacji od tego wyroku powód zarzuci³:
1) naruszenie prawa materialnego:
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a) art. 63 Pr.w³.przem. przez jego zastosowanie do zachowania, które nie mog³o stanowiæ korzystania z wynalazku chronionego udzielonym w Polsce patentem,
b) art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr.w³.przem. przez jego b³êdn¹ wyk³adniê, polegaj¹c¹ na przyjêciu, ¿e pojêcie wprowadzania do
obrotu obejmuje tak¿e eksport, tj. wprowadzenie do obrotu na terenie pañstwa, w którym patent nie zosta³ udzielony, a pojêcie oferowania obejmuje wymienienie na stronie internetowej bez podania ceny, warunków handlowych
ani ¿adnych zachêt do zawarcia transakcji,
c) art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem. w zw. z art. 34 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez jego b³êdn¹ wyk³adniê wskutek przyjêcia, ¿e okrelony w tym przepisie
wyj¹tek nie obejmuje wytwarzania, oferowania i sprzeda¿y
substancji czynnej podmiotowi, który bêdzie z niej korzysta³
w niezbêdnym zakresie do wykonania czynnoci, jakie na
podstawie przepisów prawa s¹ wymagane do uzyskania rejestracji b¹d zezwolenia, stanowi¹cych warunek dopuszczenia
do obrotu produktu leczniczego oraz ¿e wyj¹tek ten umo¿liwia wytworzenie substancji chronionej patentem jedynie podmiotowi, który bêdzie z niej korzysta³ w powy¿szym celu,
a tak¿e przez b³êdne uznanie, ¿e dzia³ania pozwanego nie
mieci³y siê w zakresie art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem.,
2) naruszenie przepisów postêpowania, które mog³o mieæ wp³yw
na wynik sprawy:
a) art. 233 § 1 k.p.c. przez nieprawid³ow¹ ocenê zeznañ wiadków J.T., P.W., A.G. i R.K. wykraczaj¹c¹ poza granice swobodnej oceny dowodów,
b) art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku dowodowego
o przes³uchanie wiadków A.G., R.K., C.T. oraz B.A., A.K.,
A.S. na okolicznoæ oferowania i sprzeda¿y b.s. wy³¹cznie
w zakresie tzw. wyj¹tku Bolara i wykorzystania tej substancji zgodnie z tym wyj¹tkiem.
Skar¿¹cy wniós³ o zawieszenie postêpowania apelacyjnego
i wyst¹pienie do Trybuna³u Sprawiedliwoci Unii Europejskiej
na podstawie art. 267 Traktatu ze sformu³owanymi w apelacji
pytaniami prawnymi. Co do istoty domaga³ siê zmiany zaskar¿o-

12

w sprawach cywilnych
nego wyroku przez oddalenie powództwa w ca³oci, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy S¹dowi pierwszej
instancji do ponownego rozpoznania. Ponadto wnosi³ o zas¹dzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztów procesu za obie
instancje wed³ug norm przepisanych.
Powód wniós³ o oddalenie wniosku o zwrócenie siê z pytaniami prawnymi do ETS oraz o oddalenie apelacji i zas¹dzenie
od pozwanego na jego rzecz kosztów postêpowania apelacyjnego wed³ug norm przepisanych.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny aprobuje ustalenia faktyczne dokonane przez
S¹d pierwszej instancji i uznaje je za w³asne. S¹ one bowiem
zgodne z treci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego,
a ocena tego materia³u nie budzi zastrze¿eñ, poniewa¿ wbrew
pozwanemu mieci siê w granicach swobodnej oceny dowodów,
wynikaj¹cych z art. 233 k.p.c. Ustalenia te s¹ ponadto wystarczaj¹ce do oceny zasadnoci apelacji.
Zarzuty naruszenia przepisów postêpowania s¹ nieuzasadnione. Wskazane w treci zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. okolicznoci, wynikaj¹ce z zeznañ wiadków J.T., P.W., A.G. i R.K.,
które dotyczy³y sposobu zawierania umów przez firmy farmaceutyczne, przygotowañ firm generycznych do wejcia na rynek
po wyganiêciu patentu w ramach wojny patentowej oraz istnienia u pozwanego ograniczeñ ilociowych przy produkcji substancji na potrzeby wyj¹tku Bolara, nie maj¹ istotnego znaczenia
dla oceny zasadnoci ¿¹dania powoda. W sprawie chodzi³o bowiem przede wszystkim o rozstrzygniêcie, czy ustalone zachowanie pozwanego by³o zgodne z prawem, w szczególnoci z art.
69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem. Tak¿e oddalenie wniosków dowodowych, maj¹cych s³u¿yæ do wykazania, ¿e pozwany oferowa³
i sprzedawa³ b.s. innym podmiotom wy³¹cznie w zakresie wyj¹tku Bolara nie mia³o istotnego wp³ywu na koñcowy wynik sprawy. Chybiony jest wiêc równie¿ zarzut naruszenia art. 227 k.p.c.
Decyduj¹ce znaczenie maj¹ w sprawie kwestie prawne, a nie
faktyczne. Pozwany w ogóle nie kwestionowa³ bowiem, ¿e wy-
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produkowa³ b.s., bêd¹cy substancj¹ chronion¹ patentem PL 182344
przys³uguj¹cym powodowi, oraz ¿e sprzeda³ tê substancjê innym
podmiotom. Swoj¹ obronê opiera³ on natomiast przede wszystkim na twierdzeniu, ¿e wszystkie jego czynnoci nie narusza³y
praw powoda z patentu, poniewa¿ by³y zgodne z prawem jako
mieszcz¹ce siê w granicach tzw. wyj¹tku Bolara, uregulowane
w prawie polskim w art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem.
Niezale¿nie od odrêbnego sformu³owania w apelacji zarzutów naruszenia bli¿ej wymienionych przepisów prawa materialnego przez b³êdn¹ wyk³adniê pojêæ wprowadzanie do obrotu
oraz oferowanie ostatecznie i tak sprowadzaj¹ siê one do twierdzenia, ¿e zachowanie pozwanego nie naruszy³o patentu przys³uguj¹cego powodowi, poniewa¿ odpowiada³o treci wyj¹tku
Bolara.
S¹d Okrêgowy prawid³owo wskaza³, i¿ naruszenie prawa z patentu mo¿e nast¹piæ odrêbnie i niezale¿nie w ka¿dy ze sposobów wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr.w³.przem., tj. przez
wytwarzanie, u¿ywanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu
lub importowanie dla tych celów produktu bêd¹cego przedmiotem wynalazku. Z uzasadnienia zaskar¿onego wyroku wynika
ponadto, ¿e S¹d ten przyj¹³, i¿ pozwany dopuci³ siê naruszenia
praw powoda na kilka samodzielnych sposobów:
a) przez oferowanie chronionej patentem powoda substancji o nazwie b.s.,
b) przez jej wprowadzanie do obrotu w drodze sprzeda¿y bli¿ej
wymienionym podmiotom,
c) przez jej wytwarzanie.
Skuteczne podwa¿enie prawid³owoci zaskar¿onego wyroku
wymaga³oby wiêc jednoczesnego wykazania wadliwoci ustaleñ
faktycznych i rozwa¿añ prawnych w odniesieniu do ka¿dej z tych
postaci naruszenia praw powoda. Nawet w razie ewentualnej
zasadnoci zarzutów, dotycz¹cych wadliwej wyk³adni pojêæ wprowadzanie do obrotu i oferowanie, nie by³oby to równoznaczne z koniecznoci¹ oddalenia powództwa. Niemniej jednak S¹d
Apelacyjny nie podzieli³ zarzutów pozwanego odnosz¹cych siê
do powy¿szych okolicznoci.
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Pozwany bezpodstawnie kwestionuje prawid³owoæ dokonanej przez S¹d pierwszej instancji wyk³adni pojêcia oferowanie,
u¿ytego w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr.w³.przem. S¹d ten trafnie uzna³,
i¿ to pojêcie ma inne znaczenie ni¿ oferta w rozumieniu art. 66
k.c., zgodnie z którym oferta polega na z³o¿eniu innej osobie
owiadczenia woli zawarcia umowy, które okrela istotne postanowienia umowy. S¹d Apelacyjny podziela stanowisko S¹du pierwszej instancji, ¿e w art. 66 ust. 1 pkt 1 Pr.w³.przem. chodzi o szersze znaczenie zwrotu oferowanie, przez które nale¿y rozumieæ
równie¿ samo przedstawienie informacji o mo¿liwoci nabycia
okrelonego produktu nawet bez podania jego ceny i warunków
handlowych lub zachêty do zawarcia transakcji. Przemawia za
tym cel ochrony, wynikaj¹cej z patentu, która ma charakter bezwzglêdny i wy³¹czny. Powinna zatem obejmowaæ ona wszelkie
czynnoci, które mog¹ naruszyæ prawo przys³uguj¹ce uprawnionemu z patentu. Wobec tego nie ma podstaw do uznania, ¿e
dopiero z³o¿enie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego narusza prawa z patentu, natomiast inne czynnoci, które poprzedzaj¹ jej z³o¿enie i przygotowuj¹ zawarcie umowy, np. przez
przekazanie informacji o dostêpnoci okrelonej substancji i mo¿liwoci jej nabycia oraz danych kontaktowych zbywcy, s¹ prawnie obojêtne z punktu widzenia ochrony s³usznych interesów
uprawnionego z patentu.
Oczywiste jest, ¿e bez informacji o ofercie handlowej w szerokim rozumieniu w gruncie rzeczy w ogóle mo¿e nie dojæ do
z³o¿enia oferty w sensie wynikaj¹cym z kodeksu cywilnego,
poniewa¿ przyszli kontrahenci z regu³y mog¹ nawet nie wiedzieæ o swoim istnieniu i zakresie swojej produkcji lub potrzeb.
Istotna rola przypada wspó³czenie w tym zakresie informacjom
publikowanym w Internecie. Pozwany niezasadnie kwestionuje
wiêc dokonan¹ przez S¹d pierwszej instancji ocenê jego zachowania, polegaj¹cego na umieszczeniu informacji o oferowanych
przez niego substancjach na swoich stronach internetowych. Nota
bene, pozwany nawet sam pos³u¿y³ siê na stronie internetowej
sformu³owaniem lista oferowanych substancji. Tak¿e w treci
reklamy w czasopimie S. wprost znajdowa³a siê zachêta do nawi¹zania kontaktu z pozwanym podczas maj¹cych siê wkrótce
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odbyæ Miêdzynarodowych Targów Bran¿y Farmaceutycznej z jednoczesnym wskazaniem, ¿e oferuje on okrelone substancje.
S¹d Okrêgowy trafnie uzna³ ponadto, ¿e z uwagi na umieszczenie powy¿szej informacji tak¿e na polskojêzycznej stronie internetowej oraz z uwagi na dostêpnoæ czasopisma S. równie¿
na terenie Polski, nie mo¿na przyj¹æ, i¿ oferowanie przez pozwanego b.s. nie narusza³o patentu udzielonego powodowi w naszym kraju.
Nie zas³uguje na akceptacjê równie¿ stanowisko pozwanego,
¿e S¹d Okrêgowy b³êdnie uzna³, i¿ w ustalonych w sprawie okolicznociach dopuci³ siê on wprowadzania do obrotu substancji
chronionej patentem powoda. Nie jest istotne, ¿e pozwany dokonywa³ zbycia substancji na rzecz podmiotów zagranicznych, czyli jej eksportu. Decyduj¹ce znaczenie ma okolicznoæ, ¿e wyeksportowanie substancji za granice Polski by³o poprzedzone zawarciem umowy, która zgodnie z regu³ami okrelonymi w art.
70 § 2 k.c. by³a zawarta w siedzibie pozwanego, skoro nie wykaza³ on, a nawet nie twierdzi³, i¿ zawarcie umowy sprzeda¿y
chronionej patentem substancji nast¹pi³o poza obszarem Polski,
na którym obowi¹zuje udzielona powodowi ochrona patentowa.
Z uwagi na miejsce zawarcia umowy na obszarze Polski dosz³o
wiêc do sprzecznego z prawem powoda wprowadzeniem substancji do obrotu. Wtórne znaczenie ma natomiast okolicznoæ,
¿e nabyta od pozwanego przez osobê trzeci¹ substancja docelowo opuci³a polski obszar celny, czyli zosta³a eksportowana.
Niezale¿nie od tego na aprobatê zas³uguje stanowisko S¹du
Okrêgowego, ¿e ewentualny eksport móg³by obejmowaæ jedynie czêæ substancji wprowadzonej do obrotu przez pozwanego,
która zosta³a sprzedana podmiotom maj¹cym siedzibê w Szwajcarii lub Arabii Saudyjskiej. Nie dotyczy³o to sprzeda¿y na rzecz
podmiotu maj¹cego siedzibê w Niemczech, która jako tzw. sprzeda¿ wewn¹trzwspólnotowa nie mo¿e zostaæ uznana za eksport.
Kolejnym sposobem naruszenia praw patentowych powoda,
ustalonym przez S¹d Okrêgowy, by³o wytworzenie przez pozwanego b.s. Wi¹za³o siê to jednoczenie z jego oferowaniem
i wprowadzeniem do obrotu, czyli innymi formami naruszenia
praw powoda wskazanymi przez w/w S¹d, poniewa¿ bezsporne
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by³o w sprawie, ¿e powód nie wykorzystywa³ tej substancji na
w³asne potrzeby, w szczególnoci nie czyni³ tego osobicie w zakresie tzw. wyj¹tku Bolara, przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt
4 Pr.w³.przem.
Ostatecznie rozstrzygniêcia wymaga³o wiêc, czy wszystkie
czynnoci pozwanego, tj. wytwarzanie, oferowanie i wprowadzanie b.s. do obrotu, mieci³y siê w granicach okrelonych w powy¿szym przepisie, skoro ka¿da z postaci naruszenia prawa powoda zmierzaæ mia³a docelowo  wed³ug twierdzeñ pozwanego
 do wykorzystania tej substancji w zakresie niezbêdnym dla
wykonania czynnoci wymaganych przez prawo do uzyskania
rejestracji lub zezwolenia, stanowi¹cych warunek dopuszczenia
produktów leczniczych do obrotu.
Pozwany niezasadnie kwestionuje dokonan¹ przez S¹d Okrêgowy wyk³adniê art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem. S¹d Apelacyjny
w pe³ni podziela stanowisko S¹du pierwszej instancji wraz z przytoczon¹ na jego poparcie argumentacj¹.
Trafny jest pogl¹d, ¿e z uwagi na wyj¹tkowy charakter tego
przepisu nie powinien on podlegaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej.
W razie w¹tpliwoci powinna wiêc mieæ zastosowanie regu³a
ogólna (w myl paremii in dubio pro principio), która w tym
wypadku przemawia za udzieleniem ochrony uprawnionemu
z patentu, który ma charakter prawa wy³¹cznego i bezwzglêdnego, skutecznego wobec wszelkich naruszeñ tego prawa
i wszystkich nieuprawnionych podmiotów. Pierwszeñstwo maj¹
wiêc interesy uprawnionego z patentu, a nie podmiotu, który
chce z niego korzystaæ z powo³aniem siê na wy³¹czenie ochrony, wynikaj¹ce z wyj¹tku Bolara.
S¹d Okrêgowy s³usznie zwróci³ uwagê, ¿e celem osoby, korzystaj¹cej z wynalazku zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem., jest
wykonanie czynnoci wymaganych przez prawo do uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Na podkrelenie zas³uguje, ¿e w przepisie
tym mowa wyranie o czynnociach niezbêdnych. Ju¿ ze sformu³owania przepisu wynika zatem, ¿e nie obejmuje on wszystkich mo¿liwych czynnoci, zmierzaj¹cych do uzyskania rejestracji lub zezwolenia. Pozwany mia³ natomiast zupe³nie inny cel, który by³
w gruncie rzeczy oderwany i niezale¿ny od dalszego wykorzysta-
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nia substancji przez nabywcê. Celem tym by³o osi¹gniêcie korzyci maj¹tkowej w postaci otrzymania ceny zap³aconej przez
nabywcê. W rzeczywistoci na tym koñczy³o siê zainteresowanie pozwanego korzystaniem z wynalazku powoda.
W toku procesu pozwany stara³ siê wprawdzie przekonaæ, ¿e
faktycznie chodzi³o mu o korzystanie z substancji przez jej nabywcê zgodnie z treci¹ art. 69 § 1 pkt 4 Pr.w³.przem. Pomijaj¹c
brak mo¿liwoci sprawdzenia przez pozwanego zgodnoci zachowania nabywcy z treci¹ tego przepisu oraz ewentualnego
wyegzekwowania przez niego tej zgodnoci, S¹d Okrêgowy trafnie
zwróci³ uwagê na terytorialny zakres obowi¹zywania prawa w³asnoci przemys³owej, w tym ochrony patentowej. Nawet gdyby
pozwany wymaga³ od zagranicznych kontrahentów, którym zgodnie z treci¹ zebranego materia³u dowodowego sprzeda³ chronion¹ patentem substancjê, aby wykorzystali j¹ wy³¹cznie w ramach wyj¹tku Bolara, to w rzeczywistoci wcale nie byliby oni
zobowi¹zani do przestrzegania art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem.
Przepis ten obowi¹zuje bowiem jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec czego reguluje wy³¹cznie zdarzenia
nastêpuj¹ce na tym terytorium. Poza granicami Polski nie obowi¹zuje ani polska ochrona patentowa, ani jej ograniczenia, wynikaj¹ce z wyj¹tku Bolara, oczywicie abstrahuj¹c od ewentualnych obcych przepisów, przewiduj¹cych analogiczne regulacje.
Wi¹¿e siê to równie¿ z tym, ¿e krajowy ustawodawca jest
uprawniony do regulacji tylko takich zdarzeñ, które podlegaj¹
jego jurysdykcji. Wobec tego polski ustawodawca mo¿e zezwoliæ na korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego z patentu w zakresie wyj¹tku Bolara jedynie w odniesieniu do czynnoci zwi¹zanych z rejestracj¹ lub zezwoleniem, które mia³oby
zostaæ udzielone na obszarze jego jurysdykcji. Nie mo¿e bowiem
w³adczo ingerowaæ w zdarzenia, które maj¹ miejsce na obszarze
innych pañstw. Dotyczy to w szczególnoci prawa w³asnoci przemys³owej, które  jak trafnie wskaza³ S¹d pierwszej instancji 
ma charakter terytorialny.
Potwierdza to m.in. treæ przepisu art. 63 ust. 1 Pr.w³.przem.,
zgodnie z którym przez uzyskanie patentu nabywa siê prawo
wy³¹cznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub
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zawodowy na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro
ustawodawca udziela ochrony patentowej na obszarze swojej jurysdykcji, to tylko na tym obszarze mo¿e okrelaæ jej zakres,
w tym ograniczenia wynikaj¹ce z wyj¹tku Bolara.
W sprawie decyduj¹ce jest wiêc to, ¿e pozwany niew¹tpliwie
nie tylko sam nie korzysta³ z substancji chronionej patentem udzielonym powodowi, ale ponadto nie czyni³y tego równie¿ te podmioty, które naby³y od niego tê substancjê, poniewa¿ ich dzia³alnoæ, zwi¹zana z jej ewentualnym wykorzystaniem wy³¹cznie
w zakresie wyj¹tku Bolara, bezspornie nie jest prowadzona na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnoci nie chodzi³o o badania prowadzone prze te podmioty w Polsce na potrzeby uzyskania rejestracji leków generycznych w naszym kraju
lub zezwolenia na ich dystrybucjê w Polsce. Z tych przyczyn S¹d
Apelacyjny podzieli³ stanowisko S¹du pierwszej instancji o braku
podstaw do wyst¹pienia do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci ze sformu³owanymi przez skar¿¹cego w apelacji pytaniami prawnymi. Wobec tego oddalony zosta³ równie¿ wniosek
o zawieszenie postêpowania apelacyjnego.
Zarzut naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem. jest wiêc
nieuzasadniony. S¹d Okrêgowy trafnie uzna³ bowiem, ¿e przepis ten nie obejmuje sytuacji, w której pozwany nie korzysta³
osobicie z chronionej patentem substancji w celu wynikaj¹cym
z w/w przepisu, lecz zbywa³ j¹ innym podmiotom bez wzglêdu
na to, czy cel ten by³ ewentualnie realizowany przez nabywcê.
Wobec tego bezpodstawny jest równie¿ zarzut naruszenia art. 63
ust. 1 Pr.w³.przem. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e pozwany
wytworzy³ substancjê chronion¹ patentem PL 182344, oferowa³
j¹ innym osobom i wprowadzi³ j¹ do obrotu przez sprzeda¿ bli¿ej
ustalonym podmiotom. Z uwagi na to, ¿e pozwany osobicie nie
korzysta³ z tej substancji w celu podjêcia wymaganych przez prawo czynnoci niezbêdnych do uzyskania rejestracji lub zezwolenia na produkty lecznicze, nie ma za zastosowania w sprawie
art. 69 ust. 1 pkt 4 Pr.w³.przem.
Wbrew twierdzeniom skar¿¹cego, korzystanie przez pozwanego z chronionej prawem substancji polega³o na uzyskaniu korzyci z jej zbywania na rzecz innych osób. Dowolne i nieistotne
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dla udzielenia ochrony powodowi jest powo³ywanie siê na to, ¿e
dopiero nabywcy mieli korzystaæ z nabytej substancji jedynie
w zakresie wyj¹tku Bolara. Z patentu wynika bowiem wy³¹czne
prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku. Czym innym jest zatem korzystanie z wynalazku w celu
przeprowadzenia badañ niezbêdnych do przygotowania produktu, z którego osoba prowadz¹ca badania bêdzie uzyskiwaæ korzyci po ustaniu ochrony patentowej, a czym innym czerpanie
zysków bezporednio z wynalazku przez nieuprawnionego z patentu jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Korzyci takie mog¹ przypadaæ jedynie uprawnionemu z patentu.
Zarzuty apelacyjne pozwanego stanowi³y w istocie bezpodstawn¹ polemikê z trafnymi ustaleniami faktycznymi i wnioskami prawnymi S¹du pierwszej instancji. Nie uzasadnia³y wiêc dokonania odmiennych ustaleñ faktycznych lub przyjêcia takich
wniosków prawnych, które skutkowa³yby zmian¹ zaskar¿onego
wyroku w kierunku postulowanym przez skar¿¹cego.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, S¹d Apelacyjny na mocy art. 385
k.p.c. oddali³ apelacjê oraz orzek³ o kosztach postêpowania apelacyjnego na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 109, art. 98 § 1
i 3 k.p.c. i § 11 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).
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2
WYROK
z dnia 28 maja 2012 r.
V ACa 427/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Roman Kowalkowski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Artur Lesiak
del. SO Anna Daniszewska

Teza
Postanowienie sêdziegokomisarza o wy³¹czeniu z masy upad³oci rzeczy lub praw ma specyficzny charakter i ograniczon¹
moc, zwi¹zane z istot¹ postêpowania upad³ociowego. Rozstrzyga bowiem jedynie na potrzeby tego postêpowania, czy okrelony sk³adnik maj¹tkowy mo¿e byæ poddany jego rygorom, a wiêc
czy mo¿e byæ traktowany jako sk³adnik maj¹tku upad³ego podlegaj¹cego likwidacji w ramach tocz¹cego siê postêpowania. Nie
rozstrzyga jednak definitywnie prawa w³asnoci do spornych rzeczy lub praw osoby, na rzecz której wy³¹czono ten sk³adnik
z masy upad³oci, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dochodzenie swoich
praw do nich przez inne podmioty w innym postêpowaniu cywilnym.
Taki charakter tego orzeczenia powoduje, ¿e ma ono ograniczon¹ skutecznoæ odnoszon¹ jedynie do ram tocz¹cego siê postêpowania upad³ociowego, co wyklucza konstruowanie skutku
dalej id¹cego, polegaj¹cego na przyjêciu istnienia jego rozszerzonej prawomocnoci (art. 365 § 1 k.p.c.) prowadz¹cej do zwi¹zania nim s¹du w innej sprawie dotycz¹cej oceny prawa w³asnoci rzeczy lub praw wy³¹czonych z masy upad³oci na rzecz innego podmiotu.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. S¹d Okrêgowy rozpoznaj¹c sprawê z powództwa g³ównego Przedsiêbiorstwa D. sp.
z o.o. w B. przeciwko M. S.A. w B. o wydanie oraz interwencji
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g³ównej H. sp. z o.o. w P. przeciwko Przedsiêbiorstwu D. sp.
z o.o. w B. i M. S.A. w B. o wydanie uwzglêdni³ powództwo g³ówne i nakaza³ wydanie Przedsiêbiorstwu D. sp. z o.o. w B. przez
M. S.A. w B. szeregu wymienionych w wyroku skrzyñ formierskich i oddali³ powództwo interwencyjne oraz orzek³ o kosztach
procesu.
Swoje rozstrzygniêcie opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Powód  Przedsiêbiorstwo D. sp. z o.o. w B. z³o¿y³ pozew,
w którym domaga³ siê nakazania pozwanemu M. S.A. w B.,
aby wyda³ mu skrzynie formierskie stalowe i ¿eliwne oraz skrzynie formierskie maszynowe, bêd¹ce w faktycznym posiadaniu
pozwanej, wymienione w pozwie ewentualnie gdyby pozwany
zby³, zniszczy³ lub w inny sposób uniemo¿liwi³ zaspokojenie roszczenie powoda wnosi³ o nakazanie pozwanemu zap³aty na jego
rzecz kwoty 410.866 z³otych wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia wniesienia pozwu.
W uzasadnieniu pozwu poda³, i¿ w dniu 21 wietnia 2009 r.
zakupi³ i obj¹³ w posiadanie od spó³ki O.¯. Z. spó³ka z o.o.
skrzynie formierskie. Po zawarciu umowy sprzeda¿y, powód,
jako w³aciciel przedmiotowych skrzyñ formierskich, zawar³ ze
spó³k¹ O.¯. Z. spó³ka z o.o. umowê ich dzier¿awy. Z uwagi na
nie regulowanie przez upad³ego op³at zwi¹zanych z dzier¿aw¹
umowa zosta³a wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. S¹d Rejonowy wyda³ postanowienie o og³oszeniu upad³oci O.¯. Z. spó³ka z o.o.
Nastêpnie powód z³o¿y³ wniosek o wy³¹czenie z masy upad³oci powy¿szych ruchomoci. S¹d po rozpoznaniu sprawy
w dniu 30 czerwca 2010 r. wyda³ postanowienie o wy³¹czeniu
ruchomoci z masy upad³oci na rzecz powoda. W toku tego
postêpowania S¹d bada³ przes³anki z art. 169 k.c i potwierdzi³,
¿e powód jest w³acicielem skrzyñ formierskich i maszynowych
wymienionych w postanowieniu. Postanowienie to jest prawomocne.
Pozwany M. S.A. w B. w odpowiedzi na pozew wniós³ o oddalenie powództwa w ca³oci i zas¹dzenie na jego rzecz kosztów procesu.
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Wskaza³, ¿e O.¯. Z. spó³ka z o.o. powsta³a na bazie maj¹tku
pozwanego, natomiast skrzynie i ramy formierskie stanowi³y w³asnoæ M. S.A. jeszcze przed powstaniem spó³ki Z. i by³y u¿ytkowane w wydziale odlewni. Nigdy nie stanowi³y one przedmiotu aportu i pozwany nigdy nie przeniós³ ich w³asnoci na spó³kê
Z.. Pozwany pozwala³ jedynie spó³ce Z. u¿ywaæ tych skrzyñ
na potrzeby swego jedynego wspólnika. Aktem notarialnym z dnia
30 kwietnia 2009 r. g³ówn¹ dzia³kê, na której znajdowa³a siê Odlewnia wraz z przedmiotowymi skrzyniami formierskimi, pozwany sprzeda³ na rzecz pañstwa R. i B.J., którzy w po³owie 2006 r.
wnieli j¹ jako aport do pozwanej spó³ki. Zatem skrzynie i ramy
znalaz³y siê na terenie bêd¹cym w³asnoci¹ pozwanego.
Pozwany przyzna³ nastêpnie, i¿ skrzynie znajduj¹ siê w jego
dyspozycji, a innych nie posiada³.
Pozwany doda³ te¿, ¿e w dniu 2 marca 2009 r. O.¯. Z. spó³ka z o.o. zawar³a umowê po¿yczki na kwotê 1.008.536,88 z³otych z H. sp. z o.o. w P. Zabezpieczeniem sp³aty tego zobowi¹zania by³a umowa przew³aszczenia skrzyñ formierskich wed³ug za³¹cznika do umowy. Spó³ka ta dwukrotnie wzywa³a pozwanego do wydania skrzyñ i ram, jednak¿e pozwany odmówi³
ich wydania.
Pozwany stwierdzi³ te¿, ¿e ju¿ w trakcie rozpatrywania przez
s¹d upad³ociowy wniosku o wy³¹czenie z masy upad³oci skrzyñ
i form wezwany by³ przez syndyka do ich wydania, jednak pozwany nie zezwoli³ na wywiezienie tych ruchomoci z tego
wzglêdu, ¿e czuje siê ich w³acicielem. Zdaniem pozwanego
postanowienie S¹du z dnia 30 czrwca 2010 r. nie korzysta z powagi rzeczy os¹dzonej pomiêdzy stronami i rozstrzyga jedynie,
¿e skrzynie i ramy nie nale¿a³y do upad³ego.
Na koniec, pozwany zakwestionowa³ nabycie przez powoda
w³asnoci przedmiotowych skrzyñ i ram na podstawie art.
169 § 1 k.c., podnosz¹c, i¿ powód nie naby³ ich w dobrej wierze, gdy¿ powinien zachowaæ nale¿yt¹ starannoci i za¿¹daæ od
spó³ki O.¯. Z. spó³ka z o.o. wykazania siê tytu³em w³asnoci
do skrzyñ i ram. Powód powinien, zdaniem pozwanego zastanowiæ siê dlaczego spó³ka Z. zamierza sprzedaæ wszystkie skrzynie i ramy niezbêdne jej do prowadzenia dzia³alnoci.
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W pimie z dnia 30 grudnia 2010 r. H. spó³ka z o.o. w P.
z³o¿y³a pozew interwencyjny, w którym wnios³a o oddalenie powództwa Przedsiêbiorstwa D. sp. z o.o i zobowi¹zanie M.
S.A. w B. do wydania powodowi interwencyjnemu przedmiotowych ram i skrzyñ formierskich, ewentualnie o zas¹dzenie od
M. S.A. na rzecz powoda interwencyjnego kwoty 410.866 z³otych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
W uzasadnieniu powód interwencyjny wskaza³, ¿e na podstawie umowy z dnia 2 marca 2009 r. udzieli³ spó³ce O.¯. Z.
spó³ka z o.o. w B. po¿yczki na kwotê 1.008.536,88 z³otych. Tytu³em zabezpieczenia po¿yczki wraz z odsetkami O.¯. Z. spó³ka z o.o. przew³aszczy³a na rzecz interwenienta g³ównego skrzynie i ramy formierskie okrelone w za³¹czniku do umowy. O.¯.
Z. spó³ka z o.o. nie przekaza³a interwenientowi g³ównemu ¿adnej
z rat po¿yczki, w zwi¹zku z tym strony zawar³y szereg umów
maj¹cych za swój przedmiot wyprodukowanie przez O.¯. Z.
spó³ka z o.o. dla interwenienta g³ównego odlewów. Czêæ nale¿noci z tych umów na ³¹czn¹ kwotê 89.569,47 z³otych strony
rozliczy³y bezgotówkowo, kompensuj¹c nale¿noci z nale¿nociami O.¯. Z. spó³ka z o.o. z tytu³u po¿yczki. Poniewa¿ dalsze
sp³aty po¿yczki nie nastêpowa³y, w dniu 4 marca 2010 r. pe³nomocnik interwenienta g³ównego wezwa³ d³u¿nika do zap³aty oraz
wydania skrzyñ i ram formierskich przew³aszczonych na rzecz
interwenienta, jednak¿e bezskutecznie.
W postêpowaniu upad³ociowym O.¯. Z. spó³ka z o.o. interwenient ustali³, i¿ przedmiotowe skrzynie i ramy przesz³y na
w³asnoæ tej¿e spó³ki. Sk³adniki te s¹ podstawowym narzêdziem
do produkcji. St¹d te¿ chybione jest zdaniem interwenienta g³ównego twierdzenie pozwanego M. S.A., ¿e skrzynie i ramy s¹
jego w³asnoci¹.
W ocenie interwenienta g³ównego w³acicielem rzeczy nie
jest te¿ powód, gdy¿ nie dosz³o do wydania na jego rzecz przedmiotowych ruchomoci.
Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. w odpowiedzi na pozew
interwencyjny wnios³o o jego oddalenie i zas¹dzenie na jego rzecz
kosztów procesu.
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Odnosz¹c siê merytorycznie do ¿¹dania powoda interwencyjnego pozwany Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. podniós³, i¿
odpowiedzialnoæ z tytu³u niew³aciwego wykonania umowy
po¿yczki ponosi firma Z. i swoj¹ wierzytelnoæ powinien powód interwencyjny zg³osiæ do masy upad³oci.
Odnonie zarzutu nie przekazania ruchomoci Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o., spó³ka ta podnios³a, i¿ nie jest to zgodne
z prawd¹ z uwagi na podpisanie protoko³u przekazania z dnia
22 kwietnia 2009 r. Doda³a te¿, ¿e powód interwencyjny nie
posiada prawa w³asnoci do przedmiotowych ruchomoci, gdy¿
zgodnie z art. 84 ust. 2 p.u.n. umowa przeniesienia w³asnoci
rzeczy, zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelnoci jest skuteczna wobec masy upad³oci, je¿eli zosta³a zawarta w formie
pisemnej z dat¹ pewn¹. Brak daty pewnej na umowie po¿yczki
z dnia 2 marca 2009 r. powoduje ten skutek, ¿e zbyte rzeczy
ruchome s¹ traktowane jakby pozostawa³y nadal w masie upad³oci. Dlatego spó³ka Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. twierdzi³a, i¿ naby³a przedmiotowe ruchomoci w dobrej wierze na
podstawie art. 169 k.c., na mocy wy³¹czenia ich z masy upad³oci. Obwieszczenie postanowienia sêdziegokomisarza zosta³o
ponadto og³oszone w prasie i ani powód interwencyjny ani pozwany M. S.A. nie zaskar¿yli tego orzeczenia i nie zg³osili konkurencyjnego roszczenia o wy³¹czenie z masy upad³oci.
Zdaniem powoda, postanowienie sêdziegokomisarza stworzy³o stan rzeczy os¹dzonej w przedmiocie ustalenia, i¿ powód
skutecznie naby³ skrzynie i ramy wymienione w tym postanowieniu. Instytucja wy³¹czenia z masy upad³oci s³u¿y bowiem
ochronie praw osób trzecich, które zosta³y naruszone zaliczeniem w spisie inwentarza do masy upad³oci rzeczy, do których
to te osoby a nie upad³y maj¹ prawo. Zdaniem Przedsiêbiorstwa
D. spó³ka z o.o. postêpowanie w przedmiocie wy³¹czenia z masy upad³oci w sensie funkcjonalnym jest odpowiednikiem powództwa przeciwegzekucyjnego i w postêpowaniu tym ¿¹daj¹cy wy³¹czenia musi wykazaæ, i¿ ma prawo do rzeczy, czyli musi
wykazaæ w³asnoæ.
Pozwany M. S.A. w odpowiedzi na pozew interwencyjny
wniós³ o jego oddalenie.
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W dniu 2 marca 2009 r. H. spó³ka z o.o. udzieli³a O.¯. Z.
spó³ce z o.o. w B. po¿yczki, w kwocie 1.008.536,88 z³otych na
okres 24 miesiêcy. W § 5 umowy po¿yczki strony okreli³y, i¿
tytu³em zabezpieczenia zwrotu kwoty po¿yczki wraz z odsetkami dokonuje siê przew³aszczenia na rzecz po¿yczkodawcy w³asnoci rzeczy ruchomych tj. skrzyñ formierskich wed³ug za³¹cznika do umowy.
W dniu 21 kwietnia 2009 r. powód Przedsiêbiorstwo D. spó³ka
z o.o. w B. zakupi³ od spó³ki O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B. skrzynie formierskie i ramy za ³¹czn¹ kwotê 410.866 z³otych. Z tego
tytu³u wystawiona zosta³a faktura VAT z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
do której do³¹czono za³¹cznik, w którym wymienione zosta³y
przedmiotowe skrzynie i ich iloci. Protoko³em z dnia 22 kwietnia 2009 r. spó³ka O.¯. Z. spó³ka z o.o. przekaza³a w/w ruchomoci spó³ce Przedsiêbiorstwa D. spó³ka z o.o.
W dniu 4 maja 2009 r. w/w spó³ki zawar³y umowê dzier¿awy
przedmiotowych ruchomoci, w której Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. wystêpowa³a jako dzier¿awca, a O.¯. Z. spó³ka z o.o.
jako dzier¿awi¹ca. Pismem z dnia 23 wrzenia 2009 r. Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. wypowiedzia³o powy¿sz¹ umowê ze
skutkiem natychmiastowym, podaj¹c jako przyczynê wypowiedzenia nie regulowanie przez O.¯. Z. spó³ka z o.o. op³at zwi¹zanych z dzier¿aw¹.
Pismem z dnia 4 marca 2010 r. spó³ka H. spó³ka z o.o. wezwa³a spó³kê O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B. do zap³aty kwoty
991.939,63 z³otych tytu³em rozliczenia wszelkich zobowi¹zañ wobec spó³ki H. spó³ka z o.o., a w przypadku braku zap³aty tej
kwoty w zakrelonym terminie do wydania jej skrzyñ i ram formierskich wskazanych w za³¹czniku do umowy po¿yczki z dnia
2 marca 2009 r. Równie¿ pismem z dnia 4 marca 2010 r. spó³ka
H. spó³ka z o.o. w P. wezwa³a M. S.A. do umo¿liwienia jej
odbioru rzeczy tj. skrzyñ i ram formierskich, które zdaniem spó³ki H. spó³ka z o.o. s¹ jej w³asnoci¹, z tytu³u ich przew³aszczenia na zabezpieczenie umowy po¿yczki udzielonej przez spó³kê
H. spó³ka z o.o. spó³ce O.¯. Z. spó³ka z o.o.
Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2010 r. S¹d Rejonowy og³osi³ upad³oæ O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B., obejmuj¹c¹ likwidacjê
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maj¹tku upad³ego. W toku tego postêpowania Przedsiêbiorstwo
D. spó³ka z o.o. z³o¿y³o wniosek o wy³¹czenie z masy upad³oci skrzyñ formierskich stalowych i ¿eliwnych  932 sztuki i skrzyñ
formierskich maszynowych  1111 sztuki.
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 r. sêdziakomisarz
wy³¹czy³ z masy upad³oci O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B. na rzecz
Przedsiêbiorstwa D. spó³ka z o.o. ruchomoci wymienione w za³¹czniku do faktury VAT z dnia 21 kwietnia 2009 r.
W uzasadnieniu tego orzeczenia sêdziakomisarz wskaza³, ¿e
w dniu 2 marca 2009 r. zawarta zosta³a umowa przew³aszczenia
na zabezpieczenie pomiêdzy spó³k¹ Z. a Fabryk¹ H. w P.
Sêdziakomisarz przyj¹³, i¿ Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
zawieraj¹c umowê kupna skrzyñ od O.¯. Z. spó³ka z o.o. nie
posiada³a wiedzy o zawartej umowie przew³aszczenia, w zwi¹zku z czym na podstawie art. 169 k.c. uzyska³a w³asnoæ tych¿e
ruchomoci.
Postanowienie z dnia 30 czerwca 2010 r. zosta³o og³oszone
w prasie 10 lipca 2010 r. Pismem z dnia 12 lipca 2010 r., z³o¿onym w S¹dzie 14 lipca 2010 r. spó³ka H. spó³ka z o.o. zg³osi³a
swoj¹ wierzytelnoæ do masy upad³oci O.¯. Z. spó³ka z o.o.
w kwocie 982.364,66 z³otych tytu³em sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej umow¹ z dnia 2 marca 2009 r., w kwocie 50.450,02 z³otych
z tytu³u odszkodowania za dostarczenie wadliwych odlewów oraz
kwotê 198.231,92 z³otych z tytu³u odszkodowania za dostarczenie wadliwych odlewów.
Zarz¹dzeniem z dnia 9 sierpnia 2010 r. sêdziakomisarz zwróci³
wierzycielowi H. spó³ka z o.o. zg³oszenie wierzytelnoci z dnia
14 lipca 2010 r.
Spó³ka H. spó³ka z o.o. z³o¿y³a pismem z dnia 26 sierpnia
2010 r. za¿alenie na zarz¹dzenie sêdziegokomisarza z dnia
9 sierpnia 2010 r. o zwrocie wierzytelnoci.
Pismem z dnia 26 sierpnia 2010 r. spó³ka H. spó³ka z o.o.
zg³osi³a ponownie powy¿sz¹ wierzytelnoæ do masy upad³oci.
Zarz¹dzeniem z dnia 13 padziernika 2010 r. sêdziakomisarz na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. i art.
229 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upad³ociowe i naprawcze uchyli³ zarz¹dzenie z dnia 9 sierpnia 2010 r.
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Pismem z dnia 1 wrzenia 2010 r. Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. wezwa³o pozwanego M. S.A. w B. o wydanie rzeczy.
Kolejnym pismem dnia 27 padziernika 2010 r. H. spó³ka
z o.o. wezwa³a spó³kê M. S.A. do wydania rzeczy b¹d zap³aty
ich wartoci. Równie¿ pismem z dnia 27 padziernika 2010 r.
H. spó³ka z o.o. wezwa³a spó³kê Przedsiêbiorstwo D. spó³ka
z o.o. do wydania rzeczy b¹d zap³aty ich wartoci.
Wierzytelnoæ spó³ki H. spó³ka z o.o. zosta³a uznana w postêpowaniu upad³ociowym na licie wierzytelnoci w kwocie
998.597,80 z³otych, a wierzytelnoæ M. S.A. w kwocie
1.177.826,57 z³otych, zgodnie z postanowieniem sêdziegokomisarza z dnia 1 czerwca 2011 r.
W tak ustalonym stanie faktycznym, rozwa¿aj¹c zasadnoæ powództwa, S¹d Okrêgowy ocenia³ zebrany materia³ dowodowy
wskazuj¹c, ¿e za podstawê ustaleñ faktycznych i prawnych pos³u¿y³y mu dowody z dokumentów zawnioskowanych przez strony. Przeprowadzenie dowodów osobowych wnioskowanych przez
spó³ki H. spó³ka z o.o. i M. S.A. na okolicznoci przez nie
wskazane, uzna³ za zbêdne z uwagi na treæ art. 365 § 1 k.p.c., jak
równie¿ na ich zbêdnoæ dla oceny okolicznoci podnoszonych
przez strony, albowiem w ocenie S¹du okolicznoci te mog³y byæ
ocenione na podstawie z³o¿onych przez strony dokumentów.
S¹d Okrêgowy argumentowa³, ¿e wszystkie strony wystêpuj¹ce w tym procesie roci³y sobie prawo do ruchomoci bêd¹cych przedmiotem pozwu i pozwu interwencyjnego.
Spó³ka Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. twierdzi³a, ¿e naby³a do nich prawo w³asnoci na podstawie umowy sprzeda¿y
ze spó³k¹ O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B., któr¹ strony zawar³y dnia
21 kwietnia 2009 r. oraz na podstawie prawomocnego postanowienia sêdziegokomisarza z dnia 30 czerwca 2010 r., którym
postanowi³ on wy³¹czyæ z masy upad³oci O.¯. Z. spó³ka z o.o.
w B. ruchomoci wymienione w tym postanowieniu w³anie na
rzecz spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w B.
Powód interwencyjny spó³ka H. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w P.
wywodzi³a swoje prawo w³asnoci do spornych ruchomoci z zawartej w dniu 2 marca 2009 r. ze spó³k¹ O.¯. Z. spó³ka z o.o.
w B. umowy po¿yczki, w której spó³ka ta tytu³em zabezpiecze-
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nia zwrotu po¿yczki wraz z odsetkami przew³aszczy³a na rzecz
interwenienta g³ównego skrzynie i ramy formierskie okrelone
w za³¹czniku do umowy. Poniewa¿ po¿yczkobiorca nie sp³aci³
po¿yczki, przedmiotowe ruchomoci, zdaniem interwenienta
g³ównego sta³y siê jego w³asnoci¹.
Pozwany w obu sprawach M. S.A. twierdzi³ natomiast, ¿e
przedmiotowe skrzynie i ramy formierskie jeszcze przed powstaniem spó³ki O.¯. Z. spó³ka z o.o. stanowi³y jego w³asnoæ i nigdy tej w³asnoci pozwany nie utraci³, w szczególnoci nigdy
nie przeniós³ ich w³asnoci na spó³kê O.¯. Z. spó³ka z o.o.,
w zwi¹zku z czym nieskuteczne by³y rozporz¹dzenia tymi ruchomociami dokonywane przez spó³kê O.¯. Z. spó³ka z o.o.,
czy to na rzecz spó³ki H. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w P., czy te¿
na rzecz spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. prawomocne orzeczenie wi¹¿e
nie tylko strony i s¹d który je wyda³, lecz równie¿ inne s¹dy oraz
inne organy pañstwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych tak¿e inne osoby. W myl
za art. 154 p.u.n. sêdziakomisarz w zakresie swych czynnoci
ma prawa i obowi¹zki s¹du i przewodnicz¹cego.
W art. 365 § 1 k.p.c. okrelona zosta³a instytucja zwi¹zania
prawomocnym orzeczeniem s¹du, której nie mo¿na uto¿samiaæ,
argumentowa³ S¹d Okrêgowy, z odrêbn¹ i maj¹c¹ samodzielny byt
instytucj¹ powagi rzeczy os¹dzonej w rozumieniu art. 366 k.p.c.
Ta ostatnia ma bowiem charakter podmiotowo wzglêdny, gdy¿
odnosi siê wy³¹cznie do tych samych stron procesu. Jednak¿e
obie te instytucje dotycz¹ przypadku, w którym w sprawie wytoczonej póniej dochodzi do badania wp³ywu treci orzeczenia
wydanego w sprawie wczeniejszej, na bieg sprawy póniejszej.
Okrelona w art. 365 § 1 k.p.c. moc wi¹¿¹ca prawomocnego
orzeczenia rozwa¿ana i brana pod uwagê jest wtedy, gdy rozpoznawana jest inna sprawa, a kwestia rozstrzygniêta wczeniejszym orzeczeniem stanowi zagadnienie wstêpne. Odnosi siê ona
po pierwsze do faktu istnienia prawomocnego orzeczenia i po
drugie do waloru prawnego rozstrzygniêcia zawartego w treci
orzeczenia. Skutkiem pozytywnym (materialnym) jest to, ¿e rozstrzygniêcie zawarte w orzeczeniu stwarza taki stan prawny, jaki
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z niego wynika, czyli s¹dy rozpoznaj¹ce spór musz¹ przyjmowaæ, ¿e dana kwestia kszta³tuje siê tak, jak to przyjêto we wczeniejszym, prawomocnym orzeczeniu. W kolejnym zatem postêpowaniu, w którym pojawia siê ta sama kwestia, nie mo¿e byæ
ju¿ ona badana. Nie jest bowiem po¿¹dana sytuacja, w której to
samo zagadnienie jest inaczej rozstrzygane w ró¿nych sprawach.
W tej sprawie dwie spó³ki tj. Przedsiêbiorstwo D. spó³ka
z o.o. w B. i H. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w P. wyst¹pi³y z konkurencyjnym roszczeniem wobec pozwanej M. S.A., w którym
domaga³y siê aby pozwana spó³ka wyda³a im sporne ruchomoci
ewentualnie, aby w przypadku niemo¿noci wydania skrzyñ formierskich, zap³aci³a im kwotê 410.866 z³otych z ustawowymi
odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Przy czym obie spó³ki
twierdzi³y, ¿e przys³uguje im prawo w³asnoci do przedmiotowych skrzyñ, które jest podstaw¹ ich ¿¹dania.
Okolicznoci¹ sporn¹ by³a zatem kwestia prawa w³asnoci do
spornych ruchomoci i wymaga³a ona rozstrzygniêcia w kontekcie
przywo³anego powy¿ej zagadnienia zwi¹zania s¹du treci¹ prawomocnego orzeczenia sêdziegokomisarza z dnia 30 czerwca 2010 r.
Pozwany M. S.A. podniós³ w toku procesu, na rozprawie w dniu
30 maja 2011 r. zarzut, ¿e fakt wy³¹czenia rzeczy z masy upad³oci
nie przes¹dza o ich w³asnoci lecz potwierdza jedynie, ¿e upad³y
nie jest ich w³acicielem i nie wchodz¹ one do masy upad³oci, co
nie przeszkadza osobom trzecim dochodzenia swoich praw do tych
rzeczy w drodze odrêbnego procesu.
S¹d Okrêgowy nie podzieli³ tego stanowiska. Co prawda, jak
argumentowa³, art. 70 p.u.n. stanowi jedynie o tym, ¿e sk³adniki
mienia nienale¿¹ce do maj¹tku upad³ego podlegaj¹ wy³¹czeniu
z masy upad³oci ale nie oznacza to, ¿e o takim wy³¹czeniu orzeka sêdziakomisarz czy te¿ s¹d upad³ociowy z urzêdu. Sêdzia
komisarz orzeka w przedmiocie wy³¹czenia z masy upad³oci na
wniosek (art. 7273 p.u.n.) a s¹d upad³ociowy wskutek rozpoznania stosownego powództwa w tym przedmiocie (art. 74 p.u.n.).
Oczywicie g³ównym celem wy³¹czenia z masy upad³oci jest prawid³owe ustalenie sk³adników tej masy, albowiem wierzyciele
upad³ego mog¹ zostaæ zaspokojeni wy³¹cznie z maj¹tku upad³ego.
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Ustalenia sk³adu masy upad³oci dokonuje syndyk, nadzorca
s¹dowy albo zarz¹dca, na podstawie wpisów w ksiêgach upad³ego i bezspornych dokumentów (art. 68 p.u.n.), poprzez sporz¹dzenie spisu inwentarza (art. 69 ust. 1 p.u.n.). Domniemywa siê
przy tym, ¿e rzeczy znajduj¹ce siê w posiadaniu upad³ego w dniu
og³oszenia upad³oci nale¿¹ do maj¹tku upad³ego (art. 69 ust. 3
p.u.n.). Takie ustalenie sk³adu masy upad³oci rodzi konsekwencje prawne i powoduje, ¿e przedmiot czy prawo, które zosta³o
uznane, jako sk³adnik masy upad³oci, nie mo¿e byæ ju¿ z niego
wy³¹czone decyzj¹ syndyka, nadzorcy s¹dowego czy zarz¹dcy.
Mo¿e to nast¹piæ wy³¹cznie w trybie postêpowania o wy³¹czenie
z masy upad³oci okrelonego w Oddziale 3 Dzia³u II Tytu³u III.
p.u.n. Artyku³ 70 p.u.n. okrela przy tym podstawê wy³¹czenia
z masy upad³oci, która istnieje wtedy, gdy jaki sk³adnik mienia
zosta³ zaliczony do masy upad³oci, mimo i¿ nie nale¿y do maj¹tku upad³ego, natomiast art. 72 p.u.n. okrela kto jest uprawniony
do z³o¿enia wniosku o wy³¹czenie z masy upad³oci.
Zgodnie z art. 72 p.u.n. osoba, do której nale¿y mienie podlegaj¹ce wy³¹czeniu, mo¿e ¿¹daæ jego wydania lub wiadczenia
wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie wiadczenia wzajemnego, poniesionych przez upad³ego lub z masy upad³oci. Z treci tego
przepisu wynika, ¿e legitymowanym do z³o¿enia wniosku o wy³¹czenie z masy upad³oci jest osoba, do której nale¿y mienie
podlegaj¹ce wy³¹czeniu.
Oznacza to ¿e tym uprawnionym jest w³aciciel wy³¹czonego
mienia (A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze 2003, s. 182). Nale¿y zatem przyj¹æ, i¿ w postêpowaniu o wy³¹czenie z masy upad³oci badaniu
podlega³a kwestia legitymacji spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. w B. do z³o¿enia takiego wniosku.
S¹d Okrêgowy zauwa¿y³, ¿e zwi¹zanie s¹du treci¹ prawomocnego orzeczenia dotyczy co do zasady sentencji tego orzeczenia, ale w granicach, jakie stanowi¹ konieczne uzupe³nienie
rozstrzygniêcia  tak¿e jego motywów zawartych w uzasadnieniu orzeczenia. Je¿eli bowiem sentencja orzeczenia nie zawiera
wyranych granic zwi¹zania nale¿y w pierwszej kolejnoci do-
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konaæ wyk³adni orzeczenia, a nastêpnie trzeba pos³u¿yæ siê treci¹ uzasadnienia, a jeli nie, odtworzyæ rozumowanie s¹du, który wyda³ badane rozstrzygniêcie (tak SN w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 161/10, Lex nr 785884; a tak¿e w wyroku
z dnia 20 stycznia 2011 r., I UK 239/10, Lex nr 738532).
W sentencji postanowienia z dnia 30 czerwca 2010 r. sêdzia
komisarz nie tyko orzek³ o wy³¹czeniu okrelonych sk³adników
maj¹tkowych z masy upad³oci ale orzek³ jednoczenie o ich wy³¹czeniu na rzecz spó³ki Przedsiêbiorstwo D.. Co prawda, sêdziakomisarz nie zawar³ w sentencji orzeczenia nakazu wydania
tych¿e sk³adników spó³ce, jednak¿e z treci art. 72 p.u.n. wynika,
¿e takie ¿¹danie we wniosku o wy³¹czenie z masy jest mo¿liwe.
Z interpretacji zatem przepisów o wy³¹czeniu z masy upad³oci wynika, ¿e wy³¹czenia mo¿e domagaæ siê w³aciciel okrelonych sk³adników i pozytywne rozstrzygniêcie takiego wniosku
jest wynikiem ustalenia, ¿e podmiot, na rzecz którego wy³¹czenie orzeczono jest w³acicielem wy³¹czonych sk³adników. Analizuj¹c uzasadnienie postanowienia z dnia 30 czerwca 2010 r. nie
ma w¹tpliwoci, ¿e sêdziakomisarz bada³ kwestie prawa w³asnoci do spornych ruchomoci i ustali³, ¿e Przedsiêbiorstwo D.
spó³ka z o.o. takie prawo wykaza³.
Sêdziakomisarz ustali³, ¿e spó³ka ta naby³a w³asnoæ spornych skrzyñ formierskich na podstawie art. 169 k.c. Sêdziakomisarz ustali³ ponadto, ¿e Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
nabywaj¹c ruchomoci od spó³ki O.¯. Z. spó³ka z o.o., dzia³a³a
w dobrej wierze i w konsekwencji zawarta przez te spó³ki umowa, wywar³a skutki prawne w postaci przejcia w³asnoci skrzyñ
formierskich na rzecz spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
Niezasadny jest zatem zarzut pozwanego M. S.A., zg³oszony
przy tym dopiero w tym postêpowaniu, a nie w postêpowaniu
upad³ociowym, ¿e brak jest przes³anek do uznania i¿ spó³ka
Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. naby³a w³asnoæ skrzyñ i ram
na podstawie art. 169 k.c, gdy¿ powinna zastanowiæ siê dlaczego spó³ka Z. zamierza sprzedaæ wszystkie skrzynie i ramy niezbêdne jej do prowadzenia dzia³alnoci. Wydaj¹c orzeczenie z dnia
30 czerwca 2010 r. sêdziakomisarz zna³ stanowisko pozwanego
M. S.A., który wiedzia³ o z³o¿onym wniosku o wy³¹czenie i pró-
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bowa³ go zwalczaæ, przy czym, co podkreli³ sêdziakomisarz,
sam pozwany wniosku o wy³¹czenie z masy nie z³o¿y³. Sêdzia
komisarz odniós³ siê tak¿e do umowy przew³aszczenia z dnia
2 marca 2009 r. uznaj¹c, i¿ Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
zawieraj¹c umowê sprzeda¿y z O.¯. Z. spó³ka z o.o., nie posiada³o wiedzy na temat zawartej umowy przew³aszczenia na
zabezpieczenie. Wobec tego przedmiotem zainteresowania sêdziegokomisarza przy wydawania postanowienia z dnia 30
czerwca 2010 r. i rozstrzyganiu o wniosku Przedsiêbiorstwa D.
spó³ka z o.o. o wy³¹czenie z masy upad³oci by³y wszystkie okolicznoci podnoszone przez strony tego postêpowania i by³y one
sêdziemukomisarzowi znane.
Reasumuj¹c, w toku postêpowania upad³ociowego jedynie
Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. z³o¿y³o wniosek o wy³¹czenie spornych ruchomoci z masy upad³oci, pozosta³e strony tego
nie uczyni³y, mimo ¿e wiedzia³y, i¿ w stosunku do spó³ki O.¯.
Z. spó³ka z o.o. zosta³a og³oszona upad³oæ, a one roci³y sobie
prawo do w³asnoci czêci sk³adników zaliczonych w poczet masy
upad³oci.
Pozwany M. S.A. przy tym wiedzia³ ju¿ o z³o¿eniu takiego
wniosku przez Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. i w toku postêpowania upad³ociowego by³ uczestnikiem postêpowania
o wy³¹czenie z masy, gdy¿ odniós³ siê do wniosku spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. i wezwañ syndyka do wydania
tych¿e ruchomoci, a mimo tego nie z³o¿y³ w³asnego, konkurencyjnego wniosku.
Celem regulacji dotycz¹cej wy³¹czenia z masy upad³oci jest to,
aby w³anie w tym postêpowaniu, w sposób jednoznaczny przes¹dziæ tê kwestiê. Dodatkowo, ani interwenient g³ówny, ani pozwany
M. S.A. nie zaskar¿yli postanowienia sêdziegokomisarza, przez
co siê ono uprawomocni³o. Poza tym, pismem z dnia 18 czerwca
2010 r. syndyk masy upad³oci poinformowa³ pozwanego M. S.A.
o zamiarze wywiezienia skrzyñ formierskich, które syndyk zaliczy³
w poczet masy upad³oci. Poniewa¿ wiêc Przedsiêbiorstwo D.
spó³ka z o.o. wykaza³o, ¿e przys³uguje mu prawo w³asnoci do
przedmiotowych skrzyñ formierskich, a pozwany M. S.A. przyzna³, ¿e jest w ich posiadaniu, a innych nie posiada³, nie zakwestio-
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nowa³ te¿ iloci i rodzaju sk³adników, które w postanowieniu z dnia
30 czerwca 2010 r. wymieni³ sêdziakomisarz  S¹d w sprawie
z powództwa Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. przeciwko M.
S.A. orzek³ o obowi¹zku pozwanego M. S.A. wydania tych¿e ruchomoci spó³ce Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. Równie¿ w odpowiedzi na pozew interwencyjny pozwany M. S.A. przyzna³, ¿e
obecnie posiada te ruchomoci.
Powód interwencyjny spó³ka H. spó³ka z o.o. z siedzib¹ w P.
podniós³ zarzut, ¿e nie jest zwi¹zany orzeczeniem sêdziego
komisarza z dnia 30 czerwca 2010 r. z uwagi na fakt, i¿ nie by³
uczestnikiem postêpowania upad³ociowego w chwili jego wydawania, gdy¿ zg³oszenie przez niego wierzytelnoci usankcjonowane zosta³o dopiero 13 padziernika 2010 r., gdy sêdzia
komisarz uchyli³ swoje wczeniejsze zarz¹dzenie o zwrocie powodowi zg³oszenia wierzytelnoci.
Zgodnie z art. 189 p.u.n. wierzycielem w rozumieniu ustawy
jest ka¿dy uprawniony do zaspokojenia z masy upad³oci, choæby wierzytelnoæ nie wymaga³a zg³oszenia. Jest nim ka¿dy uprawniony do zaspokojenia z masy upad³oci bez wzglêdu na podstawy zaspokojenia. Zatem zg³oszenie wierzytelnoci nie przes¹dza o tym kto jest wierzycielem w postêpowaniu upad³ociowym, wystarczy ¿e wierzyciel posiada wierzytelnoæ uprawdopodobnion¹. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, i¿ postanowienie o og³oszeniu upad³oci O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B., zosta³o wydane w dniu
12 kwietnia 2010 r. Nic nie sta³o wiêc na przeszkodzie aby H.
spó³ka z o.o. z siedzib¹ w P. z³o¿y³ wniosek o wy³¹czenie z masy, skoro roci³ sobie prawo do sk³adników maj¹tkowych, co do
których móg³ przypuszczaæ, ¿e zostan¹ zaliczone w poczet masy
upad³oci. Zatem w ocenie S¹du, strony tego procesu by³y uczestnikami postêpowania upad³ociowego spó³ki O.¯. Z. spó³ka
z o.o., i jako takie mia³y mo¿liwoæ dochodzenia swoich praw
do spornych ruchomoci w drodze wniosku, czy powództwa o wy³¹czenie ich z masy upad³oci, z czego skorzysta³a jedynie spó³ka Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o., czy te¿ kwestionowania
rozstrzygniêcia sêdziegokomisarza zawartego w postanowieniu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

34

w sprawach cywilnych
Nale¿y te¿ przyj¹æ, ¿e strony tego postêpowania objête by³y
tzw. prawomocnoci¹ rozszerzon¹ postanowienia sêdziegokomisarza z dnia 30 czerwca 2010 r. Mimo ¿e nie wszystkie by³y
wymienione w sentencji tego orzeczenia, jednak w ocenie S¹du
by³y z przyczyn wskazanych powy¿ej uczestnikami postêpowania w przedmiocie wy³¹czenia z masy upad³oci.
Zgodnie z art. 731 ust. 6 p.u.n. na postanowienie o wy³¹czeniu
z masy upad³oci za¿alenie przys³uguje upad³emu i wierzycielom,
którzy przecie¿ nie s¹ wymieniani w sentencji orzeczenia sêdziegokomisarza. Zatem w ocenie S¹du zarówno powód interwencyjny, jak i pozwany M. S.A. nie by³y pozbawione mo¿liwoci
obrony swoich praw w postêpowaniu upad³ociowym spó³ki O.¯.
Z. spó³ka z o.o. i w zwi¹zku z tym zastosowania w niniejszym
postêpowaniu art. 365 k.p.c. nie mo¿na te¿ uznaæ za pozbawiaj¹ce ich realizowania swojego prawa we w³asnej sprawie.
Na koniec tych rozwa¿añ S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ zgodnie
z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 19 padziernika 2010 r.
(II BU 4/10, Lex nr 707411), art. 365 § 1 k.p.c. okrela zasadnicze skutki dla ka¿dego prawomocnego orzeczenia w sprawie
cywilnej. W rezultacie uprawomocnienia siê orzeczenia nikt nie
mo¿e kwestionowaæ nie tylko faktu jego istnienia, ale równie¿
jego treci i to bez wzglêdu na to, czy kto by³, czy te¿ nie by³
stron¹ postêpowania zakoñczonego tym orzeczeniem. Podobne
stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r.
(III CSK 204/09, Lex nr 602716).
Doda³ te¿, ¿e okrelony w art. 365 k.p.c. zakres zwi¹zania s¹du
treci¹ prawomocnego orzeczenia oznacza zakaz dokonywania ustaleñ sprzecznych z uprzednio os¹dzon¹ kwesti¹, a nawet niedopuszczalnoæ prowadzenia w tym zakresie postêpowania dowodowego
(wyrok SN z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 161/10, Lex nr 785884;
wyrok SN z dnia 20 stycznia 2011 r., I UK 239/10, Lex nr 738532).
W zwi¹zku z tym S¹d zrezygnowa³ z przeprowadzenia dowodów
osobowych zawnioskowanych przez spó³ki H. spó³ka z o.o. i M.
S.A. na okolicznoci przez nie wskazane. Poza tym ocena prawa
w³asnoci do przedmiotowych ruchomoci mo¿liwa by³a w oparciu
o dostarczone przez strony dowody z dokumentów, czego S¹d dokona³ analizuj¹c skutki wydanego przez sêdziegokomisarza po-

35

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
stanowienia z dnia 30 czerwca 2010 r. na zawart¹ wczeniej przez
H. spó³ka z o.o. i O.¯. Z. spó³ka z o.o. w B. umowê po¿yczki
z dnia 2 marca 2009 r. i zawart¹ w dniu 21 kwietnia 2009 r. przez
Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o. w B. i spó³kê O.¯. Z. spó³ka
z o.o. w B. umowê sprzeda¿y.
W ocenie S¹du przed³o¿one przez pozwanego M. S.A. dokumenty nie potwierdzaj¹ jego prawa w³asnoci do spornych
ruchomoci. Pozwany nie wskaza³, który z przed³o¿onych przez
niego dokumentów mia³by potwierdzaæ przys³ugiwanie mu prawa w³asnoci do spornych skrzyñ, a w szczególnoci nie wykaza³, aby spisy inwentarza do³¹czone do odpowiedzi na pozew
dotyczy³y tych samych sk³adników, które postanowieniem wy³¹czy³ z masy upad³oci sêdziakomisarz na rzecz spó³ki Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
Reasumuj¹c przyj¹³, ¿e spó³ce Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
przys³uguje prawo w³asnoci do ruchomoci wymienionych w postanowieniu sêdziegokomisarza z dnia 30 czerwca 2010 r.,
a w zwi¹zku z faktem, i¿ w postanowieniu tym nie zawarto orzeczenia o nakazie wydania jej tych¿e sk³adników maj¹tkowych, zasadne by³o jej roszczenie sformu³owane w pozwie, w oparciu o art.
222 k.c. Treci¹ bowiem roszczenia windykacyjnego jest ¿¹danie
wydania rzeczy, które kieruje siê przeciwko osobie w³adaj¹cej cudz¹
rzecz¹ bez podstawy prawnej. Pozwany M. S.A. nie kwestionowa³ za faktu posiadania tych rzeczy, w szczególnoci nie odniós³
siê do zestawienia skrzyñ formierskich zawartych w postanowieniu
sêdziegokomisarza, które spó³ka Przedsiêbiorstwo D. spó³ka z o.o.
powieli³a w pozwie, w zwi¹zku z czym nie by³o podstaw uwzglêdniania roszczenia ewentualnego. Prawa w³asnoci do spornych ruchomoci nie wykaza³ natomiast, w ocenie S¹du powód interwencyjny, ani pozwany M. S.A.
W apelacji pozwanego M. S.A. w B. skar¿¹cy domaga³ siê
uchylenia wyroku uwzglêdniaj¹cego w stosunku do niego powództwo i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu zarzucaj¹c:
 naruszenie prawa materialnego, tj. art. 222 § 1 k.c. i 169 § 1
k.c. przez uwzglêdnienie powództwa, gdy powód nie wykaza³, ¿e jest w³acicielem rzeczy stanowi¹cych przedmiot sporu,
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 naruszenie prawa procesowego, tj. art. 365 § 1 k.p.c. polegaj¹ce na uznaniu, ¿e postanowienie sêdziegokomisarza z dnia
30 czerwca 2010 r. o wy³¹czeniu z masy upad³oci skrzyñ formierskich jest objête tzw. rozszerzon¹ prawomocnoci¹ i wi¹¿e strony oraz s¹d orzekaj¹cy w tej sprawie,
 naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. i art.
328 § 2 k.p.c. polegaj¹ce na uznaniu, ¿e pozwany dokumentami nie wykaza³ swego prawa w³asnoci do przedmiotów
stanowi¹cych przedmiot sporu,
 niewyjanienie istotnych dla rozstrzygniêcia okolicznoci.
W apelacji interwenienta g³ównego domaga³ siê on zmiany
wyroku i uwzglêdnienia jego powództwa wzglêdnie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu.
Wyrokowi zarzuci³ naruszenie prawa materialnego:
 art. 169 § 1 k.c. przez przyjêcie, ¿e powód skutecznie naby³
w³asnoæ spornych rzeczy podczas gdy nie zosta³y spe³nione
przes³anki warunkuj¹ce nabycie w³asnoci, bo nigdy nie obj¹³
spornych ruchomoci we faktyczne w³adztwo,
 art. 72 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy prawo upad³ociowe
i naprawcze przez przyjêcie, ¿e móg³ skutecznie broniæ swoich praw w postêpowaniu upad³ociowym,
 art. 73 tej ustawy przez przyjêcie, ¿e orzeczenie sêdziego
komisarza wydane w postêpowaniu upad³ociowym o wy³¹czeniu z masy upad³oci ma charakter prawokszta³tuj¹cy, gdy
ma jedynie znaczenie proceduralne i techniczne,
 art. 73 ust. 6 w zw. z art. 84 ust. 2 cyt. ustawy przez przyjêcie, ¿e móg³ broniæ swoich praw zaskar¿aj¹c postanowienie
o wy³¹czeniu z masy upad³oci,
 art. 84 ust. 2 ustawy przez pominiêcie, ¿e umowa przew³aszczenia na zabezpieczenie z uwagi na niezachowanie formy
pisemnej z dat¹ pewn¹ aczkolwiek wa¿na, to jednak by³a bezskuteczna wobec masy upad³oci.
Zarzuci³ tak¿e naruszenie prawa procesowego:
 art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. przez dowoln¹ a nie
swobodn¹ ocenê zebranych dowodów, tj.
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a) przemilczenie przez s¹d dokumentów wiadcz¹cych o braku objêcia w posiadanie spornych ruchomoci przez powoda,
b) przyjêciu prawnej skutecznoci dokumentu protoko³u przekazania z dnia 22 kwietnia 2009 r. podczas gdy jego wiarygodnoæ podwa¿a³y inne dokumenty w postaci zeszytu
ewidencji ruchu pojazdów i ewidencji goci,
c) przyjêciu, ¿e przedmiotem oceny sêdziegokomisarza orzekaj¹cego o wy³¹czeniu z masy upad³oci by³y wszystkie
okolicznoci istotne dla rozstrzygniêcia w tym kwestia wydania rzeczy powodowi,
d) nieprzeprowadzeniu dowodu co do faktów maj¹cych dla
rozstrzygniêcia istotne znaczenie,
 art. 328 § 2 k.p.c. przez wadliwe i nie przedstawiaj¹ce w sposób nale¿yty procesu mylowego i decyzyjnego s¹du sporz¹dzenie uzasadnienia zaskar¿onego wyroku,
 art. 365 § 1 k.p.c. przez uznanie, ¿e postanowienie sêdziego
komisarza o wy³¹czeniu z masy upad³oci spornych ruchomoci korzysta z rozszerzonej prawomocnoci,
Nadto zarzuci³ b³¹d w ustaleniach faktycznych polegaj¹cy na
przyjêciu, ¿e powód wykaza³ swój tytu³ w³asnoci do spornych
ruchomoci, a tak¿e, ¿e przedmiotem zainteresowania sêdziego
komisarza wydaj¹cego postanowienie o wy³¹czeniu z masy upad³oci by³y wszystkie kwestie podnoszone w tym postêpowaniu
i maj¹ce znaczenie dla rozstrzygniêcia.
W odpowiedzi na apelacje powód domaga³ siê ich oddalenia.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacje okaza³y siê skuteczne, a zaskar¿ony wyrok w ca³oci podlega³ uchyleniu i sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu.
Istota tego sporu, z uwagi na przyjêty przez S¹d formalny
sposób rozstrzygniêcia o ¿¹daniach pozwu interwenienta g³ównego i zarzutach pozwanego z pozwu g³ównego, sprowadza³a
siê do oceny, jakie znaczenie dla tego postêpowania i zg³oszonych przez jego strony ¿¹dañ oraz zarzutów tamuj¹cych, mia³o
postanowienie sêdziegokomisarza o wy³¹czeniu z masy upad³o-
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ci spó³ki z o.o. Z. ruchomoci (ram formierskich) stanowi¹cych przedmiot tego postêpowania. S¹d Okrêgowy przyj¹³, ¿e
z mocy art. 365 § 1 k.p.c. jest nim zwi¹zany tak dalece, ¿e nie
mo¿e w tym postêpowaniu oceniaæ, czy pozwana spó³ka M.
utraci³a ich w³asnoæ na rzecz spó³ki z o.o. Z. i w konsekwencji czy prawo ich w³asnoci przys³uguje interwenientowi g³ównemu z tytu³u umowy przew³aszczenia. Argumentowa³ bowiem,
¿e skoro sêdziakomisarz w postêpowaniu upad³ociowym wy³¹czy³ je z masy upad³oci z wniosku i na rzecz powoda g³ównego spó³ki D. to rozstrzygn¹³ ze skutkiem dla innych postêpowañ, i¿ ta spó³ka wykaza³a skutecznie swoje prawo w³asnoci.
Z t¹ argumentacj¹ nie mo¿na siê zgodziæ.
Istota tzw. mocy wi¹¿¹cej orzeczenia s¹dowego, o której mowa
w art. 365 § 1 k.p.c. jest skutkiem jego formalnej prawomocnoci.
Oznacza, ¿e nie mo¿na kwestionowaæ faktu jego wydania i treci
rozstrzygniêcia wyra¿onej w jego sentencji. To zwi¹zanie jednak
nie dotyczy motywów, jakimi siê kierowa³ s¹d je wydaj¹c (por.
wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., IV/CSK 441/08 i zawart¹ tam
argumentacjê). Nie wi¹¿¹ zatem innego s¹du, w innym postêpowaniu, ani ustalenia, ani dokonana ocena dowodów, co przes¹dza
o dopuszczalnoci prowadzenia innego postêpowania i zbierania
w nim dowodów maj¹cych pos³u¿yæ ocenie okolicznoci wiadcz¹cych o istnieniu prawa innego podmiotu do rzeczy lub prawa
bêd¹cego przedmiotem uprzedniego postêpowania objêtego orzeczeniem korzystaj¹cym ze wspomnianej mocy wi¹¿¹cej.
Jak podnosi siê w literaturze, moc wi¹¿¹ca orzeczenia s¹du charakteryzuje siê dwoma aspektami. Pierwszy z nich odnosi siê do
faktu istnienia orzeczenia, drugi za przejawia siê w mocy wi¹¿¹cej
jako okrelonym walorze prawnym rozstrzygniêcia zawartego w treci orzeczenia. Ten drugi aspekt wi¹zany jest z tzw. prejudycjalnoci¹ prawomocnego orzeczenia, ale mówi siê o niej tylko w przypadku, gdy w postêpowaniu tym wystêpuj¹ te same osoby albo
osoby objête rozszerzon¹ prawomocnoci¹ orzeczenia, a ponadto
gdy pomiêdzy prawomocnym orzeczeniem a tocz¹c¹ siê spraw¹
zachodzi zwi¹zek powoduj¹cy, ¿e prawomocne orzeczenie oddzia³uje na tocz¹ce siê postêpowanie (tak J. Rodziewicz, Prejudycjalnoæ w postêpowaniu cywilnym, Gdañsk 2000, s. 95).
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Pomijaj¹c inne aspekty tej sprawy, które zostan¹ omówione
w dalszej czêci uzasadnienia, trzeba zatem przyj¹æ, ¿e moc wi¹¿¹ca prawomocnego orzeczenia wydanego w postêpowaniu cywilnym dotyczy stron postêpowania oraz s¹du, który orzeczenie
to wyda³, a nadto innych s¹dów, organów pañstwowych i organów administracji publicznej. Jeli za chodzi o inne osoby zwi¹zane prawomocnym orzeczeniem, które nie by³y stronami postêpowania, w którym zapad³o orzeczenie, to moc wi¹¿¹ca musi
wynikaæ z odrêbnych przepisów ustawowych, np. art. 435 k.p.c.,
art. 458 § 1 w zw. z art. 436 k.p.c. (por. A. Jakubecki, Komentarz
do art. 365 k.p.c. LEX i motywy wyroku SN z dnia 27 stycznia 2011 r.,
I UK 191/10). Stwierdzenie, ¿e art. 365 § 1 k.p.c. przypisuje prawomocnemu orzeczeniu s¹du moc wi¹¿¹c¹ nie tylko wobec stron
i s¹du, który je wyda³, lecz równie¿ innych s¹dów, organów pañstwowych i organów administracji publicznej, a w wypadkach
prawem przewidzianych tak¿e innych osób, oznacza jedynie tyle,
¿e ¿aden z wymienionych podmiotów nie mo¿e negowaæ faktu
jego wydania i jego treci, niezale¿nie czy by³ czy nie by³ stron¹
tego postêpowania. Jednak¿e mocy wi¹¿¹cej prawomocnego wyroku w rozumieniu art. 365 § 1 k.p.c. nie mo¿na rozpatrywaæ
w oderwaniu od art. 366 k.p.c., który przymiot powagi rzeczy
os¹dzonej odnosi tylko do tego, co w zwi¹zku z podstaw¹ sporu stanowi³o przedmiot rozstrzygniêcia, a ponadto tylko pomiêdzy tymi samymi stronami.
Zatem zwi¹zanie s¹du prawomocnym orzeczeniem, zapad³ym
w innej sprawie, na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. (rozumiane jako
rozstrzygniêcie kwestii prejudycjalnej) wystêpuje w zasadzie przy
to¿samoci nie tylko przedmiotowej, ale i podmiotowej obu tych
spraw. Prawomocne przes¹dzenie okrelonej kwestii miêdzy tymi
samymi stronami tworzy indywidualn¹ i konkretn¹ normê prawn¹
wywiedzion¹ przez s¹d z norm generalnych i abstrakcyjnych zawartych w przepisach prawnych (por. wyrok SN z dnia 23 czerwca
2009 r., II PK 302/08, LEX nr 513001). Jeli okrelona kwestia
objêta t¹ indywidualn¹ norm¹ ma znaczenie prejudycjalne w sprawie aktualnie rozpoznawanej miêdzy tymi samymi stronami to
nie mo¿e byæ w ogóle badana.
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Co do zasady wiêc nie stanowi prejudykatu wyra¿ona w prawomocnym orzeczeniu indywidualna norma prawna wi¹¿¹ca inne
strony ni¿ strony aktualnie tocz¹cego siê postêpowania. Zatem
zwi¹zanie z art. 365 § 1 k.p.c. innych osób ni¿ strony postêpowania zapad³ym orzeczeniem wykluczaj¹ce ponowne badanie
rozstrzygniêtych okolicznoci ma miejsce wtedy, gdy tak stanowi¹ przepisy szczególne (tak SN w cytowanym orzeczeniu I UK
191/10). Przewidziane zwi¹zanie innych osób zapad³ym orzeczeniem w rozumieniu art. 365 § 1 k.p.c. wyra¿a jednak tylko
nakaz przyjmowania do wiadomoci faktu jego wydania i zawartej w jego sentencji treci, nie dotyczy za, jak wczeniej powiedziano, ustaleñ faktycznych i pogl¹dów prawnych wyra¿onych
w uzasadnieniu zapad³ego orzeczenia.
Przenosz¹c te rozwa¿ania na grunt sprawy, któr¹ rozpoznawa³
S¹d Okrêgowy, trzeba podkreliæ, ¿e sêdziakomisarz rozpoznawa³ wniosek powodowej spó³ki o wy³¹czenie spornych ruchomoci z masy upad³oci. Zatem to¿samoæ stron postêpowania,
ocenian¹ na potrzeby stosowania art. 365 § 1 k.p.c. trzeba zawêziæ do tego podmiotu, pomimo ¿e tak¿e pozwana spó³ka M.
by³a formalnym uczestnikiem postêpowania upad³ociowego. Nie
uczestniczy³a jednak w rozpoznaniu tego wniosku, gdy¿ ani sama
nie ¿¹da³a wy³¹czenia na jej rzecz spornych ruchomoci, ani nie
kwestionowa³a prawa powoda, który taki wiosek z³o¿y³, bo postanowienia sêdziegokomisarza nie zaskar¿y³a. Nie znaczy to
jednak, ¿e nie mo¿e w innym postêpowaniu cywilnym przedstawiaæ zarzutów tamuj¹cych prawo powoda oparte na twierdzeniu
o przys³uguj¹cym jej prawie w³asnoci tych ruchomoci. Jest tak
nie tylko z uwagi na wspomnian¹ wczeniej ograniczon¹ do stron
wpadkowego postêpowania o wy³¹czenie z masy upad³oci mocy
wi¹¿¹cej zapad³ego orzeczenia sêdziegokomisarza, ale przede
wszystkim z uwagi na charakter tego orzeczenia i jego ograniczon¹ skutecznoæ wynikaj¹c¹ ze specyfiki postêpowania upad³ociowego.
Postanowienie sêdziegokomisarza o wy³¹czeniu z masy upad³oci ma bowiem specyficzny charakter i ograniczon¹ moc, zwi¹zane z istot¹ postêpowania upad³ociowego. Rozstrzyga przecie¿ tylko na potrzeby tego postêpowania, czy okrelony sk³ad-
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nik maj¹tkowy mo¿e byæ poddany jego rygorom, a wiêc czy
mo¿e byæ traktowany jako sk³adnik maj¹tku upad³ego podlegaj¹cego likwidacji w ramach tocz¹cego siê postêpowania. Innymi
s³owy rozstrzyga, czy stanowi on w³asnoæ upad³ego oraz, czy
w wietle zebranych dowodów mo¿na przyj¹æ, ¿e jest inaczej.
Nie rozstrzyga jednak definitywnie prawa w³asnoci do spornych
rzeczy osoby, na rzecz której wy³¹czono ten sk³adnik z masy
upad³oci w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dochodzenie swoich praw
do nich przez inne podmioty w innym postêpowaniu cywilnym.
Taki charakter tego orzeczenia przekonuje o jego ograniczonej skutecznoci jedynie do ram tocz¹cego siê postêpowania
upad³ociowego i wyklucza konstruowanie skutku dalej id¹cego,
jak to uczyni³ S¹d Okrêgowy przyjmuj¹c jego rozszerzon¹ prawomocnoæ.
Postêpowanie o wy³¹czenie z masy upad³oci i wydane w nim
postanowienie ma incydentalny, procesowy i formalny charakter
zwi¹zany z istot¹ postêpowania upad³ociowego, czyli likwidacj¹
maj¹tku upad³ego. Jak ju¿ powiedziano, skutek jego wydania jest
ograniczony do ram postêpowania upad³ociowego, zwi¹zany
z jego przebiegiem i zamyka siê stwierdzeniem o niedopuszczalnoci objêcia postêpowaniem likwidacyjnym sk³adnika wy³¹czonego z maj¹tku upad³ego na mocy tego postanowienia. Wprawdzie podstawê rozstrzygniêcia stanowiæ musz¹ okolicznoci wykluczaj¹ce mo¿liwoæ traktowania go jako nale¿¹cego do maj¹tku
upad³ego, to na tym stwierdzeniu skutek postanowienia siê koñczy, bo taki jest cel instytucji wy³¹czenia z masy upad³oci. Chodzi bowiem o to, aby postêpowaniem likwidacyjnym nie zosta³y
objête rzeczy lub prawa nie nale¿¹ce do upad³ego. Chocia¿ orzekaj¹c o wy³¹czeniu sêdziakomisarz ocenia prawa osoby trzeciej
do przedmiotu jego rozstrzygniêcia, wy³¹czaj¹ce prawa upad³ego, to jednak czyni to w ograniczonym zakresie wynikaj¹cym
z uwarunkowañ postêpowania upad³ociowego. Wykluczone jest
zatem przypisywanie jego postanowieniu skutku materialnoprawnego tak¿e dla innych osób, poza upad³ym i ¿¹daj¹cym wy³¹czenia z masy upad³oci. Jest tak przede wszystkim dlatego, pomijaj¹c procesowy charakter tego postanowienia, poniewa¿ prawa
innych osób do wy³¹czonych z masy upad³oci rzeczy lub praw
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nie musia³y byæ, a w tej sprawie z pewnoci¹ nie by³y, przedmiotem rozstrzygniêcia sêdziakomisarza.
Podsumowuj¹c, skutek wydanego przez sêdziegokomisarza
postanowienia o wy³¹czeniu z masy upad³oci ram formierskich
sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e ¿adna ze stron niniejszego
postêpowania nie mo¿e zasadnie twierdziæ, i¿ powinny one byæ
objête postêpowaniem upad³ociowym i dzieliæ los innych sk³adników maj¹tkowych upad³ego, a wiêc byæ zbywane przez syndyka masy upad³oci w sposób i na zasadach obowi¹zuj¹cych
w postêpowaniu upad³ociowym. Musz¹ one akceptowaæ fakt
ich wy³¹czenia z masy upad³oci.
Nie jest jednak wy³¹czona mo¿liwoæ udowadniania w innym
postêpowaniu cywilnym prawa do tych ruchomoci niwecz¹cego prawo podmiotu, na rzecz którego dokonano ich wy³¹czenia
z masy upad³oci.
Moc wi¹¿¹ca prawomocnego orzeczenia sêdziegokomisarza
nie wykracza bowiem poza postêpowanie upad³ociowe i wspomniany ju¿ jego cel. Skoro S¹d Okrêgowy przyj¹³ inne za³o¿enia
i nie bada³ zarzutów merytorycznych pozwanego z pozwu g³ównego oraz interwenienta g³ównego nie rozpozna³ istoty sprawy.
Jej nierozpoznaniem jest bowiem pominiêcie merytorycznych
twierdzeñ stron i oparcie rozstrzygniêcia wy³¹cznie na przes³ankach o formalnych charakterze. Z tej przyczyny zaskar¿ony wyrok podlega³ uchyleniu i sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu (art. 386 § 4 k.p.c. i 108 § 2
k.p.c.). Ponownie rozpoznaj¹c sprawê powinien S¹d Okrêgowy
oceniæ twierdzenia stron i wyjaniæ, której z nich przys³uguje przymiot w³aciciela ruchomoci stanowi¹cych przedmiot sporu i stosownie do tych ustaleñ orzec o powództwie g³ównym i interwencyjnym.
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3
WYROK
z dnia 24 lipca 2012 r.
V ACa 576/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jacek Grela
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Maryla DomelJasiñska
SSA Artur Lesiak

Teza
Tenor wyroku uwzglêdniaj¹cego skargê pauliañsk¹, uznaj¹cego za bezskuteczn¹ czynnoæ prawn¹ dokonan¹ przez obu ma³¿onków i dotycz¹c¹ ich maj¹tku wspólnego, w sytuacji, gdy d³u¿nikiem jest jeden z ma³¿onków, a ma³¿onek d³u¿nika nie wyrazi³
zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zania (art. 41 § 1 k.r.o.), winien
zawieraæ sformu³owanie odnosz¹ce siê do potencjalnego udzia³u
d³u¿nika w prawie, stanowi¹cym przedmiot rzeczonej czynnoci
prawnej, który mo¿e mu przypaæ wskutek ustania ustroju maj¹tku wspólnego i dokonania jego podzia³u.

Uzasadnienie
Powodowa S.P.S. sp. z o.o. w S. wnios³a przeciwko pozwanym B. i K. ma³¿onkom N. pozew o uznanie za bezskuteczn¹
w stosunku do powódki umowy sprzeda¿y udzia³u 1/2 czêci
w prawie w³asnoci nieruchomoci zabudowanej po³o¿onej przy
ul. Z. w C. oznaczonej w ewidencji gruntów Starostwa C. nr 684/
32, o powierzchni 0,4184 ha, dla której to nieruchomoci S¹d
Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr ( )  z dnia 1 padziernika 2009 r., zawartej przed notariuszem J.F. (Rep. A nr
3127/2009) oraz o nakazanie pozwanym B.N. i K.N. poddania
siê egzekucji z nieruchomoci po³o¿onej przy ul. Z. w C. o powierzchni 0,4184 ha, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ nr ( ), w celu zaspokojenia wierzytelnoci powódki
wynikaj¹cej z wyroku S¹du Rejonowego z dnia 10 grudnia 2009 r.
w kwocie 149.141,93 z³otych wraz z ustawowymi odsetkami od
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23 stycznia 2011 r. do dnia zap³aty, w kwocie 8.128 z³otych tytu³em kosztów procesu; 933,25 z³otych tytu³em kosztów zastêpstwa w egzekucji i 66 z³otych tytu³em kosztów nadania klauzuli,
przy czym wierzyciel ¿¹da³, aby obowi¹zek poddania siê egzekucji ograniczyæ do 1/2 wartoci opisanej nieruchomoci z zastrze¿eniem, ¿e pozwani mog¹ zwolniæ siê ze zobowi¹zania poprzez zap³atê na rzecz powódki wskazanej w ¿¹daniu kwoty
wynikaj¹cej z wyroku S¹du Rejonowego.
Pozwani w odpowiedzi na pozew wnieli o oddalenie powództwa w ca³oci i zas¹dzenie od powódki na ich rzecz zwrotu
kosztów procesu.
Pozwani zarzucili brak spe³nienia przes³anek z art. 527 k.c.
oraz brak mo¿liwoci zaspokojenia siê powoda z przedmiotu kwestionowanej czynnoci prawnej w zwi¹zku z treci¹ art. 41 k.r.o.
Wyrokiem z dnia 26 marca 2012 r., S¹d Okrêgowy:
1. uzna³ za bezskuteczn¹ w stosunku do S.P.S. spó³ki z o.o. w S.
umowê sprzeda¿y udzia³u 1/2 czêci w prawie w³asnoci nieruchomoci zabudowanej  po³o¿onej przy ulicy Z. w C., oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty C. numerem 684/32,
o pow. 0,4184 ha, dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ numer ( ) zawart¹ w dniu 1 padziernika 2009 r.
przed notariuszem J.F. (Rep A nr ( ));
2. nakaza³ pozwanym B.N. i K.N., aby poddali siê egzekucji z nieruchomoci po³o¿onej przy ulicy Z. w C. o pow. 0,4184 ha,
dla której S¹d Rejonowy prowadzi ksiêgê wieczyst¹ numer
( ), w celu zaspokojenia wierzytelnoci S.P.S. spó³ki z o.o.
w S. wynikaj¹cej z wyroku S¹du Rejonowego z dnia 10 grudnia 2009 r. w kwocie 149.141,93 z³otych wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia 23 stycznia 2011 r. do dnia zap³aty, na
któr¹ to wierzytelnoæ sk³adaj¹ siê:
a) nale¿noæ g³ówna w wysokoci 90.209,35 z³otych wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:
 25.062,30 z³otych za okres od 1 lipca 2006 r. do 22
stycznia 2011 r.,
 41.874,85 z³otych za okres 16 lipca 2006 r. do 22 stycznia 2011 r.,
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 23.272,20 z³otych za okres od 1 sierpnia 2006 r. do 22
stycznia 2011 r.,
b) kwota 8.128 z³otych tytu³em kosztów procesu,
c) kwota 933,25 z³otych tytu³em kosztów w postêpowaniu
egzekucyjnym,
d) kwota 66 z³otych tytu³em kosztów nadania klauzuli wykonalnoci;
przy czym obowi¹zek poddania siê egzekucji ogranicza do 1/2
wartoci opisanej nieruchomoci i upowa¿nia pozwanych do
zwolnienia siê ze zobowi¹zania poprzez solidarn¹ zap³atê na
rzecz powódki kwoty wynikaj¹cej z wyroku wydanego przez
S¹d Rejonowy z dnia 10 grudnia 2009 r. i kwot wymienionych
w pkt. 2 wyroku ppkt c, d;
3. zas¹dzi³ od pozwanych B.N. i K.N. solidarnie na rzecz S.P.S.
spó³ki z o.o. w S. kwotê 10.058 z³otych (s³ownie: dziesiêæ
tysiêcy piêædziesi¹t osiem z³otych) tytu³em zwrotu kosztów
procesu, w tym 3.600 z³otych (s³ownie: trzy tysi¹ce szeæset
z³otych) kosztów zastêpstwa prawnego.
Podjête rozstrzygniêcie, S¹d Okrêgowy uzasadni³ w nastêpuj¹cy sposób:
Pozwani B. i K. ma³¿onkowie N. s¹ odpowiednio córk¹ oraz
ziêciem I. i J.M.
W 2006 r. powodowa spó³ka wspó³pracowa³a ze spó³k¹ z o.o.
T. w C., w której funkcjê prezesa pe³ni³ J.M. Obie spó³ki zawar³y
umowê, na mocy której samochody spó³ki transportowej T. mia³y
tankowaæ paliwo na stacjach paliw powoda. Za tankowane paliwo powód wystawia³ faktury z dwutygodniowym terminem p³atnoci. Pierwsza z faktur zosta³a uregulowana w terminie, natomiast do zap³aty nale¿noci z kolejnych faktur nie dosz³o. W konsekwencji spó³ka S. uzyska³a 12 czerwca 2007 r. wyrok zas¹dzaj¹cy od spó³ki z o.o. T. w C. kwotê 90.209,35 z³otych wraz z nale¿nociami ubocznymi jako nale¿noæ za niezap³acone paliwo.
Egzekucja zas¹dzonej wy¿ej kwoty okaza³a siê bezskuteczna,
w zwi¹zku z czym 25 marca 2009 r. stacja paliw S. sp. z o.o.
w S. wyst¹pi³a z pozwem do S¹du przeciwko J.M. jako prezesowi spó³ki (w okresie gdy obie spó³ki wspó³pracowa³y) w oparciu o przepis art. 299 k.s.h.
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Przeds¹dowe wezwanie do zap³aty ¿ona J.M.I. odebra³a 9 marca 2009 r., odpis pozwu w sprawie powy¿szej ¿ona J.M. odebra³a
18 maja 2009 r. Wezwanie na termin rozprawy, podobnie jak i wczeniejszy odpis postanowienia o przekazaniu sprawy z S¹du Rejonowego w S. do S¹du Rejonowego w K. odebra³a pozwana B.N. (córka J.M.); wezwanie do usuniêcia braków formalnych pisma kierowanego do J.M. odebra³ pozwany K.N. 28 sierpnia 2009 r., za
zawiadomienie o terminie rozprawy przed S¹dem Rejonowym w K.
w dniu 1 padziernika 2009 r. odebra³a ¿ona J.M.
Na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r. S¹d Rejonowy wyda³
wyrok uwzglêdniaj¹cy w ca³oci powództwo wytoczone J.M.
w trybie art. 299 § 1 k.s.h.
W toku procesu przed S¹dem Rejonowym i dok³adnie w dniu
pierwszej rozprawy wyznaczonej przed tym S¹dem, J. i I.M. stanêli wraz z pozwanymi B. i K. ma³¿onkami N. przed notariuszem J.F., prowadz¹cym Kancelariê Notarialn¹ w C. i zawarli
umowê sprzeda¿y przys³uguj¹cego ma³¿onkom M. udzia³u 1/2
czêci w prawie w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej przy ul. Z.
w C. (KW nr ) na rzecz ma³¿onków N. i do ich maj¹tku wspólnego za kwotê 166.190 z³otych. W akcie notarialnym odnotowano, ¿e umówion¹ cenê pozwani zap³acili ma³¿onkom M.
Egzekucja nale¿noci powoda wynikaj¹cych z wyroku S¹du
Rejonowego z dnia 10 grudnia 2009 r. w bardzo niewielkim stopniu zaspokaja wierzycieli, gdy¿ prowadzona jest wy³¹cznie z wierzytelnoci przys³uguj¹cych d³u¿nikowi z ZUS.
W latach 90. ma³¿onkowie M. oraz ma³¿onkowie N. prowadzili wspóln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ spó³ka cywilna T.T.S.  M.N.
W dniu 12 maja 1997 r. po wygraniu przetargu na zakup spornej
obecnie nieruchomoci przy ul. Z. w C. przedstawiciel Gminy
Miejskiej C. zawar³ z ma³¿onkami K. i B.N. przed notariuszem
M.S., prowadz¹c¹ Kancelariê Notarialn¹ w C., umowê sprzeda¿y
nieruchomoci nabytej w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej pod firm¹ T. s.c. T.S.M.N. W akcie notarialnym odnotowano, i¿ kupuj¹cy zap³acili za nieruchomoæ kwotê 52.000 z³otych.
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Wobec faktu, i¿ przetarg wygra³a spó³ka cywilna, a nie ma³¿onkowie N., S¹d wieczystoksiêgowy odmówi³ ujawnienia pozwanych jako w³acicieli nieruchomoci i w konsekwencji w dniu
30 grudnia 1997 r. wszyscy wspólnicy spó³ki cywilnej T. s.c. T.
S.M.N., tj. J.M., I.M., B.N. i K.N. ponownie stanêli u notariusza
M.S. i z przedstawicielem Gminy Miejskiej C. zawarli umowê,
w wyniku której ma³¿onkowie M. i ma³¿onkowie N. stali siê w³acicielami udzia³ów po 1/2 czêci w prawie w³asnoci nieruchomoci przy ul. Z.
W dniu 20 grudnia 2006 r. z inicjatywy m.in. powodowej spó³ki
S. dosz³o do zawiadomienia Prokuratury o pope³nieniu przez J.M.
przestêpstwa polegaj¹cego na wy³udzeniu i oszustwie na szkodê powoda. W sprawie powy¿szej m.in. ustalono, i¿ 30 padziernika 2006 r. dosz³o do fikcyjnej sprzeda¿y przez J.M. udzia³ów w spó³ce z o.o. T. w C. na rzecz R.A. Ostatecznie postêpowanie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturê Rejonow¹ w S.S.
zosta³o prawomocnie umorzone z braku znamion czynu zabronionego i z sugesti¹, aby do rozliczenia miêdzy powodem
a spó³k¹ z o.o. T. powinno dojæ na drodze cywilnoprawnej.
Pocz¹wszy od 1 kwietnia 2001 r. K.N. prowadzi³ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ T.N.K. Dzia³alnoæ ta by³a prowadzona niezale¿nie od dzia³alnoci J.M. dzia³aj¹cego w ramach
spó³ki z o.o.
W tym stanie rzeczy, S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Roszczenie swoje powód opar³ o treæ art. 527 i nastêpne k.c.
Zgodnie z jego treci¹, gdy na skutek czynnoci prawnej d³u¿nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyska³a korzyæ maj¹tkow¹, ka¿dy z wierzycieli mo¿e ¿¹daæ uznania tej czynnoci za bezskuteczn¹ wobec niego, je¿eli d³u¿nik
dzia³a³ ze wiadomoci¹ pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedzia³a lub przy zachowaniu nale¿ytej starannoci
mog³a siê dowiedzieæ.
Jak z powy¿szego wynika, przes³ankami odpowiedzialnoci
z art. 527 k.c. s¹:
a) pokrzywdzenie wierzycieli, gdy na skutek czynnoci prawnej
d³u¿nika osoba trzecia uzyska³a korzyæ maj¹tkow¹;
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b) dzia³anie d³u¿nika ze wiadomoci¹ pokrzywdzenia wierzycieli;
c) wiedza lub mo¿liwoæ dowiedzenia siê o tym, czyli o pokrzywdzeniu wierzycieli przez osobê trzeci¹.
Ciê¿ar udowodnienia istnienia tych przes³anek spoczywa na
wierzycielu, przy czym dla poprawy sytuacji wierzycieli przepis
§ 3 art. 527 k.c. wprowadza domniemanie, i¿ osoba trzecia wiedzia³a, i¿ d³u¿nik dzia³a³ ze wiadomoci¹ pokrzywdzenia wierzycieli w sytuacji, gdy jest osob¹ bêd¹c¹ w bliskim stosunku
z wierzycielem. W takiej sytuacji  gdy pozwani i d³u¿nik J.M. s¹
odpowiednio córk¹ i ziêciem d³u¿nika, nale¿y domniemywaæ,
¿e wiedzieli oni o tym, ¿e J.M. sprzedaj¹c im udzia³ w nieruchomoci przy ul. Z. dzia³a³ ze wiadomoci¹ pokrzywdzenia wierzycieli. Domniemanie powy¿sze pozwani mogli co prawda obaliæ,
jednak musieliby udowodniæ, ¿e pomimo stosunku bliskoci z d³u¿nikiem nie wiedzieli o wiadomoci d³u¿nika pokrzywdzenia
wierzycieli i nawet przy zachowaniu nale¿ytej starannoci nie
mogli siê tego dowiedzieæ.
W ocenie S¹du meriti spe³nione s¹ wszystkie przes³anki, które decyduj¹ w niniejszej sprawie o zasadnoci powództwa.
Do sprzeda¿y spornej nieruchomoci dosz³o dok³adnie w dniu
pierwszej rozprawy przed S¹dem Rejonowym, w której to sprawie J.M. wystêpowa³ jako strona pozwana. Wczeniej otrzyma³
natomiast przeds¹dowe wezwanie do zap³aty oraz pozew, by³
równie¿ upominany o zap³atê nale¿noci za paliwo przez przedstawicieli powodowej spó³ki, a to jednoznacznie wiadczy, i¿
d³u¿nik, sprzedaj¹c swój udzia³ w spornej nieruchomoci, dzia³a³
ze wiadomoci¹ pokrzywdzenia wierzycieli.
Zdaniem S¹du a quo, spe³niona jest równie¿ druga przes³anka
odpowiedzialnoci pozwanych na podstawie art. 527 k.c., a mianowicie pokrzywdzenie wierzycieli. D³u¿nik (J.M.), sprzedaj¹c
swój udzia³ w nieruchomoci córce oraz ziêciowi, de facto na
tyle umniejszy³ swój maj¹tek, i¿ wierzyciele, w tym powód, mogli zostaæ zaspokojeni w stopniu mniejszym, ni¿ gdyby do sprzeda¿y 1 padziernika 2009 r. nie dosz³o. Znajduj¹ce siê w aktach
sprawy dokumenty dotycz¹ce egzekucji wiadcz¹, i¿ przebiega
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ona bardzo powoli i w zasadzie jest w ograniczonym zakresie prowadzona jedynie ze wiadczeñ emerytalnorentowych d³u¿nika.
W ocenie S¹du I instancji, najistotniejsze w sprawie okaza³o
siê rozstrzygniêcie, czy spe³niona zosta³a trzecia z koniecznych
przes³anek odpowiedzialnoci pozwanych, a mianowicie ich wiedza lub mo¿liwoæ przy zachowaniu nale¿ytej starannoci  dowiedzenia siê o tym, ¿e d³u¿nik J.M. dzia³a³ z pokrzywdzeniem
wierzycieli. Pozwani próbowali obaliæ domniemanie wynikaj¹ce
z § 3 art. 527 k.c., sugeruj¹c, i¿ mimo pokrewieñstwa z d³u¿nikiem w istocie nie pozostawali z nim w bliskich stosunkach i wskazali na tê okolicznoæ szereg faktów, które mia³y brak owej bliskoci wykazaæ. Oprócz tego, ¿e  jak twierdzili pozwani  od
ponad 10 lat ich relacje z d³u¿nikiem i jego ¿on¹ s¹ bardzo oziêb³e, w zwi¹zku z rozbie¿nymi pogl¹dami na temat prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej, ¿e nie odwiedzaj¹ siê wzajemnie nawet w wiêta, ¿e nic nie wiedz¹ o w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, pozwani twierdzili, ¿e nieruchomoæ przy ul. Z. w C.
zawsze stanowi³a ich wy³¹czn¹ w³asnoæ, gdy¿ to za ich pieni¹dze zosta³a nabyta w maju 1997 r. Koniecznoæ sporz¹dzenia
kolejnego aktu notarialnego z dnia 30 grudnia 1997 r., w którym
jako nabywcy nieruchomoci uwidocznieni byli wszyscy wspólnicy spó³ki cywilnej, tj. ma³¿onkowie M. oraz ma³¿onkowie N.,
pozwani t³umaczyli jedynie faktem, ¿e w przetargu bra³a udzia³
spó³ka, a nie oni jako ma³¿onkowie N.
W ocenie S¹du a quo wersja przedstawiona przez pozwanych
nie obala domniemania wynikaj¹cego z art. 527 § 3 k.c. Przede
wszystkim podstawowym dokumentem ukazuj¹cym stan prawny
nieruchomoci s¹ akta ksiêgi wieczystej ( ), z których wynika,
i¿ w dniu 1 padziernika 2009 r. d³u¿nik i jego ma³¿onka byli
w³acicielami udzia³u w 1/2 czêci w prawie w³asnoci nieruchomoci, a ewentualne wy¿sze nak³ady na nabycie nieruchomoci w chwili obecnej nie maj¹ znaczenia, dla ustalenia kwestii
w³asnociowych.
S¹d meriti nie da³ równie¿ wiary pozwanym, gdy mówili o bardzo z³ych stosunkach i relacjach panuj¹cych miêdzy nimi a rodzicami, gdy¿ ju¿ szczegó³owa analiza, akt sprawy ( ) pozwala
stwierdziæ, i¿ relacje te by³y poprawne, a pozwani nie tylko for-
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malnie s¹ s¹siadami rodziców (mieszkaj¹ w budynku oddzielnym, jednak po³¹czonym z budynkiem rodziców), ale stosunki
s¹ na tyle dobre, ¿e zarówno B.N., jak i K.N. odbierali za d³u¿nika korespondencjê s¹dow¹ pochodz¹c¹ z S¹du Rejonowego i korespondencjê tê przekazywali d³u¿nikowi, gdy¿ ten na ni¹ reagowa³, odpisywa³ do S¹du, a na dzieñ wyznaczony jako dzieñ
rozprawy umówi³ siê z notariuszem i sprzeda³ pozwanym wspólnie z ¿on¹ swój udzia³ w nieruchomoci.
Go³os³owne twierdzenia pozwanych na temat z³ych relacji z rodzicami  nawet gdyby by³y poparte podobnymi zeznaniami
ma³¿onków M.  nie mog³y stanowiæ podstawy do przyjêcia braku bliskoci w sytuacji, gdy pozwani nie przedstawili jakichkolwiek innych obiektywnych dowodów (np. zeznañ osób postronnych, s¹siadów oraz dokumentów) przecz¹cych pozostawaniu
cz³onków bliskiej rodziny w bliskich stosunkach.
Powy¿sze w po³¹czeniu z faktem, i¿ wobec nag³ej choroby
d³u¿nika jesieni¹ 2006 r. nie kto inny lecz w³anie pozwany K.N.
zosta³ prokurentem spó³ki z o.o. T. nale¿¹cej do d³u¿nika  dowodzi, ¿e wersja pozwanych o z³ych stosunkach z rodzicami stworzona zosta³a wy³¹cznie na potrzeby niniejszej sprawy. Zdaniem
S¹du Okrêgowego nie mo¿na mówiæ o zerwaniu wiêzów bliskoci, gdy w ka¿dej k³opotliwej sytuacji pozwani pomagaj¹ rodzicom i wspomagaj¹ ich na ró¿ne sposoby.
Zdaniem S¹du I instancji, zupe³nie nieuzasadniony okaza³ siê
zarzut strony pozwanej podnoszony w procesie, o braku mo¿liwoci zaspokojenia siê powoda z przedmiotu kwestionowanej
czynnoci wobec treci art. 41 k.r.o. i brak zgody ma³¿onka d³u¿nika na zaci¹gniêcie zobowi¹zania. Wszelkie w¹tpliwoci w tej
materii rozwia³ S¹d Najwy¿szy stwierdzaj¹c w uchwale z dnia 12
maja 2011 r. (III CZP 19/11), ¿e wierzyciel którego d³u¿nikiem
jest jeden z ma³¿onków, mo¿e ¿¹daæ na podstawie art. 527 § 1
k.c. uznania za bezskuteczn¹ czynnoæ prawn¹ dokonan¹ przez
obu ma³¿onków i dotycz¹c¹ ich maj¹tku wspólnego, nawet gdy
ma³¿onek d³u¿nika nie wyrazi³ zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zania po myli art. 41 § 1 k.r.o.
Z racji obfitoci materia³u dowodowego zebranego w sprawie
oraz jego przydatnoci dla rozstrzygniêcia, S¹d a quo jako zby-
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tecznie przed³u¿aj¹cy proces uzna³ dowód z przes³uchania samego d³u¿nika J.M., jak i wiadka R.A. bêd¹cego stron¹ fikcyjnej
sprzeda¿y udzia³ów Spó³ki z o.o. T.
S¹d meriti oddali³ wnioski o przes³uchanie wskazanych wy¿ej
osób, maj¹c na wzglêdzie i to, ¿e ich zeznania w ¿aden sposób
nie mog³y wp³yn¹æ na ocenê istnienia podstawowej dla rozstrzygniêcia przes³anki, a mianowicie wiedzy pozwanych o dzia³aniu
d³u¿nika z pokrzywdzeniem wierzycieli. Pozwani N. podejmuj¹c
i przekazuj¹c J.M. korespondencjê s¹dow¹ kierowan¹ przez S¹d
Rejonowy, przy zachowaniu nale¿ytej starannoci bez trudu mogli siê dowiedzieæ o rodzaju roszczenia oraz o podmiocie wystêpuj¹cym z roszczeniem. Niezale¿nie wiêc od treci zeznañ d³u¿nika  gdyby S¹d zdecydowa³ siê na jego przes³uchanie  ocena
wersji pozwanych nie mog³a siê zmieniæ g³ównie z tego powodu, ¿e inne dowody w sprawie czyni¹ ich wersjê niewiarygodn¹.
Maj¹c powy¿sze na uwadze w trybie art. 527 i nast. k.c. S¹d
Okrêgowy orzek³, jak w pkt. 1 i 2 wyroku.
O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 98 k.p.c.
w zwi¹zku z § 6 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoci radców
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego
z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
Powy¿sze rozstrzygniêcie w ca³oci zaskar¿yli apelacj¹ pozwani i zarzucaj¹c:
I. naruszenie prawa procesowego:
a) art. 233 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozwa¿enia zebranego materia³u dowodowego,
b) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjanienie w uzasadnieniu
wyroku podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa,
c) art. 923 k.p.c. i art. 1004 k.p.c. poprzez ich niezastosowanie;
II. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 527 k.c. oraz art. 41 § 1
i 2, art. 42 i art. 52 § 1a k.r.o. przez ich niezastosowanie;
wnieli o:
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1) zmianê zaskar¿onego wyroku i oddalenie powództwa w ca³oci; ewentualnie o:
2) uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania,
3) zas¹dzenie od powódki na rzecz pozwanych ad. 1) i ad. 2)
kosztów postêpowania wed³ug norm przepisanych lub zgodnie ze z³o¿onym spisem kosztów.
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja zas³ugiwa³a w czêci na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny, podziela i przyjmuje za swoje, wszystkie istotne
dla rozstrzygniêcia, ustalenia S¹du pierwszej instancji oraz dokonan¹ ocenê prawn¹, o ile poni¿ej, nie uzna³ odmiennie.
1. Podstawow¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozwa¿enia w przedmiotowej sprawie by³a mo¿liwoæ wyst¹pienia przez powódkê ze
skarg¹ pauliañsk¹ w sytuacji  jak podkrelali to wielokrotnie pozwani  braku mo¿liwoci zaspokojenia siê z maj¹tku d³u¿nika.
W istocie, rozwi¹zanie powy¿szego problemu  jak s³usznie
podkrelili to apeluj¹cy  tkwi³o we w³aciwej interpretacji stanowiska S¹du Najwy¿szego wyra¿onego w uchwale z dnia 12
maja 2011 r., III CZP 19/11 (OSNC 2011/12/132).
Na wstêpie jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno w pozwie, jak i w tenorze wyroku pauliañskiego, wystarczaj¹ce jest
ubezskutecznienie danej czynnoci prawnej. Zbêdnym jest ¿¹danie (odpowiednio rozstrzyganie) nakazuj¹ce znoszenie egzekucji, zezwalaj¹ce na egzekucjê itp. Bowiem wprost z dyspozycji
art. 532 k.c. wynika, ¿e wierzyciel, wzglêdem którego czynnoæ
prawna d³u¿nika zosta³a uznana za bezskuteczn¹, mo¿e z pierwszeñstwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodziæ zaspokojenia z przedmiotów maj¹tkowych, które wskutek czynnoci
uznanej za bezskuteczn¹ wysz³y z maj¹tku d³u¿nika albo do niego nie wesz³y.
St¹d, punkt 2 (drugi) zaskar¿onego wyroku zosta³ uchylony.
Niew¹tpliwie, orzeczenie o bezskutecznoci czynnoci d³u¿nika nie przes¹dza kwestii, czy wierzycielowi w ogóle przys³uguje wierzytelnoæ i czy mo¿e on domagaæ siê jej zaspokojenia.
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Z mo¿liwoci opisanej w art. 532 k.c. mo¿e zatem skorzystaæ
tylko taki wierzyciel, który dysponuje nie tylko wyrokiem orzekaj¹cym o bezskutecznoci czynnoci, ale i tytu³em wykonawczym przeciwko d³u¿nikowi. Jeli wiêc z powództwem pauliañskim wyst¹pi³ wierzyciel, który nie dysponuje tytu³em wykonawczym przeciwko d³u¿nikowi  to przed przyst¹pieniem do
egzekucji z maj¹tku osoby trzeciej bêdzie musia³ wytoczyæ powództwo przeciwko d³u¿nikowi i uzyskaæ przeciwko niemu tytu³
wykonawczy (zob. M. PyziakSzafnicka, Ochrona ..., s. 181 i nast.,
i tam cyt. autorzy; P. Machnikowski, [w:] Gniewek, Komentarz
KC, 2011, s. 975; W. Popio³ek [w:], pod red. K. Pietrzykowski,
Kodeks cywilny, Komentarz, C.H.Beck 2011, tom II, teza 2 do
art. 532).
W przedmiotowej sprawie, powód dysponowa³ tytu³em wykonawczym wobec d³u¿nika J.M.
Przedmiotem ¿¹dania pauliañskiego objête zosta³o zbycie udzia³u w 1/2 czêci w prawie w³asnoci okrelonej nieruchomoci.
Udzia³ ten objêty by³ ustawow¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹ I.M. i J.M.
W istocie, w cytowanej ju¿ uchwale z dnia 12 maja 2011 r.,
III CZP 19/11, S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e wierzyciel, którego
d³u¿nikiem jest jeden z ma³¿onków, mo¿e ¿¹daæ na podstawie
art. 527 § 1 k.c. uznania za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej
dokonanej przez obu ma³¿onków i dotycz¹cej ich maj¹tku wspólnego, gdy ma³¿onek d³u¿nika nie wyrazi³ zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania w myl art. 41 § 1 k.r.o..
Oczywicie, powy¿sza uchwa³a stanowi wyraz pewnej ogólnej regu³y. Jej uszczegó³owienia nale¿y poszukiwaæ w uzasadnieniu rzeczonej uchwa³y.
Warto w tym miejscu przytoczyæ szerszy wywód S¹du Najwy¿szego. Stwierdzi³ on m.in., ¿e nie mo¿na przyjmowaæ de
lege lata, ¿e prawomocny wyrok, zaopatrzony w klauzulê wykonalnoci, mo¿e stanowiæ podstawê skutecznej egzekucji przeciwko osobie trzeciej, oczywicie, po uzyskaniu tak¿e tytu³u
wykonawczego przeciwko ma³¿onkowid³u¿nikowi, skoro przedmiot zaskar¿onej darowizny znajduje siê ju¿ w maj¹tku pozwanej
osoby trzeciej. Wymaga rozstrzygniêcia, jak¹ korzyæ maj¹tkow¹
w rozumieniu art. 527 § 1 k.c. naby³a osoba trzecia, poniewa¿
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egzekucja wierzyciela mo¿e byæ skierowana jedynie do tej korzyci (art. 532 k.c.). Wzgl¹d na ochronê ma³¿onka niebêd¹cego
d³u¿nikiem pozwala przyj¹æ, ¿e egzekucja taka nie mo¿e byæ
jednak kierowana do ca³ego przedmiotu czynnoci prawnej. Odmienne stanowisko stanowi³oby naruszenie przyjêtego de lege
lata rozwi¹zania prawnego, zgodnie z którym ma³¿onek niebêd¹cy d³u¿nikiem nie odpowiada w ogóle  nawet maj¹tkiem
wspólnym  je¿eli wczeniej nie wyrazi³ zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania przez drugiego ma³¿onka wobec wierzyciela (art.
41 § 1 k.r.o.). Je¿eli w konsekwencji uzyskania wyroku przeciwko osobie trzeciej egzekucja z maj¹tku tej osoby mog³aby odnosiæ siê tylko do przedmiotów maj¹tkowych, które wysz³y z maj¹tku wspólnego lub do niego nie wesz³y, to wspomniane ograniczenie ustawowe, eksponuj¹ce potrzebê ochrony ma³¿onka niebêd¹cego d³u¿nikiem i niewyra¿aj¹cego zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania przez ma³¿onka, powinno pojawiæ siê w³anie w tym
stadium realizacji ochrony pauliañskiej wierzyciela. Oznacza to,
¿e wierzyciel nie móg³by jednak prowadziæ egzekucji z przedmiotu maj¹tkowego objêtego czynnoci¹ prawn¹ uznan¹ za bezskuteczn¹, skoro wy³¹czona zosta³a odpowiedzialnoæ z maj¹tku
wspólnego ma³¿onka niebêd¹cego d³u¿nikiem, a trwa jeszcze taka
wspólnoæ po wygraniu przez wierzyciela sprawy wszczêtej
skarg¹ pauliañsk¹. Chc¹c uzyskaæ zaspokojenie chronionej wierzytelnoci, wierzyciel powinien zastosowaæ rodki prawne, które doprowadz¹ do ustania ustroju maj¹tku wspólnego miêdzy
ma³¿onkami (art. 52 § 1a k.r.o.), je¿eli nie nast¹pi³o to wczeniej
z okrelonej przyczyny (np. art. 52 § 1, art. 47 i 54 k.r.o.). Powo³uj¹c siê na art. 52 § 1a k.r.o., wierzyciel zatem mo¿e uprawdopodobniæ, ¿e zaspokojenie wierzytelnoci stwierdzonej tytu³em
wykonawczym wymaga dokonania podzia³u maj¹tku wspólnego
ma³¿onków. Je¿eli legitymuje siê ju¿ tytu³em wykonawczym przeciwko osobie trzeciej i tytu³em wykonawczym przeciwko ma³¿onkowid³u¿nikowi, to zniesienie na jego wniosek wspólnoci
maj¹tkowej ma³¿eñskiej mia³oby swoje uzasadnienie w³anie
w tym, ¿e istnieje potrzeba zaspokojenia wierzytelnoci w wyniku egzekucji z przedmiotu maj¹tkowego, który wszed³ do maj¹tku osoby trzeciej w rozumieniu art. 527 k.c., i to w takim zakre-
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sie, w jakim mo¿na okreliæ udzia³ ma³¿onków w poszczególnych sk³adnikach ich by³ego maj¹tku wspólnego. W wyniku ustania
wspólnoci maj¹tkowej ma³¿onków do sk³adników tego maj¹tku
maj¹ zastosowanie przepisy o wspó³w³asnoci w czêciach u³amkowych. Udzia³ taki wyznacza mo¿liwy zakres zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu czynnoci prawnej uznanej za bezskuteczn¹
(darowizny), co oznacza koniecznoæ odpowiedniego oszacowania takiego przedmiotu. W konsekwencji udzia³ taki wyznacza
zakres ochrony pauliañskiej udzielonej wierzycielowi jednego
z ma³¿onków uwzglêdniaj¹cej równie¿ interes prawny tak¿e pozwanej osoby trzeciej, gdy¿ korzyæ maj¹tkowa takiej osoby, okrelona za pomoc¹ udzia³u ma³¿onka niebêd¹cego d³u¿nikiem w maj¹tku wspólnym, uzyskana na podstawie zaskar¿onej umowy darowizny, nie zosta³a uzyskana in fraudem creditoris w rozumieniu art. 527 k.c..
Wskazano ju¿ powy¿ej, ¿e najpóniej przed przyst¹pieniem
do egzekucji z maj¹tku osoby trzeciej wierzyciel musi dysponowaæ tytu³em wykonawczym wobec d³u¿nika. Problem ten trzeba
szerzej potraktowaæ, a mianowicie, nale¿y uznaæ, ¿e wierzyciel
musi wówczas dysponowaæ takimi instrumentami prawnymi, które
pozwol¹ mu formalnie dochodziæ zaspokojenia.
S¹d Najwy¿szy jednoznacznie stwierdzi³, ¿e wierzyciel nie
móg³by jednak prowadziæ egzekucji z przedmiotu maj¹tkowego
objêtego czynnoci¹ prawn¹ uznan¹ za bezskuteczn¹, skoro wy³¹czona zosta³a odpowiedzialnoæ z maj¹tku wspólnego ma³¿onka niebêd¹cego d³u¿nikiem, a trwa jeszcze taka wspólnoæ po
wygraniu przez wierzyciela sprawy wszczêtej skarg¹ pauliañsk¹.
Z powy¿szego wynika  wbrew twierdzeniom apeluj¹cych 
¿e wierzyciel mo¿e wyst¹piæ ze skarg¹ pauliañsk¹, pomimo, ¿e
przedmiot do którego móg³by potencjalnie skierowaæ egzekucjê,
objêty jest trwaj¹c¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹ d³u¿nika i jego ma³¿onka, niewyra¿aj¹cego zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zania.
W takiej sytuacji  jak stwierdzi³ to S¹d Najwy¿szy  chc¹c
uzyskaæ zaspokojenie chronionej wierzytelnoci, wierzyciel powinien zastosowaæ rodki prawne, które doprowadz¹ do ustania
ustroju maj¹tku wspólnego miêdzy ma³¿onkami (art. 52 § 1a k.r.o.),
je¿eli nie nast¹pi³o to wczeniej z okrelonej przyczyny (np. art.
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52 § 1, art. 47 i 54 k.r.o.). Powo³uj¹c siê na art. 52 § 1a k.r.o.,
wierzyciel zatem mo¿e uprawdopodobniæ, ¿e zaspokojenie wierzytelnoci stwierdzonej tytu³em wykonawczym wymaga dokonania podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków. Je¿eli legitymuje
siê ju¿ tytu³em wykonawczym przeciwko osobie trzeciej i tytu³em wykonawczym przeciwko ma³¿onkowid³u¿nikowi, to zniesienie na jego wniosek wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej mia³oby swoje uzasadnienie w³anie w tym, ¿e istnieje potrzeba zaspokojenia wierzytelnoci w wyniku egzekucji z przedmiotu
maj¹tkowego, który wszed³ do maj¹tku osoby trzeciej w rozumieniu art. 527 k.c., i to w takim zakresie, w jakim mo¿na okreliæ udzia³ ma³¿onków w poszczególnych sk³adnikach ich by³ego
maj¹tku wspólnego. W wyniku ustania wspólnoci maj¹tkowej
ma³¿onków do sk³adników tego maj¹tku maj¹ zastosowanie przepisy o wspó³w³asnoci w czêciach u³amkowych. Udzia³ taki
wyznacza mo¿liwy zakres zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu czynnoci prawnej uznanej za bezskuteczn¹ (darowizny), co
oznacza koniecznoæ odpowiedniego oszacowania takiego przedmiotu. W konsekwencji udzia³ taki wyznacza zakres ochrony pauliañskiej ( ).
Wobec tego, wierzyciel dysponuj¹c wyrokiem uwzglêdniaj¹cym skargê pauliañsk¹ i tytu³em wykonawczym wobec d³u¿nika,
mo¿e wytoczyæ powództwo oparte o dyspozycjê art. 52 § 1a k.r.o.
Przypomnieæ trzeba, ¿e w myl art. 52 § 1a k.r.o. ustanowienia przez s¹d rozdzielnoci maj¹tkowej mo¿e ¿¹daæ tak¿e wierzyciel jednego z ma³¿onków, je¿eli uprawdopodobni, ¿e zaspokojenie wierzytelnoci stwierdzonej tytu³em wykonawczym wymaga dokonania podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, skoro wyrok ubezskuteczniaj¹cy dan¹ czynnoæ prawn¹ otwiera wierzycielowi drogê do dochodzenia zaspokojenia w drodze egzekucji, to musi on tak¿e
okrelaæ zakres ochrony pauliañskiej. Jednoczenie pamiêtaæ trzeba, ¿e w chwili wyrokowania nie jest znany wynik podzia³u maj¹tku wspólnego ma³¿onków. Bowiem, uwzglêdnienie przez s¹d
powództwa opartego na dyspozycji art. 52 § 1a k.r.o. powoduje
tylko ustanie wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej. Wówczas, co
do zasady, w myl art. 43 § 1 k.r.o., oboje ma³¿onkowie maj¹
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równe udzia³y w maj¹tku wspólnym, ale w szczególnych sytuacjach, wskazanych w art. 43 § 2 i 3 k.r.o., mo¿e dojæ do ustalenia nierównych udzia³ów w maj¹tku wspólnym.
Dlatego te¿, S¹d Apelacyjny zmieniaj¹c zaskar¿ony wyrok
w punkcie 1 (pierwszym), zawar³ taki zapis, który ubezskuteczni³ zaskar¿on¹ umowê sprzeda¿y co do udzia³u, który przypadnie d³u¿nikowi wskutek zniesienia wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, ewentualnie przy uwzglêdnieniu równie¿ nierównych
udzia³ów.
W takiej sytuacji, pozosta³e zarzuty pozwanych, zarówno procesowe, jak i oparte na prawie materialnym, a dotycz¹ce kwestii
zakresu ochrony pauliañskiej i w konsekwencji prawid³owej redakcji orzeczenia w przedmiotowej sprawie, okaza³y siê chybione. W szczególnoci, nieuzasadniony okaza³ siê zarzut naruszenia przez S¹d Okrêgowy dyspozycji art. 527 § 2 k.c., poniewa¿
jak wykazano powy¿ej, istnieje po stronie powodowej realna
mo¿liwoæ dochodzenia zaspokojenia, a zatem, zachodzi zwi¹zek pomiêdzy dokonan¹ przez d³u¿nika czynnoci¹ prawn¹
a zwiêkszeniem siê jego stanu niewyp³acalnoci.
2. Druga grupa zarzutów, sformu³owanych przez pozwanych,
dotycz¹cych naruszenia, zarówno norm prawa procesowego, jak
i norm prawa materialnego, dotyczy³a braku przes³anki zastosowania art. 527 k.c. w postaci uzyskania przez pozwanych korzyci maj¹tkowej.
Otó¿, aby odnieæ siê do tych problemów, nale¿y ponownie
przeanalizowaæ sekwencjê okrelonych wydarzeñ.
W istocie, w dniu 12 maja 1997 r. zosta³a zawarta umowa, na
podstawie której pozwani nabyli przedmiotow¹ nieruchomoæ za
kwotê 52.000 z³otych (k. 75 akt).
Z kolei, w dniu 30 grudnia 1997 r. zosta³a zawarta umowa, na
podstawie której przedmiotow¹ nieruchomoæ po po³owie nabyli pozwani oraz d³u¿nik i jego ma³¿onka. Udzia³y zosta³y nabyte
do maj¹tków wspólnych tych osób. Wskazano tak¿e, ¿e kwota
52.000 z³otych zosta³a przed podpisaniem aktu uiszczona przez
kupuj¹cych (k. 78 akt).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przedstawiciel Gminy potwierdzi³, ¿e
kwota zosta³a zap³acona przez kupuj¹cych (k. 78 akt). Skoro nie
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wyró¿niono pozwanych, jako p³ac¹cych, to pod pojêciem kupuj¹cych nale¿y rozumieæ tak¿e d³u¿nika i jego ma³¿onkê. Wobec
tego, nale¿y przyj¹æ, ¿e pañstwo M. partycypowali w kosztach
zakupu udzia³u 1/2 czêci, chocia¿by poprzez rozliczenie siê
z pozwanymi. Ewentualny dowód tego, ¿e by³o inaczej, a wiêc
wbrew treci umowy, obci¹¿a³ pozwanych.
Z kolei, zosta³a zawarta umowa z dnia 1 padziernika 2009 r.,
bêd¹ca przedmiotem skargi pauliañskiej. Wynika z niej, ¿e pañstwo M. sprzedali pozwanym udzia³ w 1/2 czêci w prawie w³asnoci przedmiotowej nieruchomoci za kwotê 166.190 z³otych
(k. 11 akt). Co wiêcej, sprzedaj¹cy owiadczyli, ¿e umówion¹
cenê kupuj¹cy ju¿ im zap³acili.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, w ocenie S¹du ad quem, wersja pozwanych, a mianowicie, ¿e nie uzyskali oni korzyci maj¹tkowej, gdy¿ udzia³ 1/2 we w³asnoci powróci³ tylko do ich maj¹tku, nie jest przekonywuj¹ca.
Podkreliæ nale¿y, ¿e do przyjêcia, i¿ osoba trzecia uzyska³a
tak¹ korzyæ, wystarczy wykazanie, ¿e na podstawie czynnoci
prawnej d³u¿nika naby³a ona rzecz lub prawo albo zosta³a zwolniona z obowi¹zku, co spowodowa³o niekorzystn¹ zmianê w maj¹tku d³u¿nika prowadz¹c¹ do pokrzywdzenia wierzycieli (wyrok SN z dnia 7 grudnia 1999 r., I CKN 287/98, LEX nr 147235) 
por. A. Janiak [w:], pod red. A. Kidyba, Kodeks cywilny, Komentarz, Tom III, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, teza 34 do art. 527).
Przedmiotem zaskar¿enia mog¹ byæ w zasadzie czynnoci, które
przynosz¹ korzyæ maj¹tkow¹ osobie trzeciej, a wiêc czynnoci
okrelane w doktrynie jako przysparzaj¹ce (powoduj¹ce zwiêkszenie aktywów lub zmniejszenie pasywów osoby trzeciej); chodzi przy tym tylko o takie przysporzenia, które s¹ skutkiem rozporz¹dzeñ d³u¿nika (por. P. Machnikowski [w:], pod red. E. Gniewek, Kodeks cywilny, Komentarz, C.H.Beck 2011, teza 17 do art.
527).
Dodaæ nale¿y, ¿e sprzeda¿ rzeczy (udzia³u w prawie w³asnoci nieruchomoci) zawsze bêdzie mia³a charakter czynnoci prawnej przysparzaj¹cej (szerzej Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ
ogólna, Warszawa 2007, s. 227).
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W rezultacie, w okolicznociach rozpoznawanej sprawy, przyj¹æ nale¿a³o, ¿e b³êdnym by³o stanowisko pozwanych, ¿e nie
zosta³a spe³niona przes³anka skargi pauliañskiej w postaci uzyskania przez pozwanych korzyci maj¹tkowej.
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny orzek³, jak w punkcie
I (pierwszym) sentencji, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.
O kosztach procesu poniesionych, zarówno w postêpowaniu
pierwszoinstancyjnym, jak i w postêpowaniu apelacyjnym, rozstrzygniêto na podstawie art. 108 § 1 i 100 k.p.c.
Z uwagi na to, ¿e apelacja zosta³a uwzglêdniona mniej wiêcej
w po³owie, zasadnym by³o zniesienie wzajemnie pomiêdzy stronami kosztów zastêpstwa procesowego i obci¹¿enie stron pozosta³ymi kosztami procesu po po³owie (op³ata od pozwu oraz
op³ata od apelacji).

4
WYROK
z dnia 19 czerwca 2012 r.
V ACa 320/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Teresa Sobolewska (przewodnicz¹cy)
SSA Maria Soko³owska
SSA Roman Kowalkowski (sprawozdawca)

Teza
Zarzut b³êdnych ustaleñ i b³êdnej oceny dowodów mo¿e byæ
skuteczny tylko wtedy, gdy skar¿¹cy wyka¿e, ¿e wadliwe ustalenia bêd¹ce konsekwencj¹ b³êdnej oceny dowodów wynikaj¹
z naruszenia przez s¹d orzekaj¹cy uznanych regu³ interpretacyjnych oraz braku logicznego wi¹zania faktów i niezrozumienia
wynikaj¹cych z nich treci.
Niezale¿nie od nazwy stosowanego przez strony umowy instrumentu, który ma doprowadziæ do osi¹gniêcia ostatecznej ceny
zakupu towaru (rabat, upust, mar¿a, itp.), o zakwalifikowaniu go
do grupy dozwolonych instrumentów handlowych  w kontek-
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cie unormowania przyjêtego w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  decyduje nie nazwa tylko cel,
w jakim siê go stosuje i to, czy jego stosowanie nie ogranicza
dostêpu do rynku.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 3 listopada 2011 r. S¹d Okrêgowy oddali³
powództwo F.Z.Z.P.M. w P.  Z.U.H. R. w W. przeciwko P.
Spó³ce z o.o. w G. o zap³atê i orzek³ o kosztach postêpowania.
Swoje rozstrzygniêcie opar³ na nastêpuj¹cych ustaleniach i rozwa¿aniach.
Powódka F.Z.Z.P.M. w P.  Z.U.H. R. w W. domaga³a siê
orzeczenia nakazem zap³aty, i¿ pozwana P. Spó³ka z o.o. w G.
jest zobowi¹zana zap³aciæ na jej rzecz kwotê 1.406.600,72 z³otych wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.
W uzasadnieniu pozwu wskaza³a, i¿ strony prowadzi³y wspó³pracê handlow¹, w ramach której sprzedawa³a pozwanej produkty mleczarskie. Pozwana dopuci³a siê za dzia³añ, które zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznaæ nale¿y za czyn nieuczciwej konkurencji, polegaj¹cy na pobieraniu tzw. zakazanych op³at za przyjêcie towaru do
sprzeda¿y, co doprowadzi³o do korzyci uzyskanych przez pozwan¹ spó³kê.
Powódka poda³a nastêpnie, ¿e w dnia 14 lutego 2007 r. zawar³a z pozwan¹ umowê o wspó³pracy handlowej (Centrum Logistyczne) nr 66/MF/U/2007. Na podstawie tej umowy zobowi¹za³a siê do dostarczania w³asnym transportem, na w³asny koszt
i ryzyko oraz do sprzeda¿y pozwanej towarów wskazanych w za³¹czniku nr 1 do umowy. W za³¹czniku tym zosta³y równie¿ okrelone ceny jednostkowe poszczególnych produktów, które zosta³y zaakceptowane przez pozwan¹. Dodatkowo strony zawar³y
Aneks nr 1 z dnia 26 lutego 2007 r., w którym doprecyzowa³y
niektóre postanowienia powy¿szej umowy.
Pozwana uzale¿ni³a zawarcie umowy od przyjêcia przez powódkê dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, oznaczonych jako
rabaty (rabat handlowy  17%, logistyczny  7%) oraz bud¿et
promocyjny. Rabaty te mia³y byæ przy tym udzielane pozwanej
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poprzez uwidocznienie ich na fakturze, tj. poprzez pomniejszenie kwoty nale¿nej z tytu³u sprzeda¿y zamówionych produktów
o powy¿sze rabaty. Doda³a, ¿e mia³a bardzo ograniczony wp³yw
na wysokoæ rabatów, które zmuszona by³a udzieliæ pozwanej.
W toku bowiem negocjacji dotycz¹cych warunków wspó³pracy
na rok 2007, pozwana w sposób jednoznaczny uzale¿ni³a zawarcie umowy o wspó³pracy handlowej od udzielenia szeregu rabatów oraz dodatkowych obci¹¿eñ finansowych, gro¿¹c jednoczenie ograniczeniem asortymentu oferowanych przez powódkê
produktów, które bêd¹ dostêpne w sieci P. Powódka podjê³a negocjacje dotycz¹ce warunków wspó³pracy, wskazuj¹c, ¿e nie jest
w stanie zaproponowaæ ni¿szej ni¿ dotychczas ceny zakupu kefiru, gdy¿ oznacza³oby to sprzeda¿ poni¿ej kosztów produkcji.
Niezale¿nie od rabatów powódka by³a tak¿e zmuszona do
zaakceptowania postanowienia § 7 ust. 1 umowy, stanowi¹cego,
¿e zamawia u pozwanego w ramach bud¿etu promocyjnego wynosz¹cego 6% wartoci obrotów netto, promocje w gazetkach
promocyjnych wydawanych przez pozwan¹. Postanowienia umowy nie przewidywa³y za dla niej jakichkolwiek uprawnieñ w zakresie wyboru terminu zamieszczenia zdjêcia produktu dostarczonego w gazetce pozwanej, zamieszczenia zdjêcia przedstawiaj¹cego produkt w gazetce, zamieszczenia zdjêcia przedstawiaj¹cego produkt na okrelonej stronie gazetki. W przypadku
nie zrealizowania przewidzianej iloci promocji, by³a zobowi¹zana do zap³acenia na rzecz pozwanej kary umownej za ka¿dy
niezrealizowany modu³. Jej zdaniem, pobierana przez pozwan¹
op³ata pod nazw¹ bud¿et marketingowy by³a niezale¿na od
wiadczenia jakichkolwiek us³ug i stanowi³a zakazan¹ op³atê za
przyjêcie towaru do sprzeda¿y.
W okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 6 kwietnia 2008 r. powódka pomniejsza³a kwoty wskazywane na fakturach wystawianych dla pozwanej o rabaty: handlowy i logistyczny  ³¹cznie
o 24%, tj. ³¹cznie o kwotê 72.473,85 z³otych z tytu³u rabatu logistycznego i ³¹cznie o kwotê 179.007,91 z³otych z tytu³u rabatu
handlowego. Kwoty te stanowi³y, jej zdaniem nienale¿nie uzyskane przez pozwan¹ korzyci, które obejmuj¹ za ten okres tak¿e zmniejszenie kwot podatku VAT o 17.393,72 z³otych. Z tytu³u
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us³ug marketingowych pozwana pobra³a za w tym okresie kwotê
89.135,20 z³otych brutto.
Podobny schemat zawierania umów o wspó³pracê opisa³a powódka odnonie wspó³pracy stron w 2008 i 2009 r. I tak, w okresie od 7 kwietnia do 9 marca 2009 r. ³¹czna wartoæ rabatu logistycznego udzielonego pozwanej w ramach wspó³pracy handlowej
prowadzonej na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2008 r. wynios³a 99.324,52 z³otych netto, natomiast rabatu handlowego kwotê
306.168,96 z³otych netto. Poza tym, pozwana uzyska³a te¿, nienale¿n¹ korzyæ z tytu³u zmniejszenia kwot podatku VAT w wysokoci 28.384,54 z³otych. Natomiast z tytu³u op³at marketingowych powódka zap³aci³a pozwanej ³¹cznie kwotê 70.717,56 z³otych netto.
W okresie za od 10 marca 2009 r. do 6 kwietnia 2010 r.
³¹czna wartoæ rabatu handlowego udzielonego pozwanej wynios³a 305.009,16 z³otych, wartoæ nienale¿nie uzyskanej korzyci przez pozwan¹ z tytu³u zmniejszenia kwot podatku VAT w tym
okresie to kwota 27.848,66 z³otych, natomiast z tytu³u us³ug marketingowych powódka zap³aci³a pozwanej ³¹czniê kwotê
86.680,24 z³otych.
Nakazem zap³aty z dnia 8 czerwca 2010 r. wydanym w postêpowaniu upominawczym S¹d uwzglêdni³ roszczenie powoda
i orzek³ zgodnie z ¿¹daniem pozwu.
Pozwana z³o¿y³a sprzeciw od powy¿szego orzeczenia.
Wyjani³a, ¿e wspó³praca stron nie zaczê³a siê dopiero
w 2007 r., ale znacznie wczeniej. Zdaniem pozwanej okolicznoæ ta pozostaje nie bez znaczenia dla oceny motywacji strony
powodowej. W ka¿dym bowiem roku od 2004 r. do 2009 r. pozwana nabywa³a od powódki produkty i w zawieranych corocznie umowach o wspó³pracy strony wspólnie ustala³y cenê ka¿dego produktu przez zastosowanie mechanizmów rabatu handlowego i logistycznego. Wspó³praca stron w poprzednich latach
przebiega³a przy tym dobrze, co potwierdzi³a równie¿ powódka
m.in. w pimie z dnia 6 i 20 listopada 2007 r.
Pozwana wskaza³a, ze ka¿dorazowo negocjacje stron toczy³y siê
wed³ug pewnego schematu, tzn. powódka przedstawia³a sporz¹dzony przez siebie cennik (tzw. cennik 100), a nastêpnie negocjacje cenowe opiera³y siê jedynie na ustaleniu odpowiednich raba-
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tów. Cenniki 100 by³y wed³ug owiadczenia powódki jednakowe dla wszystkich jej odbiorców. Pozwana zaprzeczy³a, aby przy
zawieraniu umów wywiera³a jakikolwiek przymus. Podkreli³a te¿,
¿e proces logistyczny dystrybucji towarów dostarczonych przez
powódkê do magazynu centralnego jest dalece skomplikowany.
W dalszej czêci uzasadnienia sprzeciwu pozwana odnios³a
siê do kwestii bud¿etów promocyjnych. Przyzna³a, ¿e w umowach na lata 20072009 przewidziane by³y takie bud¿ety, obejmuj¹ce wydatki na promocje towarów. W ramach tych bud¿etów
pozwana przeprowadzi³a kilkanacie akcji promuj¹cych produkty dostarczane do jej sieci przez powódkê. Ka¿dorazowo termin
promocji by³ uzgadniany z powódk¹, na dowód czego strony
zawiera³y odrêbne kontrakty promocyjne, uwzglêdniaj¹ce czas
trwania promocji, nazwê produktu, cenê promocyjn¹ towarów,
cenê modu³u reklamowego oraz inne elementy dotycz¹ce promocji. Pozwana zaprzeczy³a przy tym twierdzeniom, aby us³ugi
marketingowe okrelone w umowach o wspó³pracy nigdy nie
zosta³y przez ni¹ wykonane i wskaza³a przyk³ady gazetek reklamowych w których umieszczane by³y reklamy m.in. towarów
dostarczanych przez powoda.
Na skutek prowadzonych akcji promocyjnych ka¿dorazowo
kilkukrotnie wzrasta³a sprzeda¿ towarów objêtych akcj¹ promocyjn¹. Wprowadzenie bud¿etów promocyjnych ma na celu umo¿liwienie planowania rozwoju sprzeda¿y produktów danej kategorii na dany rok. Pozwana podkreli³a, ¿e rozwój sprzeda¿y
le¿y w interesie zarówno sieci (zwiêkszone dochody) jak i dostawcy (zwiêkszone zamówienia). Zdaniem pozwanej, uzale¿nienie wysokoci bud¿etu promocyjnego od wysokoci obrotu
jest najlepszym sposobem zachowania równowagi pomiêdzy rozmiarem danego dostawcy, a potrzebami wspierania akcji sprzeda¿owych. Bezporedni wp³yw promocji na sprzeda¿ produktów dystrybuowanych przez pozwan¹ dostrzega³a równie¿ powódka, która w trakcie wspó³pracy wykazywa³a w³asn¹ inicjatywê w zakresie uczestniczenia w akcjach promocyjnych. Pozwana podkreli³a równie¿ fakt istnienia konkurencji pomiêdzy ró¿nymi sieciami w zakresie dystrybucji produktów, co dostrzega³a
te¿ sama powódka.
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Odnosz¹c siê do kwestii rabatów, strona pozwana wskaza³a,
¿e umieszczone w umowach stron rabaty handlowy i logistyczny
nie s¹ op³atami (nie maj¹ charakteru wiadczenia pieniê¿nego)
lecz s¹ elementami wyznaczaj¹cymi cenê w rozumieniu art. 535
k.c. W konsekwencji nie mo¿na im przypisaæ znaczenia op³at
w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.
Pozwana podnios³a te¿ zarzut przedawnienia roszczenia powódki co do kwoty 438.513,67 z³otych.
Strony wzajemn¹ wspó³pracê rozpoczê³y od 2004 r. Pod koniec ka¿dego roku prowadzi³y negocjacje, maj¹ce na celu ustalenie warunków wspó³pracy na kolejny rok. Rozmowy te prowadzili w imieniu stron wyznaczeni pracownicy w formie kontaktów bezporednich, rozmów telefonicznych i korespondencji e
mailowej. W wyniku tych negocjacji strony podpisywa³y corocznie pisemne umowy o wspó³pracy.
Rozmowy dotycz¹ce wspó³pracy na 2007 r. prowadzili w imieniu powoda E.D., E.R., a w imieniu pozwanej B.N.
Strony w trakcie negocjacji ustala³y cenê zakupu poszczególnych towarów w ten sposób, ¿e powód przedstawia³ pozwanej
swój cennik tzw. cennik 100. Pozwana nie by³a zainteresowana
zakupem towarów od powoda po cenach wymienionych w tym
cenniku, gdy¿ by³y to dla niej ceny zbyt wysokie. Zakup towarów w cenach wymienionych w cenniku 100 narazi³oby pozwan¹
na straty.
W dniu 14 lutego 2007 r. strony podpisa³y umowê o wspó³pracy handlowej (centrum logistyczne) Nr 66/MF/U/2007, na podstawie której powód zobowi¹za³ siê do dostarczania w³asnym
transportem, na w³asny koszt i ryzyko oraz do sprzeda¿y pozwanej towarów wymienionych w za³¹czniku Nr 1 na zasadach okrelonych w tej¿e umowie.
W § 2 umowy strony zawar³y zapis, i¿ powód udziela pozwanej:
 rabatu handlowego od cennika producenta 17% uwidocznionego na fakturze,
 rabatu logistycznego 7 % uwidocznionego na fakturze.
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W § 7 umowy strony postanowi³y, ¿e powód zamawia u pozwanej w ramach bud¿etu promocyjnego, wynosz¹cego 6% wartoci obrotów, promocje w gazetkach promocyjnych wydawanych przez pozwan¹, wskazanych przez siebie produktów nale¿¹cych do powoda. Zgodnie z § 7 ust. 2  informacje zawarte
w gazetkach promocyjnych mia³y na celu promowanie marki
dostawcy i jego towarów. Iloæ zamówionych promocji na rok
2007 mia³a byæ uzale¿niona od sumy obrotów i wynosiæ iloraz
stanowi¹cy 6% wartoci obrotów netto i ceny za modu³ w zale¿noci od terminu udzia³u w promocji gazetowej.
W za³¹czniku nr 1 do powy¿szej umowy strony okreli³y asortyment towarowy, którego dotyczy³a umowa (kefir R., kefir rodzinny R., malanka naturalna R., malanka truskawkowa R., mietana R. 18%) oraz ceny tych towarów obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia
2007 r. poprzez okrelenie ceny netto cennikowej, wysokoci
rabatu i ceny netto cennikowej po rabacie. Za³¹cznik ten zosta³
podpisany przez obie strony.
Dodatkowo, w za³¹czniku nr 3 strony okreli³y ogólne warunki wspó³pracy, gdzie w § 12 pkt 4e zapisa³y, ¿e faktura ma zawieraæ m.in. okrelenie sprzedawanego asortymentu, jednostkê
miary i cenê jednostkow¹ (po upucie).
Rozmowy dotycz¹ce wspó³pracy stron na rok 2008 r. prowadzili w imieniu powoda m.in. E.D., E.R., L.C. a w imieniu pozwanej m.in. B.N.
W wyniku rozmów i negocjacji strony podpisa³y umowê
o wspó³pracy handlowej (centrum logistyczne) Nr 57/MF/U/2008
z dnia 15 luteo 2008 r. W § 2 umowy strony zawar³y zapis, i¿
powódka udziela pozwanej:
 rabatu handlowego od cennika producenta 23% uwidocznionego na fakturze,
 rabatu logistycznego 7% uwidocznionego na fakturze.
W § 8 umowy strony postanowi³y, ¿e powódka zamawia
u pozwanej w ramach bud¿etu promocyjnego, wynosz¹cego 6%
wartoci kwartalnych obrotów netto + 20.000 z³otych netto, promocje nale¿¹cych do dostawcy marek produktów w gazetkach
promocyjnych wydawanych przez pozwan¹. Szczegó³owe warunki udzia³u produktu w promocji mia³y byæ przy tym okrelo-
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ne w kontrakcie promocyjnym, podpisanym przez strony. Zgodnie z § 8 ust. 2  informacje zawarte w gazetkach promocyjnych
mia³y na celu promowanie marki dostawcy i jego towarów. Iloæ
zamówionych promocji na rok 2008 mia³a byæ uzale¿niona od
sumy obrotów i wynosiæ iloraz stanowi¹cy 6% wartoci obrotów
netto + 20.000 z³otych netto i ceny netto za modu³ w zale¿noci
od terminu udzia³u w promocji gazetowej.
W za³¹czniku nr 1 do powy¿szej umowy strony okreli³y asortyment towarowy, którego dotyczy³a umowa (kefir R., kefir rodzinny R., malanka naturalna R., malanka truskawkowa R., mietana R. 18%) oraz ceny (po podwy¿ce) tych towarów obowi¹zuj¹ce od 17 marca 2008 r. poprzez okrelenie ceny netto cennikowej, wysokoci rabatu i ceny netto na fakturze po rabacie. Za³¹cznik ten zosta³ podpisany przez obie strony.
Dodatkowo, w za³¹czniku nr 3 strony okreli³y ogólne warunki wspó³pracy, gdzie w § 12 pkt 4e zapisa³y, ¿e fakturowanie
dostawy bêdzie siê odbywa³o poprzez okrelenie w fakturze m.in.
sprzedawanego asortymentu, jednostkê miary i cenê jednostkow¹
(po upucie).
Rozmowy dotycz¹ce wspó³pracy stron na rok 2009 r. prowadzili w imieniu powódki m.in. E.D., a w imieniu pozwanej m.in.
B.N. i K.O.W.
W wyniku rozmów i negocjacji strony podpisa³y umowê
o wspó³pracy handlowej (centrum logistyczne) Nr 23/MF/U/2009
z dnia 10 marca 2009 r. W § 2 umowy strony zawar³y zapis, i¿
powódka udziela pozwanej:
 rabatu handlowego od cennika producenta 23% uwidocznionego na fakturze,
 rabatu logistycznego 7% uwidocznionego na fakturze.
W § 8 umowy strony postanowi³y, ¿e powódka zamawia u pozwanej w ramach bud¿etu promocyjnego, wynosz¹cego 7% wartoci kwartalnych obrotów netto + 20.000 z³otych netto, promocje nale¿¹cych do dostawcy marek produktów w gazetkach promocyjnych wydawanych przez pozwan¹. Szczegó³owe warunki
udzia³u produktu w promocji mia³y byæ przy tym okrelone
w kontrakcie promocyjnym, podpisanym przez strony. Zgodnie
z § 8 ust. 2  informacje zawarte w gazetkach promocyjnych
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mia³y na celu promowanie towarów dostarczonych przez powoda w celu maksymalizacji ich sprzeda¿y. Iloæ zamówionych promocji na rok 2009 mia³a byæ uzale¿niona od sumy obrotów i wynosiæ iloraz stanowi¹cy 7% wartoci obrotów netto + 20.000 z³otych netto i ceny netto za modu³ w zale¿noci od terminu udzia³u
w promocji gazetowej.
W za³¹czniku nr 1 do powy¿szej umowy strony okreli³y asortyment towarowy, którego dotyczy³a umowa (kefir R., kefir rodzinny R., malanka naturalna R., malanka truskawkowa R., malanka naturalna 400 g ) oraz ceny tych towarów obowi¹zuj¹ce
od 1 stycznia 2009 r. poprzez okrelenie ceny z cennika netto,
wysokoci rabatu i ceny netto na fakturze po rabacie. Za³¹cznik
ten zosta³ podpisany przez obie strony.
Dodatkowo, w za³¹czniku nr 3 strony okreli³y ogólne warunki wspó³pracy, gdzie w § 12 pkt 4e zapisa³y, ¿e fakturowanie
dostawy bêdzie siê odbywa³o poprzez okrelenie w fakturze m.in.
sprzedawanego asortymentu, jednostkê miary i cenê jednostkow¹
(po upucie).
Pismem z dnia 2 wrzenia 2009 r. powód po raz pierwszy
poinformowa³ pozwan¹, i¿ po analizie umowy Nr 35/MF/U/2009
doszed³ do wniosku, i¿ umowa ta zawiera szeroki katalog wiadczeñ (op³at) na rzecz pozwanej, które zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt
4 u.z.n.k i orzecznictwem S¹du Najwy¿szego oraz pogl¹dami
znawców problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji winny
byæ zakwalifikowane jako nielegalne op³aty pó³kowe. Wskaza³
tu powód na rabat handlowy, logistyczny, promocyjny, dodatkowy i bud¿et promocyjny. Powód wezwa³ wiêc pozwan¹ do analizy tego pisma pod k¹tem ewentualnej zmiany umowy w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Strony prowadzi³y tak¿e rozmowy w celu kontynuowania
wspó³pracy w roku 2010 r. Jednak¿e wobec braku porozumienia co do istotnych warunków umowy miêdzy stronami nie dosz³o do podpisania kolejnej umowy o wspó³pracy, a pismem z dnia
29 marca 2010 r. pozwana wypowiedzia³a umowê o wspó³pracy
z 10 marca 2009 r.
W okresie wspó³pracy stron w latach 20072009 powód wystawia³ pozwanej faktury z tytu³u sprzeda¿y towarów mlecznych
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wpisuj¹c w nich w rubryce: ceny przed rabatem  ceny z cennika 100 powoda, a w rubryce: cena po rabacie  ceny pomniejszone o rabaty wynikaj¹ce z umowy, stanowi¹ce ostateczne ceny zakupu, ustalone przez strony.
W okresie 20072009 r. strony, zgodnie z umowami handlowymi podpisywa³y dodatkowo kontrakty promocyjne, okrelaj¹ce m.in. czas trwania promocji, nazwê produktu, którego dotyczy promocja oraz cenê poszczególnych modu³ów.
Zdjêcia wyrobów produkowanych przez powoda by³y zamieszczane w gazetkach reklamowych wydawanych przez pozwan¹.
Na zdjêciach widoczne by³o logo powoda umieszczone na produktach.
Z tytu³u wiadczonych us³ug promocyjnych w okresie 2007
2009 r. pozwana wystawi³a powódce faktury.
( )
Oceniaj¹c zasadnoæ powództwa S¹d Okrêgowy wskaza³, ¿e
kwesti¹ wymagaj¹c¹ oceny by³o ustalenie i przes¹dzenie, czy
rzeczywicie, tak jak twierdzi³ powód, okrelone w umowach
o wspó³pracy handlowej w latach 20072009 rabaty handlowy
i logistyczny oraz bud¿et promocyjny by³y pobieranymi przez
pozwan¹ op³atami za przyjêcie towaru do sprzeda¿y, innymi ni¿
mar¿a handlowa i stanowi³o to tym samym czyn nieuczciwej konkurencji, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokonuj¹c wyk³adni owiadczeñ woli stron umowy odwo³a³ siê
do treci art. 65 k.c., wskazuj¹c, ¿e owiadczenie woli nale¿y tak
t³umaczyæ, jak tego wymagaj¹ ze wzglêdu na okolicznoci, w których z³o¿one zosta³o, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego oraz ustalone
zwyczaje. W umowach za, zgodnie z kombinowan¹ metod¹ wyk³adni, nale¿y raczej badaæ, jaki by³ zgodny zamiar stron i cel umowy, ani¿eli opieraæ siê na jej dos³ownym brzmieniu (art. 65 § 2 k.c.).
S¹d argumentowa³, ¿e zgodnie z ogóln¹ regu³¹ interpretacyjn¹, wyk³adni poszczególnych wyra¿eñ zawartych w dokumencie dokonuje siê z uwzglêdnieniem kontekstu, w jakim on wystêpuje. Nastêpnie zbadaæ nale¿y zwi¹zki przyczynowe wystêpuj¹ce miêdzy ró¿nymi postanowieniami zawartymi w tekcie  tak aby mia³y spójny
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i rozs¹dny sens. Trzeba zatem braæ pod uwagê ca³oæ tekstu, a nie
tylko wyrwany fragment.
Uwzglêdnieniu podlegaj¹ równie¿ okolicznoci, w jakich
owiadczenie woli zosta³o z³o¿one, je¿eli dokument obejmuje
takie informacje, a tak¿e cel owiadczenia woli wskazany w tekcie lub zrekonstruowany na podstawie zawartych w nim postanowieñ, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i ustalone zwyczaje.
Zdaniem S¹du Okrêgowego ocena przebiegu negocjacji i zachowañ obu stron zarówno przed podpisaniem umów, jak i w trakcie ich wykonywania, a tak¿e ocena zachowania stron w trakcie
wczeniejszej wieloletniej wspó³pracy mia³a istotne znaczenie
dla prawid³owej wyk³adni ich owiadczeñ woli, zw³aszcza w sytuacji, kiedy powód stawia zarzut, i¿ pewne zapisy umów zosta³y mu jednostronnie narzucone i ¿e zosta³ przymuszony do zawarcia umów.
O zakazanych op³atach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4
u.z.n.k. mo¿na mówiæ jedynie w wypadku, gdy rzeczywicie dostawca nie ma mo¿liwoci negocjowania, a okrelona op³ata zosta³a mu narzucona przez kupuj¹cego niejako za nic.
Przechodz¹c do omówienia okolicznoci zawarcia umów z dnia
14 lutego 2007 r., z dnia 15 lutego 2008 r. i z dnia 10 marca
2009 r. S¹d stwierdzi³, i¿ rokowania dotycz¹ce ich postanowieñ
odbywa³y siê w formie rozmów prowadzonych bezporednio
miêdzy stronami, telefonicznie lub emailowo, a przy tym rokowania prowadzili pracownicy stron, a nie ich reprezentanci, choæ
¿adna ze stron w tym wzglêdzie nie kwestionowa³a upowa¿nienia tych osób do prowadzenia w jej imieniu pertraktacji. Nastêpnie, po rozmowach i wymianie korespondencji emailowej, pozwana przesy³a³a powodowi pisemn¹ wersjê umowy, do której
powód móg³ zg³osiæ swoje uwagi.
Je¿eli akceptowa³ zapisy umowy, reprezentant powoda j¹ podpisywa³.
Co do zasady projekt corocznej umowy by³ przygotowywany
przez pozwan¹, ale wszelkie kwestie i warunki handlowe by³y
wczeniej ustalane przez strony w drodze negocjacji.
Zgodnie z art. 3531 k.c. strony zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swego uznania, byleby jego treæ
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lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego.
S¹d podzieli³ pogl¹d, ¿e art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ingeruje w ¿aden sposób w wysokoæ ustalanych miêdzy stronami mar¿ czy cen. Jego zdaniem,
w tej sprawie wystêpuje taka sytuacja, w której strony corocznie
umawia³y siê co do poszczególnych warunków wspó³pracy, w tym
co do ceny, za któr¹ pozwana bêdzie kupowa³a od powoda jego
towary, któr¹ to cenê powód wpisywa³ w wystawianych przez
siebie fakturach, a pozwana zap³aci³a mu ceny z tych faktur wnikaj¹ce. Powód przy tym, po dokonywanych przez pozwan¹ wp³atach nie kwestionowa³ ich wysokoci, a w szczególnoci nie podnosi³ zarzutu, ¿e wp³acane kwoty s¹ za niskie, a zw³aszcza ¿e s¹
niezgodne z ustalonymi przez strony cenami zakupu.
W przedmiotowej sprawie nie istnia³a sytuacja, w której pozwana ¿¹da³aby od powoda zap³aty z tytu³u rabatów i aby w tym
celu wystawia³a powodowi faktury lub aby sk³ada³a owiadczenia o potr¹caniu z nale¿nociami powoda swoich nale¿noci z tytu³u tych¿e w³anie rabatów.
S¹d podzieli³ zapatrywanie pozwanej, ¿e zapisy w umowach
dotycz¹ce wskazanych tam rabatów, mia³y na celu doprowadzenie
do ustalenia miêdzy stronami ostatecznych cen zakupu poszczególnych towarów. Do przyjêcia takiego stanowiska upowa¿nia³a przede
wszystkim ocena zebranego materia³u dowodowego.
Sam powód w uzasadnieniu pozwu przyzna³, ¿e udzielanie
rabatów w sta³ych stosunkach gospodarczych jest normaln¹ praktyk¹ rynkow¹, o ile takie uzgodnienie mieci siê w granicach
swobody umów i nie jest sprzeczne z prawem. Granic¹ za pozwalaj¹c¹ odró¿niæ rabat udzielany przez sprzedawcê kupuj¹cemu w ramach umowy sprzeda¿y od czynu nieuczciwej konkurencji jest dobrowolnoæ umownego okrelenia wysokoci rabatu
w drodze negocjacji przed zawarciem umowy.
W ocenie powoda, we wspó³pracy z pozwan¹, wysokoæ rabatów by³a mu przez ni¹ narzucana. Okolicznoæ tê jednak powód
powinien udowodniæ. Tymczasem, reprezentant powoda A.S. w z³o¿onych zeznaniach przyzna³ fakt podpisania przez niego w imieniu
powoda wszystkich umów z pozwan¹, zezna³ ¿e ka¿dorazowo pra-
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cownicy powoda po odbytych negocjacjach z pozwan¹ przedstawiali mu ich przebieg, projekt umów, powód umowy te analizowa³
i podejmowa³ decyzje czy je podpisaæ. Jak wynika z materia³u dowodowego i zeznañ A.S.  umowy te powód podpisywa³ przez
osiem lat. A.S. doda³, ¿e kwestia tzw. op³at pó³kowych wyp³ynê³a
m.in. z racji pe³nienia przez niego funkcji Przewodnicz¹cego Zespo³u Bran¿owego do spraw rozmów z sieciami w sprawie tych
op³at. A.S. przyzna³ te¿, ¿e prezes pozwanej spó³ki chcia³ siê z nim
spotkaæ w 2009 r. w sprawie dalszej wspó³pracy stron, ale powód
nie wyrazi³ na to zgody.
Równie¿ reprezentant pozwanej B.G. zezna³ ¿e nigdy, w czasie wieloletniej, wspó³pracy, a¿ do 2009 r. powód nie zg³asza³
pozwanej ¿adnych zastrze¿eñ.
Trudno w tej sytuacji zarzuciæ pozwanej jednostronnoæ w zakresie omawiania warunków wspó³pracy, czy zmuszanie powoda do podpisywania umów. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e
zarówno pozwana, jak i powód posiadali sztab osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu negocjacji, ¿e strony wspó³pracowa³y
ze sob¹ wiele lat i powód mia³ mo¿liwoæ zdobycia w tym wzglêdzie dowiadczenia, tym bardziej, ¿e pozwana nie by³a jedyn¹
sieci¹, z któr¹ powód wspó³pracowa³.
Poza tym sam status powoda tj. fakt, i¿ jest to F.Z.Z.P. M. w P.
stawia go w innej sytuacji ni¿ ka¿dego innego producenta tej
bran¿y. Przewodnicz¹cy powoda A.S. pe³ni przy tym funkcjê
Przewodnicz¹cego Zespo³u Bran¿owego do spraw rozmów z sieciami w sprawie op³at pó³kowych. Trudno wiêc uznaæ, aby powód by³ ma³ym, niedowiadczonym przedsiêbiorc¹, który styka
siê w swojej dzia³alnoci z potentatem narzucaj¹cym mu swoje
warunki.
Zdaniem S¹du powód nie wykaza³ wiêc zasadnoci w/w zarzutów stawianych w pozwie.
W dalszej kolejnoci S¹d ocenia³, w jakim celu strony zawiera³y w umowach zapisy o rabatach. Zdaniem powoda rabaty by³y
dodatkowymi obci¹¿eniami finansowymi, które powód musia³
ponieæ, a zdaniem pozwanej by³y one czynnikami cenotwórczymi, maj¹cymi doprowadziæ w trakcie rokowañ do osi¹gniêcia
porozumienia co do ostatecznej ceny towarów.
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Zarówno z zeznañ wiadków, jak i stron, a tak¿e z do³¹czonej
do akt sprawy korespondencji emailowej wynika, ¿e rokowania
stron w zakresie ustalania ceny towarów przebiega³y w ten sposób, i¿ powód przedstawia³ pozwanej swój cennik, tzw. cennik
100, zawieraj¹cy ceny poszczególnych produktów. Cennik ten
by³ przy tym nienegocjowalny, tzn. powód nie wyra¿a³ woli
obni¿enia cen produktów wymienionych w tym cenniku, podkrelaj¹c, i¿ jest to cennik jednakowy dla wszystkich odbiorców
powoda. wiadek L.C. zezna³, ¿e cennik ten by³ zmieniany przez
powoda jedynie w przypadku podniesienia cen jego towarów
oraz ¿e powód nie proponowa³ nigdy pozwanej aby zamiast
cennika 100 obowi¹zywa³ cennik indywidualny, tzw. cennik net
net. Równie¿ wiadek E.R. zezna³a, i¿ cena towarów przed rabatem wystawiona na fakturze by³a to cena produktu zgodnie z cennikiem, który powód przedstawia³ pozwanej i cena ta nie by³a
negocjowana z P. oraz ¿e powód robi³ podwy¿ki wobec wszystkich kontrahentów. Okolicznoæ tê potwierdzili tak¿e wiadkowie Z.B. zeznaj¹c, ¿e cennik 100 powoda nie podlega³ negocjacjom, a mo¿liwe by³o negocjowanie tylko rabatów od tego cennika, a tak¿e wiadek P.P., zeznaj¹c, ¿e treæ cennika 100 nie
podlega³a negocjacji, a przedstawiciele powoda twierdzili, i¿ mog¹
rozmawiaæ jedynie o rabatach.
wiadkowie zgodnie przy tym zeznali, ¿e kwestia samych
rabatów nigdy nie by³a przez powoda kwestionowana, a jedynie
strony negocjowa³y ich wysokoæ.
wiadkowie zgodnie te¿ twierdzili, ¿e zarówno nazwa, jak i podzia³ na poszczególne rabaty mia³ znaczenie drugorzêdne, gdy¿
w istocie chodzi³o o uzgodnienie ceny zakupu produktu. Je¿eli powód zaoferowa³by pozwanej cenê konkurencyjn¹ do rynku, to pozwana mog³aby z nim zawrzeæ umowê bez rabatów. To powód
narzuci³ scenariusz negocjacji, gdy¿ na pocz¹tku przedstawia³ swój
cennik 100, od którego negocjowane by³y rabaty. Równie¿ wiadek K.O.W. zezna³a, ¿e w przypadku, gdy dostawca przedstawia
swój cennik 100  rabaty pozwalaj¹ wyliczyæ ostateczn¹ cenê zakupu i nie s¹ one dodatkowymi op³atami.
Pozwana za nie by³a zainteresowana nabyciem od powoda
towarów po cenach okrelonych w cenniku 100.
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S¹d Okrêgowy uzna³ zatem za zasadne stanowisko pozwanej,
¿e w ramach swobody umów i prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoci, nie mo¿na od pozwanej ¿¹daæ aby zobowi¹zana by³a dokonywaæ zakupu towarów od dostawców, w tym od powoda, po
cenach przez niego narzuconych. Pozwana przecie¿ te¿ musi
uwzglêdniaæ swoje koszty i ma prawo prowadziæ negocjacje, aby
dokonaæ zakupu po cenach, które jest w stanie zaakceptowaæ.
Sam powód w pimie z dnia 20 listopada 2007 r. skierowanym
do pozwanej, przyznaj¹c, ¿e wieloletnia wspó³praca stron uk³ada³a siê bez zarzutów zwróci³ uwagê, ¿e wspó³praca handlowa
winna przynosiæ korzyci obu stronom. W ocenie S¹du zatem,
uznaæ nale¿y, ¿e w ramach wzajemnych negocjacji, obie strony
d¹¿y³y do uzyskania jak najlepszych warunków wspó³pracy dla
siebie. I jest to jak najbardziej zrozumia³e w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
O tym, ¿e negocjacje stron dotycz¹ce rabatów mia³y w istocie
doprowadziæ do ustalenia ostatecznej ceny zakupu przez pozwan¹ produktów powoda wiadcz¹ m.in. zeznania wiadka Z.B.,
który zezna³, i¿ s¹ ró¿ne sposoby i zwyczaje kszta³towania ceny
w relacjach miêdzy sieciami handlowymi a dostawcami i wygl¹daj¹ tak, ¿e dostawca przedstawia swój cennik 100, na bazie
którego udziela nastêpnie szeregu rabatów lub od razu ustalana
jest cena ostateczna, hurtowa bez stosowania cennika 100 i rabatów. wiadek wyjani³ te¿, ¿e relacje miêdzy rabatem handlowym i logistycznym, przy uwzglêdnieniu cennika 100 pozwala³y dojæ do ceny hurtowej, indywidualnej, a rabaty s³u¿y³y do
ostatecznego okrelenia ceny. Wieloæ za poszczególnych rabatów zale¿y od cennika 100. wiadek R.Z. zezna³, ¿e nie pamiêta,
aby powód kwestionowa³ rabaty jako podstawê ustalenia ceny.
Wskaza³ te¿, ¿e zawsze cennik 100 musia³ byæ porównany do
rynku, a na pytanie pe³nomocnika powoda czy mo¿na by³o negocjowaæ cenny w cenniku 100 odpowiedzia³, ¿e jedynie przez
rabaty. wiadek R.Z. doda³ równie¿, ¿e jeli cennik 100 dostawcy zawiera³by cenê akceptowan¹ przez pozwan¹, to rabaty nie
musia³yby byæ stosowane. Okolicznoæ tê potwierdzi³a w swoich zeznaniach B.N. zeznaj¹c, ¿e cena towaru mog³a byæ te¿
kszta³towana przez ceny netnet, ewentualnie, ¿e ceny z cenni-
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ka 100 powoda mog³y byæ przez pozwan¹ zaakceptowane, gdyby pozwala³y zaproponowaæ klientom produkt w cenie nie odbiegaj¹cej od ceny u innych podmiotów.
Równie¿ z zeznañ E.R. wynika, ¿e rabaty s³u¿y³y do ustalenia
ostatecznej ceny sprzeda¿y. wiadek zezna³a bowiem, mówi¹c
o przebiegu rokowañ dotycz¹cych wspó³pracy na 2007 r. m.in.:
P. za¿¹da³ od nas obni¿enia ceny naszych produktów o 30 %.
Z zeznañ wiadka wynika wiêc wprost, ¿e zamiarem stron by³o
ustalenie w trakcie negocjacji nie tyle ostatecznej wysokoci rabatów ale ostatecznej ceny danego produktu. wiadek B.N. doda³a za, ¿e strony rozmawia³y o g³êbokoci rabatów, co jest naturalne dla ca³ego procesu ustalania cen w handlu.
Pozwana nie kwestionowa³a, a wrêcz wskazywa³a w sprzeciwie, ¿e dystrybucja towarów kupowanych przez ni¹ od dostawców wymaga podjêcia wielu dzia³añ logistycznych z jej strony,
zwi¹zanych m.in. z magazynowaniem i transportem zw³aszcza
towarów o krótkim terminie przydatnoci do spo¿ycia, jakimi by³y
niew¹tpliwie towary dostarczane przez powoda. Wi¹¿e siê to
z okrelonymi kosztami, które pozwana musia³a braæ pod uwagê
przy ustalaniu ceny zakupu towarów. Wiedz¹c wiêc, ¿e bêdzie
musia³a takie koszty ponieæ, stara³a siê wynegocjowaæ jak najkorzystniejsz¹ dla siebie (jak najni¿sz¹) cenê zakupu, aby prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ z zyskiem, co jest g³ównym celem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Fakt ten przyzna³ tak¿e powód, m.in. w cytowanym ju¿ pimie z dnia 20 listopada 2007 r.
Z tej te¿ przyczyny, równie¿ powód stara³ siê w trakcie negocjacji uzyskaæ jak najkorzystniejsz¹ dla niego (jak najwy¿sz¹) cenê
sprzeda¿y, przedstawiaj¹c swoje propozycje ceny, w cenniku 100.
Ceny te jednak by³y nie do przyjêcia dla pozwanej, wiêc wobec
owiadczeñ pracowników powoda, ¿e cennik 100 jest nienegocjowalny i jednakowy dla wszystkich odbiorców, jedynym sposobem obni¿enia ceny by³o zastosowanie w umowach rabatów,
co jest czynnoci¹ jak najbardziej normaln¹ w wieloletniej wspó³pracy handlowej stron. I nie mo¿na zgodziæ siê ze stanowiskiem
powoda, zawartym w uzasadnieniu pozwu, ¿e wpisanie do umów
zapisów o rabatach by³o jedynie kwesti¹ wybranej przez pozwan¹ spó³kê techniki narzucania powodowi niedozwolonych
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op³at za przyjêcie towaru. O takiej a nie innej treci umów decydowa³y bowiem obie strony w trakcie rozmów i negocjacji.
W wietle powy¿szych okolicznoci trudno przyj¹æ za uzasadnione stanowisko powoda, ¿e okrelone rabaty by³y mu przez
pozwan¹ narzucane, zw³aszcza w wietle zeznañ wiadka L.C.,
który zezna³, ¿e po spotkaniach prowadzona by³a jeszcze korespondencja emailowa, która pozwala³a zmniejszyæ propozycje
pozwanej o 1,2%, gdy¿ strony ostatecznie musia³y dojæ do porozumienia. wiadek B.N. zezna³a ¿e wszystkie coroczne rozmowy koñczy³y siê zwarciem umowy handlowej, której kszta³t by³
przedmiotem wczeniejszych spotkañ, a ustalanie warunków co
do rabatów odbywa³o siê w formie dialogów i strony zawsze
dochodzi³y do porozumienia i ustalenia warunków rabatów. Nigdy, do czasu wyst¹pienia z pozwem, powód nie zg³asza³ pozwanej ¿e rabaty s¹ mu narzucane.
W ocenie S¹du Okrêgowego ustalony na podstawie zeznañ
wiadków, stron i pozosta³ego materia³u dowodowego przebieg
negocjacji towarzysz¹cych ostatecznemu zawarciu umów o wspó³pracy handlowej miêdzy stronami, pozwala przyj¹æ, ¿e rzeczywicie strony poprzez stosowanie rabatów dosz³y do ustalenia
ostatecznej ceny zakupu. Do ka¿dej umowy do³¹czone zosta³y
bowiem za³¹czniki nr 1, w których okrelono ceny obowi¹zuj¹ce
od 1 stycznia 2007 r., od 17 marca 2008 r. i od 1 stycznia 2009 r.
W za³¹cznikach tych, podpisanych przez obie strony, wskazano
m.in. ceny netto cennikowe i ceny netto cennikowe po rabacie,
przy czym w za³¹cznikach doprecyzowano dodatkowo, ¿e ceny
po rabacie, s¹ jednoczenie cenami, które maj¹ byæ uwidocznione na fakturach. I jak wynika m.in. z zeznañ R.Z. nie mia³ znaczenia procentowy podzia³ na rabaty ani ich nazwy, bo w negocjacjach istotny by³ wynik koñcowy, czyli suma wszystkich rabatów i ostateczna cena towaru po ich uwzglêdnieniu.
Co prawda powód uwidacznia³ na fakturach zarówno ceny
przed rabatem jak i po rabacie, ale z za³¹czników okrelaj¹cych
ceny od 17 marca 2008 r. i od 1 stycznia 2009 r. w ocenie S¹du
wyranie wynika, ¿e cenami które strony ostatecznie ustali³y i które
w zwi¹zku z tym mia³y byæ uwidaczniane na fakturach by³y w³anie ceny okrelone jako ceny po rabacie. Sam powód, w uza-
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sadnieniu pozwu wskaza³, ¿e w przedmiotowych aneksach strony doprecyzowa³y niektóre postanowienia umów.
Poza tym, w za³¹cznikach nr 3 do poszczególnych umów strony
okrela³y ogólne warunki wspó³pracy i w § 12 pkt 4e zapisywa³y,
¿e fakturowanie dostawy bêdzie siê odbywa³o poprzez okrelenie
w fakturze m.in. sprzedawanego asortymentu, jednostki miary i ceny jednostkowej (po upucie). Równie¿ ta okolicznoæ, zdaniem
S¹du, potwierdza fakt, ¿e cen¹ ostatecznie ustalon¹ przez strony
by³a w³anie cena uwzglêdniaj¹ca udzielone rabaty. Dlatego nie
podzieli³ S¹d zapatrywania powoda, i¿ cenami ustalonymi przez
strony by³y ceny przez niego oferowane i ¿e takie ceny zosta³y
przez strony wynegocjowane, jako ostateczne ceny sprzeda¿y.
Powód w uzasadnieniu pozwu, odwo³uj¹c siê do za³¹czników
nr 1 do poszczególnych umów, powo³uje jedynie ceny wynikaj¹ce z cennika, podczas gdy w za³¹cznikach tych wymienione zosta³y tak¿e ceny po rabatach, na fakturze. W ocenie S¹du powód
nie wykaza³, aby strony ustali³y, jak podaje w pozwie, ¿e cen¹
sprzeda¿y bêdzie ka¿dorazowo cena cennikowa wynikaj¹ca z cennika 100 powoda. Takiej okolicznoci stanowczo zaprzeczy³a pozwana. Nie wynika to równie¿ z zeznañ stron i wiadków.
Trudno te¿ przyj¹æ, aby powód wykaza³, ¿e mia³ podstawy
aby w taki sposób interpretowaæ ustalenia co do ceny np. na
podstawie zachowania pozwanej podczas negocjacji, czy wymiany pism. Nie bez znaczenia jest tu bowiem fakt, ¿e strony
wspó³pracowa³y ze sob¹ ju¿ od 2004 r., zawsze czyni¹c w umowach zapisy o rabatach oraz to, ¿e powód w wystawianych fakturach wpisywa³ jednak ceny po rabatach, mimo ¿e wspominaj¹c o aneksach do umowy w uzasadnieniu pozwu ceny te pomin¹³, i ¿e pozwana przez wszystkie lata wspó³pracy p³aci³a
powodowi w³anie ceny po rabatach i powód nigdy nie zg³asza³ co do tego zastrze¿eñ.
Dlatego te¿, w ocenie S¹du Okrêgowego powód nie mo¿e
domagaæ siê zas¹dzenia na jego rzecz ró¿nicy miêdzy cenami
przed rabatem i cenami po rabacie, wynikaj¹cymi z faktur do³¹czonych do pozwu, bo w takim wypadku nale¿a³oby uznaæ, ¿e
strony zgodnie ustali³y, i¿ ceny proponowane przez powoda by³y
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cenami przez strony ustalonymi. Takie stanowisko powoda jest
nieuzasadnione, zw³aszcza w wietle jednoznacznego stanowiska pozwanej, popartego zeznaniami wiadków i strony, i¿ po
takich cenach nie kupi³aby towarów od powoda. Nie by³y to
zatem ceny ustalone przez strony. W ocenie S¹du takimi cenami
by³y za ceny, które powód wpisywa³ w fakturach w rubryce
cena jednostkowa po rabacie.
Odnosz¹c siê do kwestii promocji wskaza³, ¿e nie wyklucza
a priori mo¿liwoci umówienia siê przez strony na zap³atê przez
sprzedaj¹cego tak¿e innych op³at z tytu³u innych wiadczeñ na
jego rzecz przez kupuj¹cego, jednak¿e jest to mo¿liwe w sytuacji, gdy rzeczywicie strony umówi³y siê na wiadczenie dodatkowych us³ug na rzecz sprzedaj¹cego (zob. K. SzczepankowskaKoz³owska, Pobieranie innych ni¿ mar¿a handlowa op³at za
przyjêcie towaru do sprzeda¿y, Glosa 2/2007, s. 108.)
Podkreli³, ¿e równie¿ w doktrynie podnosi siê, ¿e mog¹ wystêpowaæ sytuacje, w której przedsiêbiorca nabywaj¹cy od innego przedsiêbiorcy towar do dalszej odsprzeda¿y (albo porednicz¹cy w transakcji) spe³nia na jego rzecz wiadczenia niezwi¹zane z realizacj¹ w³asnego interesu dotycz¹cego przedmiotu umowy, np. na ¿yczenie dostawcy umieszcza w sklepie reklamy o treci przez niego okrelonej lub z nim uzgodnionej albo dokonuje
szczególnej akcji promocyjnej i wówczas mo¿liwe jest ustalenie
miêdzy stronami op³aty za takie us³ugi (zob. E. Nowiñska, M. du
Vall, op. cit., s. 163).
W ocenie S¹du pozwana wykaza³a, ¿e powód z³o¿y³ owiadczenie woli (zleci³ pozwanej) dokonywania przez ni¹ na jego
rzecz us³ug promocyjnych i reklamowych.
wiadcz¹ o tym przede wszystkim zapisy w umowach z dnia 14
lutego 2007 r., z dnia 15 lutego 2008 r. i z dnia 10 marca 2009 r.,
zgodnie z którymi powód zamawia u pozwanej w ramach bud¿etu
promocyjnego, wynosz¹cego 6% (lub 7%) wartoci obrotów, promocje w gazetkach promocyjnych wydawanych przez pozwan¹,
wskazanych przez siebie produktów nale¿¹cych do powoda,
w celu maksymalizacji ich sprzeda¿y. Zgodnie z dalszym zapisem umów, informacje zawarte w gazetkach promocyjnych mia³y na celu promowanie marki dostawcy i jego towarów. Iloæ
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zamówionych promocji na dany rok mia³a byæ uzale¿niona od
sumy obrotów i wynosiæ iloraz stanowi¹cy 6% (lub 7%) wartoci
obrotów netto + 20.000 z³otych netto (w roku 2008 i 2009) ceny
netto za modu³ w zale¿noci od terminu udzia³u w promocji gazetowej. Szczegó³owe warunki udzia³u produktu w promocji mia³y
byæ przy tym okrelone w kontrakcie promocyjnym, podpisanym przez strony.
Tak wiêc równie¿ kwestie dotycz¹ce promocji i op³at za nie,
by³y przez strony ustalane w trakcie negocjacji, a ostateczny wynik
tych negocjacji znajdowa³ odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach umów i kontraktów promocyjnych.
Pozwana przy tym zamówione przez powoda us³ugi promocyjne wykona³a, poprzez zamieszczanie zdjêæ produktów powoda w wydawanych gazetkach reklamowych, a tak¿e przez akcje
bilbordowe i degustacyjne.
Zdaniem S¹du Okrêgowego trudno zatem by³o zgodziæ siê ze
stwierdzeniem, ¿e akcje promocyjne mia³y na celu promowanie
wy³¹cznie marki i towarów nale¿¹cych do pozwanej. Przecz¹
temu wyrane zapisy w umowach, gdzie strony stanowczo stwierdzi³y, ¿e akcje te maj¹ na celu promowanie marki produktów
dostawcy. I rzeczywicie, na uwidocznionych w gazetkach reklamowych zdjêciach produktów powoda wyranie widaæ nazwê powoda, jego logo oraz wizerunek opakowania produktów
(kszta³t, wielkoæ, barwa, etykieta na opakowaniu). Nie sposób
wiêc nie stwierdziæ, ¿e taki wizerunek i nazwa, poprzez akcje
reklamow¹ utrwala siê w wiadomoci klientów. wiadek K.K.
w swoich zeznaniach szczegó³owo opisa³a zasady przygotowania promocji przez pozwan¹ i jej znaczenia dla producenta. Wskaza³a m.in., ¿e pozwana stara³a siê zamieszczaj¹c zdjêcie produktu dostawcy wyeksponowaæ jego logo, jeli jest na produkcie
widoczne. Potwierdzi³a to równie¿ wiadek K.O.W., zeznaj¹c,
¿e jak by³ pokazywany w gazetce produkt powoda to pozwana
stara³a siê ¿eby na produkcie widoczna by³a nazwa producenta.
I rzeczywicie, analizuj¹c zdjêcia produktów powoda w gazetkach pozwanej S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e widoczne jest logo powoda na jego produktach ( ).
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S¹d akceptowa³ stanowisko pozwanej, ¿e akcje promocyjne
organizowane przez ni¹ wp³ywa³y na zwiêkszenie sprzeda¿y produktów reklamowanych, w tym produktów powoda i ¿e powód
z tego tytu³u odnosi³ wymierne korzyci ekonomiczne. Nie podzieli³ pogl¹du powoda, ¿e us³ugi reklamowe wiadczone w ramach gazetki promocyjnej promowa³y wy³¹cznie markê pozwanej, tym bardziej, ¿e reklamy obejmowa³y nie tylko te produkty,
które ju¿ znajdowa³y siê w sklepach pozwanej ale te¿ te produkty
powoda, które jeszcze do pozwanej nie dotar³y, a asortymentowo
by³y to¿same z towarami sprzedawanymi ju¿ w sklepach.
( )
Bior¹c pod uwagê treæ art. 3531 k.c. S¹d doszed³ do wniosku,
¿e strony zawieraj¹ce umowê ustali³y w ramach przyznanej im
przez prawo autonomii, zgodnie zasady wykonania dodatkowego wiadczenia przez pozwan¹ na rzecz powoda, wysokoæ
wynagrodzenia, sposób jego ustalenia i sk³adników, jakie maj¹
siê na to wynagrodzenie z³o¿yæ. Bior¹c za pod uwagê wa¿noæ
takich dodatkowych zapisów z punktu widzenia art. 15 ust. 1 pkt
4 u.z.n.k stwierdzi³, ¿e kwestiê tê nale¿y oceniaæ w kontekcie
tego, czy pozwana us³ugi promocyjne rzeczywicie wykonywa³a
i czy powód odniós³ z tego tytu³u wymierne korzyci.
Pozwana wykaza³a, ¿e us³ugi promocyjne wykonywa³a, o czym
wiadcz¹ zarówno zeznania wiadków i stron, jak i dowody w postaci przed³o¿onych przez pozwan¹ kontraktów promocyjnych
i gazetek reklamowych wydawanych przez pozwan¹. Dodatkowo zauwa¿y³, ¿e powód w pozwie równie¿ przyzna³, ¿e pozwana wydawa³a gazetki promocyjne, w których zamieszane by³y
zdjêcia produktów powoda, zarzuci³ jednak, ¿e zdjêcia te by³y
zbyt ma³e, zajmowa³y 1/12 strony gazetki i by³y to zdjêcia o wymiarach najczêciej 6x5 cm. Tymczasem, jak wynika z analizy
zdjêæ produktów powoda zamieszczonych w gazetkach do³¹czonych przez pozwan¹ do akt sprawy, zdjêcia te niejednokrotnie
mia³y znacznie wiêksze wymiary ( ).
Powód sformu³owa³ te¿ zarzut, ¿e kwota, któr¹ p³aci³ pozwanej za reklamy nie mia³a realnego zwi¹zku z wartoci¹ dzia³añ
marketingowych, ale nie wskaza³ jednoczenie, jaka jego zdaniem wartoæ by³aby w takim razie adekwatna do dzia³añ po-
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zwanej. Badanie bowiem ekwiwalentnoci wiadczeñ powinno
uwzglêdniaæ porównanie kosztów poniesionych przez dostawcê,
wskutek pobierania op³at przez odbiorcê za akcje reklamowe z kosztami, które dostawca musia³by ponieæ samodzielnie dla uzyskania porównywalnego poziomu sprzeda¿y swoich towarów. Powód w tym zakresie nie zaoferowa³ ¿adnych dowodów i nie wykaza³, ¿e gdyby tak¹ promocjê prowadzi³ we w³asnym zakresie to
koszty te by³yby ni¿sze ni¿ op³aty, które uiszcza³ pozwanej. Jednoczenie powód podpisa³ wszystkie umowy o wspó³pracy handlowej i kontrakty promocyjne, w których strony okreli³y warunki wspó³pracy w tym zakresie. Tymczasem w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 czerwca 2008 r. (III CSK 23/08, Lex nr 449921)
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ element nieuczciwoci w dzia³aniu
kupuj¹cego (du¿ej sieci handlowej) pojawi siê m.in. wówczas,
gdy op³aty marketingowe, ponoszone przez dostawcê do takiej
sieci, by³yby niewspó³miernie wiêkszym obci¹¿eniem finansowym
dla dostawcy ni¿ koszty stworzenia przez tego dostawcê samodzielnej akcji marketingowej. Ciê¿ar udowodnienia tej okolicznoci spoczywa³ jednak na powodzie, a ten tego nie wykaza³.
S¹d Okrêgowy podzieli³ pogl¹d wyra¿ony przez C. Banasiñskiego i M. Bychowsk¹, ¿e trudno uznaæ, i¿ korzyci z reklamy
w sytuacjach analogicznych do sytuacji stron, zyskuje tylko supermarket i tylko on powinien ponosiæ koszty reklamy, za podzia³ tych kosztów pomiêdzy supermarketem i dostawc¹ jest
niedozwolony. Zwróci³ uwagê na liczne korzyci, które odnosi
z takiej reklamy równie¿ dostawca tj. zyskanie sta³ego kontrahenta, ród³o zbytu swoich towarów, zwiêkszone zamówienia
i tym samym zwiêkszona sprzeda¿, nawi¹zanie dalszej wieloletniej wspó³pracy, czy wypromowanie marki dostawcy, z czego
korzysta on nawet po rozwi¹zaniu kontraktu z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi, gdy¿ jego towary s¹ po prostu
znane na rynku (zob. C. Banasiñski, M. Bychowsk¹, Ekonomiczne aspekty stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Przegl¹d Prawa Handlowego, padziernik 2011 r., s. 4 i n.).
Poza tym, w ocenie S¹du powód nie wykaza³, aby zapisy
o promocjach zawarte w umowie by³y mu narzucone i aby do
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podpisania umów by³ przez pozwan¹ zmuszany. wiadczy o tym,
przede wszystkim dotychczasowa wieloletnia wspó³praca stron
i fakt, ¿e przez wiele lat nigdy takich zastrze¿eñ nie sk³ada³.
Kwestie promocji by³y przez strony omawiane w trakcie negocjacji i realizowane dopiero po podpisaniu kontraktów promocyjnych. Powód mia³ wiêc wp³yw na to, jaki produkt i w jakim
terminie bêdzie w gazetce. Powód nigdy nie kwestionowa³ takiej formy promocji ani faktu jej wykonywania przez pozwan¹.
Nigdy te¿ nie proponowa³ zniesienia ca³kowicie dzia³añ promocyjnych. Poza tym powód bra³ równie¿ aktywny udzia³ w akcji
promocyjnej, gdy¿ z³o¿y³ propozycjê m.in. zorganizowania akcji
degustacyjnej jednego ze swoich produktów, tj. wie¿ego mleka.
wiadek K.O.W. zezna³a za, ¿e powód zwraca³ siê do niej
o przeprowadzenie promocji weekendowej i w emailu wskazywa³ produkt, którego ma ta promocja dotyczyæ oraz wysokoæ
rabatu promocyjnego.
Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania S¹d Okrêgowy za niezasadne uzna³ roszczenie powoda o zwrot zap³aconych przez niego
na rzecz pozwanej nale¿noci za us³ugi promocyjne, które zosta³y przez powoda zlecone pozwanej w umowach o wspó³pracy
handlowej i które to us³ugi pozwana wykona³a. Powód zobowi¹zany wiêc by³ za nie zap³aciæ kwoty wynikaj¹ce ze wspólnie
ustalonych w umowach zasad rozliczania siê stron z tego tytu³u.
Zauwa¿y³, ¿e w przedmiotowej sprawie nie wyst¹pi³a sytuacja pobierania przez pozwan¹ tzw. czystych op³at za przyjêcie towaru do sprzeda¿y, nazywanych te¿ op³atami pó³kowymi,
które niew¹tpliwie w myl art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji s¹ op³atami nienale¿nymi, pobieranymi za nic. S¹d nie dopatrzy³ siê
po stronie pozwanej jakiegokolwiek nadu¿ycia. Jego zdaniem,
analizuj¹c wzajemne relacje miêdzy powodem i pozwan¹, nie
mo¿na ich odrywaæ od panuj¹cych uwarunkowañ rynkowych.
Jak s³usznie zauwa¿a C. Banasiñski i M. Bychowska, trzeba zauwa¿yæ, ¿e kontakty rynkowe dostawców z wielkopowierzchniowymi odbiorcami cechuje wzajemne sprzê¿enie. Z jednej strony
konkuruj¹ce ze sob¹ supermarkety staraj¹ siê oferowaæ towary
konsumentom po jak najni¿szej cenie, a jest to mo¿liwe m.in.
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w wyniku wynegocjowania ni¿szych cen zakupu od dostawców.
Z drugiej strony dostawcy pomimo, i¿ byæ mo¿e dostarczaj¹c towary do drobnych sklepów detalicznych osi¹gnêliby czasami nominalnie wy¿sze ceny, to jednak supermarkety s¹ dla nich intratnym kontrahentem, z którego nie³atwo zrezygnowaæ. Wynika to
w szczególnoci z faktu zapewnienia przez nie logistyki dostaw,
a tak¿e zagwarantowania systematycznych, hurtowych odbiorów
towarów. S¹ to oczywiste korzyci dla dostawców towarów. Dlatego te¿, zdaniem S¹du, w sprawach dotycz¹cych roszczeñ powstaj¹cych na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. ka¿d¹ sprawê trzeba
rozpatrywaæ indywidualnie, analizuj¹c konkretny stan faktyczny,
jak i formu³owane przez strony zarzuty i twierdzenia i oceniaj¹c
przedstawione przez strony dowody.
Maj¹c zatem na uwadze powy¿sze okolicznoci i dokonuj¹c
oceny zebranego materia³u dowodowego w trybie art. 233 k.p.c.,
w ocenie S¹du Okrêgowego roszczenie powoda nie zas³ugiwa³o
na uwzglêdnienie i podlega³o oddaleniu, gdy¿ powód nie wykaza³ aby pozwana dopuci³a siê czynu nieuczciwej konkurencji
opisanego w art. 15 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
W apelacji od tego wyroku dotycz¹cej oddalenia ¿¹dania w zakresie kwoty 734.911 z³otych strona skar¿¹ca domaga³a siê
w pierwszej kolejnoci uchylenia zaskar¿onego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu, wzglêdnie zmiany wyroku i uwzglêdnienie powództwa w tej
czêci. Wyrokowi zarzuci³a:
1. Naruszenie przepisów postêpowania  tj.
1) art. 233 § 1 k.p.c.  poprzez wyprowadzenie z materia³u
dowodowego wniosków z niego nie wynikaj¹cych a nadto
sprzecznych z zasadami logicznego rozumowania i dowiadczenia ¿yciowego tj.:
a) wniosku, i¿ warunki wspó³pracy by³y ustalane przez
strony w drodze partnerskich i równorzêdnych negocjacji a postanowienia umów dotycz¹ce rabatów mia³y na
celu zgodne z prawem doprowadzenie do ustalenia ostatecznych cen poszczególnych towarów oferowanych
przez powoda, jak równie¿ wniosku, i¿ to powód by³
inicjatorem procederu polegaj¹cego na przyznawaniu
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pozwanemu rabatów, które w konsekwencji prowadzi³y do tego, ¿e op³acalnoæ sprzeda¿y pozwanemu produktów powoda by³a istotnie ograniczona, podczas gdy:
wzory umów przedk³adane by³y rokrocznie przez pozwanego i powód nie mia³ w praktyce wp³ywu na ich treæ;
w stosowanych przez pozwanego wzorach Umowy
o wspó³pracy handlowej (w oparciu, o który zosta³y
zawarte umowy ³¹cz¹ce strony) ca³y paragraf 2 powiêcony jest kwestii rabatów udzielanych przez dostawcê
produktów, a ca³y paragraf 7 powiêcony jest warunkom promocji w gazetkach promocyjnych  co w sposób oczywisty wiadczy o tym, i¿ uzale¿nianie zakupu
towaru od spe³nienia przez dostawcê dodatkowych
wiadczeñ pieniê¿nych jest normaln¹ praktyk¹ pozwanego (ew. zmiany w dokumencie Umowy o wspó³pracy handlowej by³y dokonywane w formie aneksów);
w latach 2008 i 2009 pozwany nie wyrazi³ zgody na
podwy¿szenie przez powoda cen dostarczanych towarów  pomimo wzrostu kosztów produkcji oraz inflacji
(4,2% w 2008 r. oraz 3,5% w 2009 r.)  a jednoczenie
pozwany zwiêksza³ obci¹¿enia nak³adane na powoda
tytu³em rabatów oraz bud¿etu promocyjnego, co coraz
istotnej ogranicza³o op³acalnoæ tej wspó³pracy po stronie powoda, a okresowo czyni³o j¹ nierentown¹;
pozwany nie udziela³ powodowi jakichkolwiek gwarancji dotycz¹cych wielkoci zamówieñ na produkty powoda, które mia³y byæ z³o¿one w trakcie obowi¹zywania
danej umowy o wspó³pracy handlowej, a pomimo tego
oczekiwa³ od powoda udzielenia rabatów rzêdu 30%
oraz spe³nienia wiadczeñ okrelanych jako bud¿et promocyjny w wysokoci np.: 7% obrotu + 20.000 z³otych
netto;
umowy zawierane przez powoda z pozwanym by³y nieekwiwalentne, jednostronnie korzystne dla pozwanego;
wniosku, i¿ nazwy i charakter poszczególnych rabatów
uzyskiwanych przez pozwanego od powoda nie mia³y
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istotnego znaczenia podczas gdy nawet wiadkowie
przes³uchani na wniosek pozwanego (wiadek K.O.
W., wiadek B.N.) wskazywali, i¿ rabat logistyczny s³u¿y³ przenoszeniu na powoda kosztów ponoszonych przez
pozwanego na transport produktów zakupionych przez
pozwanego (pomiêdzy centrum dystrybucyjnym pozwanego a poszczególnymi placówkami handlowymi tj. wewn¹trz sieci), które to koszty w normalnych stosunkach handlowych pokrywane s¹ z mar¿y handlowej, stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy cen¹ sprzeda¿y a cen¹ zakupu;
c) wniosku, ¿e powód zamawia³ u pozwanego wykonanie
us³ug promocyjnych, podczas gdy umowy te by³y nieekwiwalentne, bowiem pozwany by³ jednostronnie
uprawniony do decydowania o przeprowadzeniu danej
akcji promocyjnej, produktach objêtych gazetk¹ promocyjn¹, nak³adzie i zasiêgu kolporta¿u danej gazetki promocyjnej, zasadach prezentacji informacji o danym produkcie i nie ponosi³ z tego tytu³u ¿adnej odpowiedzialnoci wobec powoda za powód nie by³ uprawniony do
decydowania o tym, który z jego produktów zostanie
zaprezentowany w danej gazetce promocyjnej, w jaki
sposób, w którym miejscu; prezentowanie produktów
o znakomitej, ugruntowanej marce na rynku jak kefir;
ponadto zawarte przez strony umowy nie przyznawa³y
mu jakichkolwiek uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych weryfikacjê lub nadzór nad rzekomymi us³ugami promocyjnymi pozwanego. Powód nie dysponowa³ uprawnieniami,
które w przypadku niewykonania us³ugi umo¿liwia³y
obni¿enie op³at;
d) wniosku, i¿ powód i pozwany byli wobec siepie partnerami o równorzêdnej sile rynkowej i negocjacyjnej,
a wiêc powód móg³ nie przyj¹æ warunków okrelanych
przez pozwanego, podczas gdy wspó³praca z du¿ymi
sieciami handlowymi dla producentów ¿ywnoci jest
koniecznoci¹ rynkow¹, a równoczenie producenci
w relacjach handlowych z sieciami handlowymi spoty-
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kaj¹ siê z podobnymi praktykami, co sprawia, ¿e nie
maj¹ faktycznie ¿adnego wyboru (udzia³ powoda w rynku
mleczarskim stanowi promil, jest ma³o znacz¹cy, a zatrudnienie nie przekracza 15 osób).
2) art. 233 § 1 k.p.c.  przez brak wszechstronnego rozwa¿enia i dokonanie oceny materia³u dowodowego z pominiêciem istotnej czêci materia³u dowodowego, tj.:
 postanowieñ Umów o wspó³pracy handlowej zawartych przez powoda z pozwanym, które przewidywa³y,
i¿ w przypadku nie zamówienia przewidzianej iloci
promocji powód bêdzie zobowi¹zany do zap³acenia na
rzecz pozwanego kary umownej w wysokoci op³aty za
ka¿dy niezrealizowany modu³ reklamowy, tj. w kwocie
stanowi¹cej 100% ceny zamieszczenia tego¿ modu³u;
 protoko³u z przebiegu spotkania negocjacyjnego w dniu
22 lutego 2010 r., w którym na stronie 3 znajduje siê
nastêpuj¹ca informacja: P. oczekuje dla siebie poprawy warunków o dodatkowe 2%, umieszczaj¹c go w bud¿ecie marketingowym (z 7% na 9%), co wiadczy o tym,
i¿ w toku negocjacji przedstawiciele pozwanego traktowali podwy¿szenie bud¿etu promocyjnego jako polepszenie warunków handlowych nieuzasadnionych ekonomicznie dla powoda  czyli warunków zakupu produktów oferowanych przez powoda;
 S¹d pomin¹³ okolicznoæ, ¿e pozwany nie zaproponowa³ powodowi rozliczenia w oparciu o cennik netnet
pomimo, ¿e rozlicza³ siê w ten sposób z innymi uprzywilejowanymi klientami  zatem S¹d pomin¹³ okolicznoæ, ¿e cennik 100 by³ negocjowalny tzn. istnia³a mo¿liwoæ okrelenia ceny bez mechanizmów systemu rabatowego narzuconego przez pozwan¹.
3) art. 229 k.p.c.  poprzez nieuwzglêdnienie okolicznoci
przyznanych przez pozwanego, i¿:
 wysokoæ bud¿etu promocyjnego pobieranego od dostawców produktów uzale¿niona jest od wysokoci obrotów pomiêdzy pozwanym a danym dostawc¹  a wiêc
nie ma faktycznego zwi¹zku z wartoci¹ us³ug promo-
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cyjnych rzekomo realizowanych w ramach gazetkowych
akcji promocyjnych (ani z wysokoci¹ kosztów ponoszonych przez pozwanego w zwi¹zku z wydawaniem
gazetek);
 rabat logistyczny by³ pobierany w celu pokrycia kosztów transportu produktów stanowi¹cych w³asnoæ pozwanego z centrum logistycznego pozwanego do placówek handlowych.
4) art. 232 k.p.c. w zwi¹zku z art. 6 k.c.  poprzez przyjêcie,
i¿ powód powinien by³ wykazaæ wysokoæ wynagrodzenia, które by³oby adekwatne do wartoci us³ug promocyjnych realizowanych przez pozwanego na rzecz powoda,
podczas gdy to pozwany przedstawi³ twierdzenie, i¿ prowadzone przez niego gazetkowe akcje promocyjne wp³ywa³y na zwiêkszenie sprzeda¿y produktów reklamowanych
i ¿e powód z tego tytu³u odnosi³ wymierne korzyci ekonomiczne  a wiêc to pozwany powinien przedstawiæ dowody na potwierdzenie swojego twierdzenia, i¿ zachodzi³a
ekwiwalentnoæ wiadczeñ w zakresie wysokoci bud¿etu
promocyjnego, który pobiera³ od powoda oraz ekonomicznych korzyci faktycznie odnoszonych przez powoda wskutek gazetkowych akcji promocyjnych przeprowadzanych
przez pozwanego.
5) art. 233 § 2 k.p.c.  poprzez brak oceny okolicznoci, i¿
pozwany odmówi³ przedstawienia dowodów dotycz¹cych
wysokoci kosztów, które faktycznie poniós³ na przeprowadzanie promocji gazetkowych, w których prezentowane by³y produkty dostarczone pozwanemu przez powoda
(wobec przedstawionego przez powoda wyliczenia, z którego jednoznacznie wynika³o, ¿e suma bud¿etów promocyjnych pobieranych przez pozwanego od dostawców produktów istotnie przekracza koszty ponoszone na promocje
gazetkowe).
6) art. 233 § 1 k.p.c.  przez brak wszechstronnego rozwa¿enia i dokonanie oceny materia³u dowodowego z pominiêciem istotnej jego czêci  zeznañ wiadków:
 E.R. oraz L.C.  z których wynika, ¿e:
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1. pozwany ¿¹da³ udzielenia mu rabatów  co stanowi³o
warunek, który powód musia³ spe³niæ, aby pozwany nawi¹za³ z nim wspó³pracê i szczegó³owo okrela³, w jaki
sposób maj¹ byæ udzielane;
2. pozwany informowa³ powoda, ¿e zakoñczy z nim wspó³pracê, gdy nie zostan¹ spe³nione jego warunki, a wiêc
narzuca³ warunki umowy;
3. powód nie mia³ wp³ywu na to, w jakim terminie i sposób pozwany umieci w gazetce promocyjnej informacjê na temat produktu, który zakupi³ od powoda (na
której stronie gazetki promocyjnej, w który miejscu etc.).
4. w umowach by³ zapis o karach umownych wiadcz¹cy
o tym, ¿e powód by te koszty poniós³ nawet gdyby nie
by³ zainteresowany promocj¹ swoich produktów;
5. nie by³o mo¿liwoci wprowadzenia produktów powoda
do sieci pozwanego bez zaakceptowania jego warunków;
6. pozwany nie informowa³ powoda o przeprowadzonej
akcji promocyjnej;
7. wiadczenia w kwocie 20.000 z³otych nie mia³y ¿adnego zwi¹zku z promocj¹.
 R.Z., z których wynika, ¿e uzyskiwany przez pozwanego od powoda rabat logistyczny przeznaczony by³ na
logistykê produktów zakupionych przez pozwan¹ tj. na
pokrycie kosztów transportu i przechowania produktów
stanowi¹cych w³asnoæ pozwanego;
 K.O.W., z których wynika, ¿e uzyskiwany przez pozwanego od powoda rabat logistyczny przeznaczony by³
na pokrycie kosztów rozwiezienia produktów zakupionych przez pozwanego i stanowi¹cych jego w³asnoæ
z centrum logistycznego pozwanego do placówek handlowych pozwanego oraz kosztów sk³adowania i przechowywania tych produktów;
 B.N., z których wynika, ¿e rabat logistyczny stanowi³
kwotê pobieran¹ przez pozwanego od powoda w celu
pokrycia kosztów magazynowania oraz transportu produktów zakupionych przez pozwanego od powoda;
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 K.K., z których wynika, ¿e wy³¹cznie pozwany by³
uprawniony do decydowania o doborze materia³ów (oraz
prezentowanych produktów) do gazetki promocyjnej,
sposobie prezentacji, nak³adzie gazetki, zasadach i zasiêgu kolporta¿u;
 Z.B., z których wynika, ¿e system pobierania przez pozwanego od dostawców produktów bud¿etów promocyjnych okrelonych jako procent od obrotu umo¿liwia
dostawcom uzyskanie okrelonych informacji o tym ile
zarobi¹, co wiadczy, ¿e ta op³ata nie mia³a zwi¹zku
z wykonan¹ us³ug¹;
 A.S., z których wynika, ¿e pozycja negocjacyjna powoda by³a w stosunku do pozwanej równa zeru, ¿e przyjêcie warunków zaproponowanych przez pozwan¹ tj. rabatów w okrelonych wysokociach oraz op³at za bud¿et promocyjny by³o niezbêdne do podjêcia lub kontynuowania wspó³pracy pomiêdzy stronami, inicjatorem
rabatu na fakturach by³a pozwana i dlatego w okresie
od 2007 do 2009 r. nie proponowa³a powodowi rozliczenia wed³ug cennika netnet oraz, ¿e w okresie promocji powód generowa³ mar¿ê ujemn¹, a pozwana nie
zamawia³a w ogóle towarów powoda przez d³ugi czas.
2. Naruszenie prawa materialnego, tj.
1) art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez b³êdne przyjêcie, ¿e narzucenie przez odbiorcê dostawcy wielu rabatów nie uzasadnionych warunkami sprzeda¿y nie wyczerpuje jego dyspozycji, co jest
sprzeczne z powszechnym rozumieniem tego przepisu;
2) art. 3531 k.c. w zwi¹zku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
przez jego b³êdn¹ wyk³adniê polegaj¹c¹ na przyjêciu, i¿
w ramach swobody umów podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na prowadzeniu sieci placówek handlowych mo¿e uzale¿niæ przyjêcie produktu do oferty swoich
placówek handlowych od: udzielenia przez dostawcê wysokich rabatów (nie znajduj¹cych uzasadnienia w warunkach wspó³pracy stron), pokrycia przez dostawcê kosztów
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transportu zakupionych produktów pomiêdzy centrum logistycznym sieci handlowej a jej placówkami handlowymi,
wyra¿enia przez dostawcê zgody na oddawanie sieci handlowej okrelonego procentu obrotów tytu³em bud¿etu promocyjnego przeznaczonego pozornie na us³ugi promocyjne (na wykonanie których dostawca produktów nie ma
jakiegokolwiek wp³ywu i za których wykonanie podmiot
prowadz¹cy sieæ placówek handlowych nie ponosi odpowiedzialnoci);
3) art. 65 § 2 k.c. przez dokonanie b³êdnej wyk³adni postanowieñ umów, które ³¹czy³y powoda i pozwanego, nie
uwzglêdniaj¹cej okolicznoci, i¿ pomiêdzy pozwanym a powodem zachodzi istotna dysproporcja w zakresie potencja³u gospodarczego i pozycji rynkowej, która umo¿liwia³a
pozwanemu narzucenie powodowi dodatkowych, niekorzystnych warunków, których niespe³nienie skutkowa³oby
ograniczeniem powodowi mo¿liwoci zbytu jego produktów (tzw. przymus ekonomiczny).
Pozwana wnosi³a o oddalenie apelacji i obci¹¿enie powoda
kosztami postêpowania.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie by³a uzasadniona i podlega³a oddaleniu.
Wbrew podniesionym w niej zarzutom, nie mo¿na kwestionowaæ poprawnych ustaleñ zaskar¿onego wyroku i maj¹cej taki
charakter oceny zebranych dowodów, jako ¿e ta ocena nie narusza zasad przewidzianych w art. 233 § 1 k.p.c. Tym samym S¹d
Apelacyjny przyjmuje te ustalenia tak¿e za podstawê swojego
rozstrzygniêcia, bez potrzeby ich powtarzania.
Wprawdzie apelacja zarzuca³a poczynienie szeregu b³êdnych
ustaleñ, to jednak te zarzuty maj¹ charakter jedynie nieuzasadnionej z nimi polemiki. Polemiczny charakter maj¹ równie¿ zarzuty dotycz¹ce oceny zebranych dowodów.
Oceniaj¹c te same dowody skar¿¹cy wyprowadzi³ z nich inne
wnioski ni¿ S¹d Okrêgowy, ale nie wskazuje, dlaczego wnioski
przeciwne tym, które czyni w apelacji, s¹ nieuprawnione i jakie
zasady logicznego rozumowania oraz prawniczej argumentacji
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S¹d Okrêgowy naruszy³ dokonuj¹c procesowych ustaleñ okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zarzut b³êdnych ustaleñ i b³êdnej
oceny dowodów mo¿e byæ skuteczny tylko wtedy, gdy skar¿¹cy
wyka¿e, ¿e wadliwe ustalenia bêd¹ce konsekwencj¹ b³êdnej oceny
dowodów wynikaj¹ z naruszenia przez s¹d orzekaj¹cy uznanych
regu³ interpretacyjnych oraz braku logicznego wi¹zania faktów
i z niezrozumienia wynikaj¹cych z nich treci.
Nie mo¿na przecie¿ zapominaæ, ¿e ocena s¹du na gruncie art.
233 § 1 k.p.c. jest ocen¹ swobodn¹. Oczywicie nie wyklucza to
a priori oceny odmiennej, rzecz tylko w tym, ¿e skutecznoæ zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., z uwagi na gwarantowan¹
kodeksow¹ swobodê oceny zebranych dowodów, zale¿y od wykazania wspomnianego wczeniej sprzeniewierzenia siê s¹du uznanym regu³om interpretacyjnym i logicznego wi¹zania faktów.
W ocenie S¹du Apelacyjnego skar¿¹cy, poza w³asn¹ ocen¹
dowodów, czêciowo odmienn¹ od tej, której dokona³ S¹d Okrêgowy, nie wykaza³ w przekonuj¹cy sposób, ¿e wspomniane wczeniej zasady S¹d Okrêgowy naruszy³. Skoro tak jest, to zarzut apelacji dotycz¹cy b³êdnych ustaleñ i wadliwej oceny dowodów ma
charakter wspomnianej ju¿ polemiki, która nie mo¿e doprowadziæ
do zanegowania ustaleñ i oceny S¹du Okrêgowego.
S¹d Apelacyjny nie dostrzega bowiem w rozumowaniu S¹du
Okrêgowego niekonsekwencji i sprzecznoci, które jego ocenê
dowodów by podwa¿y³y. Mia³ bowiem S¹d prawo oceniæ dowody z osobowych rodków dowodowych, w taki sposób, jak to
uczyni³, tym bardziej gdy uwzglêdnia³ kontekst sytuacyjny, w jakim strony dochodzi³y do uregulowania wzajemnych obowi¹zków w ramach zawieranych umów i towarzysz¹cych im porozumieñ. W istocie bowiem zarzucana przez apelacjê wadliwa ocena dowodów sprowadza³a siê do nadania innego znaczenia wynikaj¹cym z nich faktom, odmiennego od tego, które przyj¹³ S¹d
Okrêgowy. Tymczasem wszystkie dowody, rozpatrywane w powi¹zaniu z niespornymi okolicznociami takimi jak np. fakt wieloletniej wspó³pracy stron i niekwestionowania wczeniej umownych ustaleñ bêd¹cych zarzewiem obecnego sporu, pozwala³y
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S¹dowi Okrêgowemu przyj¹æ ustalenia prowadz¹ce do oddalenia powództwa.
Przechodz¹c za do poszczególnych szczegó³owych zarzutów
apelacji nie mo¿na przyj¹æ za skar¿¹cym, ¿e b³êdne jest ustalenie, i¿ strony prowadz¹c negocjacje czyni³y to na zasadach partnerskich, dochodz¹c do ostatecznych umownych regulacji. Ta
kwestia by³a przedmiotem oceny S¹du Okrêgowego i zosta³a
w uzasadnieniu wyroku wyjaniona. Podtrzymuj¹c argumentacjê
S¹du Okrêgowego nale¿y przypomnieæ, ¿e swoboda kontraktowania przewidziana w art. 3531 k.c. pozwala ka¿dej z kontraktuj¹cych stron podj¹æ decyzjê nie tylko co do samego zawarcia
umowy, ale przede wszystkim wyboru kontrahenta i ostatecznie
decyzji co do treci zawieranej umowy. Trudno zatem tylko z samego faktu przewagi ekonomicznej jednej z kontraktuj¹cych stron
wyprowadzaæ wniosek, ¿e druga z nich nie kontraktowa³a jako
równorzêdny partner handlowy.
Skar¿¹cy, poza postawieniem zarzutu braku równorzêdnej pozycji kontraktowej, nie przedstawi³ bowiem dowodów, które mia³y wyjaniæ, dlaczego mo¿na przyj¹æ jego twierdzenia za prawdziwe. Trudno wiêc ten zarzut apelacji podzieliæ. Aby móc bowiem
skutecznie zarzucaæ brak partnerskich relacji w procesie kontraktowania trzeba by, poza wykazaniem sytuacji przewagi ekonomicznej jednego z kontrahentów, udowodniæ, jaki mia³a ona wp³yw
na przyjêcie niesatysfakcjonuj¹cych postanowieñ umowy przez
drug¹ jej stronê. Takiego dowodu skar¿¹cy nie przeprowadzi³,
ograniczaj¹c siê do stawiania owego zarzutu. Tymczasem niejednokrotnie kontrahenci przyjmuj¹ formalnie mniej korzystne dla
siebie warunki, bo per saldo z innych istotnych dla nich przyczyn
kontrakt jest dla nich korzystny (np. zwiêkszenie sprzeda¿y, wejcie na rynek do tej pory niedostêpny, umocnienie wizerunku
oferowanych produktów u potencjalnych klientów przy wykorzystaniu marki sprzedawcy, z którym zawarto umowê, itp.).
Nie spe³nia wymogu sprostania wspomnianemu obowi¹zkowi
zarzucanie, wbrew odmiennym ustaleniom S¹du Okrêgowego, ¿e to
pozwana narzuca³a wzory umów i nie godzi³a siê na stosowanie
cennika net  net, tylko wymaga³a stosowania rabatów handlowych, a zawierane umowy by³y dla skar¿¹cego niekorzystne.
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Ustalenie S¹du Okrêgowego, ¿e to powód przedstawi³ pozwanej tzw. cennik 100 i sam proponowa³ stosowanie rabatów
od cen wynikaj¹cych z cennika, w sposób jednoznaczny wynika
z zebranych dowodów. Dlatego inne twierdzenie apelacji nie
tylko nie ma umocowania w dowodach, ale jest z nimi w oczywisty sposób sprzeczne. Nadu¿yciem apelacji jest zatem twierdzenie, ¿e by³o inaczej.
Trafne jest te¿ ustalenie co do tego, ¿e powód zamawia³ u pozwanego us³ugi promocyjne, bo to wynika z przed³o¿onych dokumentów. Dlatego zarzut nieekwiwalentnoci wiadczeñ zwi¹zanych z us³ugami promocyjnymi jest bez znaczenia dla samego
ustalenia, na jakich zasadach (umowne porozumienie) te us³ugi
by³y wykonywane.
Tak¿e wprowadzenie kar umownych za niezrealizowanie iloci zamówionych promocji, nie ma znaczenia, jakie próbuje mu
przypisaæ apelacja. Nie wiadczy o niedozwolonym charakterze
rabatu promocyjnego tylko próbie utrzymania okrelonego poziomu zleceñ w ramach uzgodnionych dzia³añ promocyjnych,
korzystnych dla obu stron umowy (potencjalne zwiêkszenie sprzeda¿y i tym samym uzyskanie wiêkszego dochodu). Dlatego nie
ma znaczenia dla podwa¿enia ustaleñ odnosz¹cych siê do charakteru tego rabatu i przyjêcia prawnej dopuszczalnoci jego
wprowadzenia.
Podobnie jest z kwesti¹ ustalenia wynagrodzenia za akcje promocyjne w powi¹zaniu z iloci¹ obrotów i tym samym uzyskiwanego wynagrodzenia przez dostawcê towarów (powoda). Jest
tak poniewa¿ mo¿na przyj¹æ daj¹c¹ siê ustaliæ zale¿noæ pomiêdzy promocj¹ marki powoda przez pozwanego i iloci¹ obrotów
tego pierwszego, a zatem tak¿e jego wp³ywami ze sprzeda¿y.
Wbrew odmiennym twierdzeniom apelacji, trafnie S¹d Okrêgowy argumentowa³, ¿e skoro powód kwestionowa³ prawid³owoæ obci¹¿enia go kosztami umówionych promocji, na nim spoczywa³ ciê¿ar wykazania, ¿e by³y one zbyt wysokie i nieadekwatne do kosztów rzeczywistych oraz to, ¿e by³y nieodpowiednie do kosztów, które by poniós³ sam prowadz¹c akcje promocyjne, zak³adaj¹c podobn¹ ich skutecznoæ, jak w przypadku prowadzenia przez pozwan¹.
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Ustalenie zgodne z twierdzeniem apelacji mog³oby sugerowaæ inny ni¿ przyj¹³ S¹d charakter rabatu promocyjnego, chocia¿
nie musia³o z nim byæ równoznaczne. Mo¿na bowiem za³o¿yæ,
¿e strony z sobie tylko wiadomych powodów przyjmuj¹ okrelone postanowienia umowne, nie zawsze dla nich w pe³ni korzystne. Nie przes¹dza to jednak, ¿e maj¹ one charakter postanowieñ
niedozwolonych bêd¹cych czynem nieuczciwej konkurencji.
Tej samej kwestii dotyczy zarzut naruszenia art. 233 § 2 k.p.c.
i oczekiwanie aby pozwana ujawni³a rzeczywiste koszty prowadzonych akcji promocyjnych. Ta kwestia dotyczy niew¹tpliwie
tajemnicy handlowej pozwanej korzystaj¹cej z ochrony w sytuacji, gdy powód próbuje przerzuciæ na pozwan¹ powinnoæ udowodnienia faktu nieadekwatnoci umówionego wynagrodzenia
za promocjê z kosztami, które powinien ponosiæ. Zreszt¹ pozwana mia³a prawo wyceniæ koszty tej dzia³alnoci na umówionym poziomie, a powód siê z nimi nie zgodziæ. Skoro jednak je
przyj¹³ i nigdy w czasie wieloletniej wspó³pracy nie kwestionowa³, najwidoczniej uzna³, ¿e pokrywaj¹ rzeczywiste koszty tej
dzia³alnoci. Inne twierdzenia s¹ twierdzeniami jedynie na u¿ytek tego procesu i s³u¿¹ wzmocnieniu powództwa.
Nie ma te¿ racji apelacja, gdy twierdzi, ¿e S¹d pomin¹³ szereg
dowodów z zeznañ wskazanych w niej wiadków. S¹d nie pomin¹³ tych zeznañ, a jedynie wyprowadzi³ z nich inne wnioski
i poczyni³ w oparciu o nie inne ustalenia, ni¿ czyni to apelacja.
Skoro jednak nie wskazuje ona dlaczego ocena tych zeznañ, dokonana przez S¹d, jest wadliwa (jakie zasady logicznego rozumowania i wnioskowania narusza) ten jej zarzut nie mo¿e odnieæ spodziewanego skutku i nie prowadzi do zanegowania trafnoci ustaleñ okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia.
Wszystkie zarzuty naruszenia prawa procesowego w istocie
zmierzaj¹ do podbudowania argumentacji apelacji w zakresie podniesionych w niej zarzutów naruszenia prawa materialnego. Ustalenia zaskar¿onego wyroku stanowi¹ bowiem podwaliny dla prawnej argumentacji S¹du i oceny nieskutecznoci powództwa.
Apelacja w ramach zarzutów naruszenia prawa materialnego
zarzuca³a naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, art. 3531 k.c. i art. 65 § 2 k.c.
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Wskazywa³a na pominiêcie przez S¹d Okrêgowy przy wyk³adni postanowieñ umów istotnej, jej zdaniem, okolicznoci
wyranej dysproporcji potencja³u gospodarczego stron, który
pozwana wykorzysta³a dla narzucenia powodowi dodatkowych
warunków umownych, których niespe³nienie ograniczy³oby mu
mo¿liwoæ zbytu jego produktów. Twierdzi³a, ¿e akceptowana
przez S¹d swoboda kontraktowania nie uzasadnia³a wykorzystania przez pozwanego swojej pozycji dla narzucenia powodowi
szeregu rabatów i warunkowania ich przyjêciem dostêpu do jego
sieci sprzeda¿y.
W konsekwencji, zdaniem skar¿¹cego, takie dzia³anie pozwanego nie znajduj¹ce uzasadnienia w warunkach wspó³pracy handlowej wyczerpywa³o znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
inaczej ni¿ przyj¹³ S¹d Okrêgowy.
S¹d Apelacyjny tych zarzutów nie podziela. S¹d Okrêgowy
kwestie bêd¹ce ich przedmiotem wyczerpuj¹co wyjani³ w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku wskazuj¹c na charakter i okolicznoci ustalania rabatów umownych oraz kwestie zwi¹zane
z kontraktowaniem akcji promocyjnych, ich wykonaniem i zasadami rozliczeñ za nie. Jego argumentacja jest logiczna i nie narusza zasad prawniczego wnioskowania i prawniczej argumentacji.
W pe³ni zas³uguje na akceptacjê, co S¹d Apelacyjny niniejszym
czyni. W konsekwencji tê argumentacjê prawn¹ S¹d Apelacyjny
przyjmuje za podstawê tak¿e swojego rozstrzygniêcia.
Wzmacniaj¹c j¹ i wyjaniaj¹c prawn¹ istotê sporu, jaki strony
tocz¹, trzeba odwo³aæ siê do regulacji art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który za czyn nieuczciwej konkurencji przyjmuje utrudnianie innym przedsiêbiorcom
dostêpu do rynku miêdzy innymi przez pobieranie od nich innych ni¿ mar¿a handlowa op³at za przyjêcie towaru do sprzeda¿y. Chodzi w nim zatem o inne dodatkowe op³aty, które nie s¹
zwi¹zane z ustalaniem ceny za przyjmowany do sprzeda¿y towar i stanowi¹ dla sprzedawcy dodatkowe obci¹¿enie finansowe, które utrudnia mu funkcjonowanie na rynku obci¹¿aj¹c kosztami sprzeda¿y ponad niezbêdn¹ miarê.
S¹d Okrêgowy zasadnie przyj¹³, ¿e zarówno rabat handlowy,
jak i logistyczny, które strony ustali³y w umowach, prowadzi³y
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do ustalenia ostatecznej ceny produktów sprzedawanych pozwanemu. Zaproponowanie przez powoda tzw. cennika 100, jako
punktu wyjcia do negocjacji cenowych i jego odmowa stosowania cennika net  net, zmusza³o pozwanego do dochodzenia do
ustalenia satysfakcjonuj¹cej ceny, czyli dla niego op³acalnej i gwarantuj¹cej konkurencyjnoæ na rynku sprzedawcy, poprzez stosowanie rabatów od ceny wyjciowej. Poza sporem bowiem by³o,
¿e proponowana przez powoda cena wyjciowa nie by³a konkurencyjna z innymi oferowanymi na rynku za produkty podobne.
Co wiêcej, nabywaj¹c towar po tej cenie pozwany, zamiast generowaæ zyski, ponosi³by straty.
Apelacja te fakty pomija, oczekuj¹c przyjêcia, ¿e w sytuacji
gdy kontraktuj¹ ze sob¹ podmioty o nierównym potencjale gospodarczym, podmiot silniejszy, chc¹c unikn¹æ pos¹dzenia o stosowanie praktyk ograniczaj¹cych dostêp do rynku, powinien przyj¹æ warunki handlowe narzucone przez s³abszego ekonomicznie
kontrahenta, pomijaj¹c zasady rachunku ekonomicznego.
Takie oczekiwanie nie ma uzasadnienia na gruncie art. 15 ust.
1 pkt 4 cyt. ustawy. Niezale¿nie bowiem od nazwy instrumentu,
który ma doprowadziæ do osi¹gniêcia ostatecznej ceny zakupu
towaru (rabat, upust, mar¿a, itp.), o zakwalifikowaniu go do grupy dozwolonych instrumentów handlowych decyduje nie nazwa
tylko cel, w jakim siê go stosuje i to czy jego stosowanie nie
prowadzi do naruszenia swobody dostêpu do rynku. W tym wypadku, z uwagi na proponowany przez powoda cennik 100, który
nie odpowiada³ cenom podobnych towarów oferowanych na rynku
przez innych dostawców, strony musia³y ostateczn¹ cenê ustaliæ
stosuj¹c upusty cenowe, które przybra³y postaæ wspomnianych
wczeniej rabatów.
Apelacja podkrela³a, ¿e szczególnie stosowanie rabatu logistycznego nie mia³o ¿adnego uzasadnienia i tym samym spe³nia³o kryterium kwalifikowania go jako dodatkowej op³aty ograniczaj¹cej dostêp powoda do rynku sprzedawcy.
Z tym pogl¹dem nie mo¿na siê zgodziæ. Pomija bowiem to, ¿e
pozwany przejmowa³ na siebie logistykê towarów nabywanych
od powoda zwalniaj¹c go z kosztów zwi¹zanych z ich magazynowaniem i dystrybucj¹ do poszczególnych punktów sprzeda¿y.
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To, ¿e te czynnoci generuj¹ koszty jest oczywiste, a ich ponoszenie ma wp³yw na ustalanie ostatecznej ceny nabywanych produktów i ocenê rentownoci zawieranej transakcji.
Nie mo¿na wiêc akceptowaæ oczekiwania powoda, uzasadnianego odwo³aniem siê do regulacji z art. 15 ust. 1 pkt 4 cyt.
ustawy, ¿e pozwany nie bêdzie siê kierowa³ rachunkiem ekonomicznym w swoich kontaktach handlowych.
Wypada przypomnieæ, ¿e op³aty za przyjêcie do sprzeda¿y,
o których mowa w przepisie, wystêpuj¹ zasadniczo w postaci
dwóch rodzajów postanowieñ.
Pierwsza kategoria obejmuje szeroko rozumiane op³aty z tytu³u mo¿liwoci nawi¹zania wspó³pracy handlowej z przedsiêbiorc¹,
w tym za umieszczenie swojego towaru w sklepach przedsiêbiorcy lub za jego wyeksponowanie, nazywane op³atami pó³kowymi, op³atami za umieszczenie na licie, op³atami za wprowadzenie do sprzeda¿y.
Druga grupa postanowieñ przewiduje obowi¹zek zap³aty premii od obrotu, op³at z tytu³u ró¿norodnych us³ug, które maj¹ byæ
wiadczone przez przedsiêbiorcê na rzecz dostawcy, w tym us³ug
logistycznych, promocyjnych, w szczególnoci w zakresie partycypacji w kosztach wydawania materia³ów reklamowych, op³at
dystrybucyjnych, pobieranych czêsto jako czêæ obrotu.
Pierwsza grupa postanowieñ wskazuje wprost na dodatkowy
charakter op³at w stosunku do mar¿y i dlatego nie nastrêcza trudnoci zakwalifikowanie ich pobierania jako czynu nieuczciwej
konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.
Druga grupa postanowieñ, które mog¹ tak¿e przybieraæ postaæ odrêbnych umów, dotyczy us³ug rzekomo wiadczonych
przez sprzedawcê na rzecz dostawcy.
Oczywicie tego rodzaju relacji a priori nie da siê wykluczyæ
i s¹ one jako takie dopuszczalne, jednak na gruncie konkretnych
stanów faktycznych trzeba ustaliæ, czy za tego rodzaju postanowieniami nie sta³y ¿adne realne zobowi¹zania.
Ocena, czy op³aty pobierane przez sprzedawcê sieciowego
ograniczaj¹ dostawcy dostêp do rynku, a wiêc s¹ kwalifikowane
na gruncie wspomnianego przepisu, nie jest ³atwe. Nie wystarczy bowiem proste odwo³anie siê do ich nazwy i funkcji. Ko-
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nieczne jest dokonanie oceny, czy pomimo ich zastosowania interes dostawcy towarów jest tego rodzaju, ¿e uzasadnia ich poniesienie (por. M. Mioduszewski, Komentarz do art. 15 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LEX). Czêsto bowiem
wprowadzenie przez producenta okrelonego towaru do sieci
sklepów pozwala mu na dotarcie do rynków, na które bez tego
nie móg³by wejæ (lub wi¹za³oby siê to z du¿o wiêkszymi kosztami). W takim wypadku nawet te dodatkowe op³aty stanowi³yby koszt ni¿szy, ni¿ próba samodzielnego rozszerzenia zasiêgu
swojej sprzeda¿y. Jak s³usznie wskazuje T. Skoczny, w takich
wypadkach kryterium utrudniania dostêpu do rynku nale¿a³oby
odnosiæ do stosunku pomiêdzy takimi potencjalnymi, samodzielnie ponoszonymi kosztami, a dodatkowymi op³atami pobieranymi przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zorganizowan¹, terytorialn¹ sieæ sprzeda¿y (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..., red. J. Szwaja, 2006, s. 605). Takich jednak twierdzeñ
powód w tym procesie nie artyku³owa³.
Taki pogl¹d zaaprobowa³ S¹d Apelacyjny w Krakowie w orzeczeniu z dnia 11 lutego 2009 r. (I ACa 1/09 i I ACz 1/09, niepubl.),
stwierdzaj¹c, ¿e poprzednio towar do poszczególnych placówek
pozwanej na terenie ca³ego kraju by³ dostarczany bezporednio
przez dostawców i koszt dostawy, obci¹¿aj¹cy dostawców by³ du¿o
wy¿szy ani¿eli dostarczenie towaru do Centrum w T. Dalsza dystrybucja odbywa³a siê ju¿ staraniem kupuj¹cego, tzn. spó³ki pozwanej,
i dlatego te¿ zastrze¿enie z tego tytu³u tzw. op³at logistycznych dla
T. by³o dopuszczalne w wietle art. 3531 k.c..
Poza tym dla kwalifikacji okrelonego zachowania polegaj¹cego na pobieraniu op³at dodatkowych, odrêbnych od mar¿y,
pod jakimkolwiek tytu³em, istotne jest przede wszystkim, czy
nie s¹ kreowane sztucznie, jedynie w celu zwiêkszenia zysku
przedsiêbiorcy i czy maj¹ uzasadnienie w realnie ponoszonych
kosztach lub te¿ czy dotycz¹ kosztów, jakie zgodnie ze zwyczajem i praktyk¹ obrotu w danej bran¿y powinny byæ pokrywane
przez sprzedawcê z uzyskanej mar¿y (por. M. Mioduszewski,
op. cit.).
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy wymaga,
aby okrelone zachowanie utrudnia³o dzia³alnoæ rynkow¹ przed-
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siêbiorcy. Pobieranie op³at dodatkowych, nawet jeli jest sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, nie bêdzie utrudnia³o dostêpu do rynku, jeli relacja pomiêdzy dostawc¹ a odsprzedawc¹
nie ma kluczowego znaczenia dla tego pierwszego. W takiej
sytuacji pobieranie op³at dodatkowych, choæ jest uci¹¿liwe, nie
skutkuje bowiem destabilizacj¹ prowadzenia dzia³alnoci (por.
op. et loc. cit.). Na gruncie tego przepisu poszukiwaæ wiêc nale¿y nie tyle w³adzy rynkowej sprawcy czynu w ogólnoci, ile
stopnia uzale¿nienia dostawcy od stosunków gospodarczych z tym
sprawc¹ i jego przewagi w celu wymuszenia zap³aty dodatkowego, nieuzasadnionego wynagrodzenia. Im wiêksze uzale¿nienie, rozumiane jako wolumen transakcji dokonywanych z tym
przedsiêbiorc¹, oraz im mniejsza mo¿liwoæ kontraktowania alternatywnego, choæby z mniejszymi kontrahentami, jednak pokrywaj¹cymi ten dotychczasowy wolumen, tym wiêkszy skutek
w postaci utrudniania dostêpu do rynku bêd¹ powodowa³y przedmiotowe op³aty.
Powód nigdy nie twierdzi³, ¿e zwi¹zek z pozwanym by³ na
tyle silny, ¿e odmowa przyjêcia proponowanych warunków co
do stosowania rabatów uniemo¿liwi³aby znalezienie odbiorcy na
jego produkty. Zatem nie mo¿na przyj¹æ, ¿e stosowanie tych
rabatów, pomijaj¹c ich cenotwórczy charakter, tak¿e z tej przyczyny by³o prawnie niedozwolone i stanowi³o czyn nieuczciwej
konkurencji.
Istotne kontrowersje stron wzbudza³a sprawa rabatu promocyjnego, mocno akcentowana w apelacji. S¹d Okrêgowy kwestiê jego ustalania, zasady naliczania i okolicznoci realizacji us³ug
promocyjnych przekonuj¹co wyjania³ w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e przy dokonywaniu
kwalifikacji prawnej tego rabatu, jak s³usznie argumentowa³ S¹d
Okrêgowy, istotne jest przede wszystkim, czy spe³nienie owego
dodatkowego wiadczenia w istocie s³u¿y interesowi dostawcy,
czy jedynie podwy¿szeniu zysku sprzedawcy oraz czy pozwana
wiadczenia promocyjne wykonywa³a.
Bez w¹tpienia prowadzone przez pozwanego akcje promocyjne wyrobów powoda przynosi³y korzyæ obu stronom umowy, gdy¿ przyczynia³y siê do zwiêkszenia sprzeda¿y reklamo-
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wanych towarów. Zysk osi¹ga³ wiêc sprzedawca (pozwany) i producent (powód), gdy¿ ich jednostkowy zysk pomna¿a³a iloæ
sprzedanych produktów. Co wiêcej, akcje promocyjne w gazetkach pozwanego utrwala³y markê produktów powoda i uniezale¿nia³y ich renomê od zwi¹zków z sieci¹ pozwanego. Te produkty stawa³y siê bowiem znane jako wyrób powoda, a ich utrwalona marka gwarantowa³a okrelony poziom sprzeda¿y tak¿e poza
sieci¹ sklepów pozwanego.
Dlatego przynosz¹c powodowi wymierne korzyci, op³aty promocyjne zwi¹zane z tymi promocjami nie mog¹ byæ kwalifikowane jako niedozwolone dodatkowe postanowienia umowne
ograniczaj¹ce mu dostêp do rynku. Istotne jest bowiem, poza
swoistym charakterem tych op³at, czy ich stosowanie utrudnia
dostawcy dostêp do rynku.
Powód w tym kierunku nie przeprowadzi³ skutecznego postêpowania dowodowego i nie przedstawi³ dowodów, co w sytuacji, gdy akcje promocyjne i reklamowe pozwana przeprowadzi³a, a wiêc op³acone czynnoci wykona³a, czyni niezasadnym
zarzut apelacji kwestionuj¹cy wniosek S¹du o dozwolonym ich
charakterze.
Podsumowuj¹c stwierdziæ trzeba, ¿e d³ugoletnia niezak³ócona
wspó³praca stron i przyjête przez nie zasady kontraktowania nie
potwierdzaj¹ zarzutów apelacji o wykorzystaniu przewagi pozwanego nad powodem w procesie kontraktowania i w konsekwencji narzucenie mu niekorzystnych postanowieñ umownych.
Powód nie udowodni³, dlaczego niekorzystne dla niego postanowienia umów  jak twierdzi  mimo to przyj¹³. Nie wyjani³, jaka
szczególna jego sytuacja zmusza³a go do ich akceptowania. Mo¿na wiêc zasadnie twierdziæ, ¿e  poza ustaleniem cenotwórczego charakteru przyjêtych rabatów  stosowanie rabatów obni¿aj¹cych jego zyski w porównaniu z oczekiwanymi, przy za³o¿eniu mo¿liwoci przyjêcia nierealnego cennika 100, nie niweczy³o celu zawarcia umowy i korzyci z niej p³yn¹cych. Tym samym, zwa¿ywszy na swobodê kontraktowania wynikaj¹c¹ z art.
3531 k.c. by³o prawnie dopuszczalne i nie narusza³o art. 15 ust. 1
pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny apelacjê oddali³
o czym orzek³ na podstawie art. 385 § 1 k.p.c., za o kosztach
postêpowania apelacyjnego na podstawie art. 98 i 99 k.p.c.

5
WYROK
z dnia 29 czerwca 2012 r.
V ACa 573/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jacek Grela
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Artur Lesiak
del. SO Dorota Curzyd³o

Teza
W sytuacji, gdy organizator aukcji albo przetargu uchyla siê
od zawarcia umowy, uczestnikowi, którego oferta zosta³a wy³oniona, przys³uguje wybór pomiêdzy roszczeniem o zawarcie
umowy (art. 702 § 3 k.c. i art. 703 § 3 zd. 2 k.c.) a ¿¹daniem zap³aty
podwójnego wadium albo naprawienia szkody (art. 704 § 2 zd. 3
k.c.).

Uzasadnienie
Powód domaga³ siê na podstawie art. 64 k.c. w zw. z art.
1047 k.p.c. zobowi¹zania pozwanej do z³o¿enia owiadczenia
woli o nastêpuj¹cej treci pozwany A.N.R. z siedzib¹ w W. owiadcza, i¿ w wykonaniu zobowi¹zania zawartego w protokole z przetargu ustnego na sprzeda¿ nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ
Skarbu Pañstwa, pochodz¹cej z Pañstwowego Przedsiêbiorstwa
H.B.C. w K., przejêtej do zasobu w³asnoci Skarbu Pañstwa przeprowadzonego w dniu 6 wrzenia 2011 r. w siedzibie Gospodarstwa Zasobu Skarbu Pañstwa w £. przenosi na powoda  W.A.O.
zamieszka³ego w £. w³asnoæ nieruchomoci gruntowej w postaci dzia³ki nr 194/2 o powierzchni 29,4400 ha, po³o¿onej w Gminie £., obrêb P., dla której S¹d Rejonowy prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹ KW nr ( ) za cenê 1.818.000 z³otych (jeden milion osiemset

101

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
osiemnacie tysiêcy z³otych), natomiast powód owiadcza, i¿ nieruchomoæ tê kupuje za wskazan¹ cenê, któr¹ uici w terminie
3 miesiêcy od uprawomocnienia siê orzeczenia.
W uzasadnieniu pozwu powód wskaza³, i¿ pozwana zorganizowa³a przetarg na zakup nieruchomoci rolnej sk³adaj¹cej siê
z dzia³ki o ³¹cznej powierzchni 29,4400 ha, po³o¿onej w gminie
£., obrêb P.
Powód jako jedyny oferent uici³ wadium w kwocie 180.000
z³otych i zosta³ zakwalifikowany do przetargu. Przetarg rozstrzygniêto w dniu 6 wrzenia 2011 r. W.O. wygra³ przedmiotowy
przetarg oferuj¹c za nieruchomoæ kwotê 1.818.000 z³otych. Komisja przetargowa, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz rozporz¹dzenia wykonawczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owego trybu sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i ich czêci sk³adowych, warunków rozk³adania ceny sprzeda¿y na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 151) zatwierdzi³a
wniosek komisji przetargowej, co zosta³o uwidocznione w protokole z dnia 6 wrzenia 2011 r. Pozwana mimo ci¹¿¹cego na
niej obowi¹zku zawarcia umowy sprzeda¿y nie stanê³a do aktu
notarialnego i wskaza³a, i¿ zawarcie umowy nie jest mo¿liwe
z uwagi na uniewa¿nienie przetargu przez Prezesa Agencji Nieruchomoci Rolnych. Jako podstawê faktyczn¹ uniewa¿nienia
przetargu wskazano zani¿enie wartoci gruntu rolnego podlegaj¹cego sprzeda¿y. Wycena nieruchomoci oparta zosta³a na dokumencie wydanym przez Gminê, nie uwzglêdniaj¹cym faktycznego przeznaczenia czêci gruntu. Jak wynika z miejscowego
studium zagospodarowania przestrzennego fragment dzia³ki o powierzchni oko³o 0,8 ha ma przeznaczenie pod budownictwo.
W operacie uwzglêdniono natomiast, i¿ ca³a dzia³ka zakwalifikowana zosta³a jako dzia³ka rolna. Zdaniem powoda uniewa¿nienie
przetargu przez Prezesa Agencji Nieruchomoci Rolnych nast¹pi³o z naruszeniem procedury okrelonej w § 14 Rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegó³owego trybu sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i ich czêci sk³adowych, warun-
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ków rozk³adania ceny sprzeda¿y na raty oraz stawek szacunkowych gruntu. Zdaniem pe³nomocnika powoda uniewa¿nienie
przetargu o wskazany przepis mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na skutek wniesienia przez jednego z uczestników przetargu zastrze¿eñ na czynnoci przetargowe do Prezesa A.N.R. W przedmiotowej sprawie jedynym uczestnikiem przetargu by³ powód i nie
z³o¿y³ on zastrze¿eñ na czynnoci przetargowe. Brak by³o zatem
podstaw do wydania przez Prezesa A.N.R. decyzji o uniewa¿nieniu przetargu. W tej sytuacji powód wniós³ o zobowi¹zanie pozwanej do z³o¿enia owiadczenia woli o okrelonej treci i zas¹dzenie od niej kosztów postêpowania.
W odpowiedzi na pozew A.N.R. w W. wnios³a o oddalenie
powództwa i zas¹dzenie od powoda kosztów postêpowania
z uwzglêdnieniem kosztów zastêpstwa procesowego.
Pozwana przyzna³a, i¿ og³osi³a przetarg na sprzeda¿ przedmiotowej nieruchomoci ( ).
Powód faktycznie zaoferowa³, w przetargu który odby³ siê
6 wrzenia 2011 r. najwy¿sz¹ cenê tj. 1.818.000 z³otych. Pismem
z dnia 26 wrzenia 2011 r. Wójt Gminy £. poinformowa³ pozwanego, ¿e w zawiadczeniach Urzêdu Gminy z dnia 9 grudnia
2010 r. i 17 czerwca 2011 r. pope³niono b³¹d dotycz¹cy przeznaczenia fragmentu dzia³ki 194/2 o powierzchni 0,7  0,8 ha,
który w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy £. wskazany jest jako teren zabudowy
mieszkaniowo us³ugowej z dopuszczeniem uzupe³nieñ, przekszta³ceñ i rehabilitacji. Z pisma Wójta wynika³o, i¿ b³¹d w zawiadczeniach zauwa¿ony zosta³ przez pracownika Gminy w dniu
12 wrzenia 2011 r. przy wydawaniu powodowi zawiadczeñ
dla celów kredytowych. O stwierdzonej pomy³ce niezw³ocznie
powiadomiono pracowników A.N.R. Oddzia³ w B. Decyzj¹ z dnia
14 grudnia 2011 r. Prezes A.N.R. w W. uniewa¿ni³ przetarg wobec faktu, i¿ wycena nieruchomoci zosta³a przygotowana w sposób nieprawid³owy. Fakt innego ni¿ wskazane w zawiadczeniu
przeznaczenia czêci nieruchomoci mia³ bezporedni wp³yw na
zani¿enie wartoci gruntu, co potwierdzi³a opinia rzeczoznawcy
z dnia 8 listopada 2011 r. W zwi¹zku z powy¿szym operat szacunkowy z dnia 9 grudnia 2010 r. nie móg³ byæ podstaw¹ ustale-
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nia ceny wywo³awczej nieruchomoci, a b³¹d mia³ bezporedni
wp³yw na wynik przetargu.
Wyrokiem z dnia 14 marca 2012 r. S¹d Okrêgowy:
1. zgodnie z ¿¹daniem pozwu zobowi¹za³ pozwanego A.N.R.
w W. do z³o¿enia owiadczenia woli o nastêpuj¹cej treci: pozwany A.N.R. z siedzib¹ w W. owiadcza, i¿ w wykonaniu
zobowi¹zania zawartego w protokole z przetargu ustnego na
sprzeda¿ nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa,
pochodz¹cej z Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Hodowli B.C.
w K., przejêtej do zasobu w³asnoci Skarbu Pañstwa przeprowadzonego w dniu 6 wrzenia 2011 r. w siedzibie Gospodarstwa Zasobu Skarbu Pañstwa w £. przenosi na powoda W.A.
O. zamieszka³ego w £. w³asnoæ nieruchomoci gruntowej
w postaci dzia³ki nr 194/2 o powierzchni 29,4400 ha, po³o¿onej w Gminie £., obrêb P., dla której S¹d Rejonowy prowadzi
Ksiêgê Wieczyst¹ KW nr ( ) za cenê 1.818.000 z³otych (jeden milion osiemset osiemnacie tysiêcy z³otych), natomiast
powód owiadcza, i¿ nieruchomoæ tê kupuje za wskazan¹
cenê, któr¹ uici w terminie 3 miesiêcy od uprawomocnienia
siê orzeczenia;
2. zas¹dzi³ od pozwanej A.N.R. w W. na rzecz powoda W.O.
kwotê 98.117,00 z³otych (dziewiêædziesi¹t osiem tysiêcy sto
siedemnacie z³otych) tytu³em zwrotu kosztów postêpowania.
Podjête rozstrzygniêcie, S¹d Okrêgowy uzasadni³ w nastêpuj¹cy sposób:
A.N.R. w W. og³osi³a przetarg na sprzeda¿ nieruchomoci rolnej sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 194/2 o powierzchni 29,4400 ha,
po³o¿onej w Gminie £., obrêb P. Cena wywo³awcza ustalona zosta³a w oparciu o operat szacunkowy z dnia 9 grudnia 2010 r. na
kwotê 1.800.000 z³otych. Cena nieruchomoci ustalona zosta³a
w oparciu o operat szacunkowy z grudnia 2010 r. na kwotê
730.000 z³otych. Wycena obejmowa³a grunty rolne o powierzchni 29,4400 ha. Przedmiotowa wycena stanowi³a podstawê og³oszenia pierwszego przetargu i okrelenia ceny wywo³awczej nieruchomoci na kwotê 2.100.000 z³otych. Z uwagi na to, i¿ oferent, który zaoferowa³ najkorzystniejsz¹ cenê nie stan¹³ trzykrotnie do aktu notarialnego, A. wystawi³a przedmiotow¹ nierucho-
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moæ na ponowny przetarg  I przetarg ustny nieograniczony
i okreli³a jej cenê wywo³awcz¹ na kwotê 1.800.000 z³otych.
W.O. uici³ wadium w kwocie 180.000 z³otych i zosta³ zakwalifikowany do przetargu. Przetarg rozstrzygniêto w dniu
6 wrzenia 2011 r. w siedzibie Gospodarstwa Zasobu Skarbu Pañstwa w Administrowaniu w £. Powód by³ jedynym uczestnikiem
przetargu. Zaoferowa³ najwy¿sz¹ cenê za przedmiotow¹ nieruchomoæ tj. kwotê 1.818.000 z³otych. Na wniosek komisji przetargowej organizator przetargu zatwierdzi³ najkorzystniejsz¹ ofertê zg³oszon¹ w przetargu. W omawianej sprawie najkorzystniejsz¹
(jedyn¹) ofertê z³o¿y³ W.O. Zatwierdzenie przez organizatora przetargu wniosku komisji przetargowej znalaz³o odzwierciedlenie
w protokole z przetargu z dnia 6 wrzenia 2011 r.
Pozwana, pierwotnie oznaczy³a termin zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoci na dzieñ 31 padziernika 2011 r. Termin ten
nastêpnie przesunê³a na dzieñ 5 grudnia 2011 r. Mimo wyznaczonego terminu upowa¿nieni pracownicy pozwanej agencji nie
stawili siê w wyznaczonym terminie w siedzibie kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy sprzeda¿y.
Pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. powód zosta³ poinformowany, i¿ Prezes A.N.R. w W. uniewa¿ni³ przetarg i w tej sytuacji
nie jest mo¿liwe zawarcie umowy sprzeda¿y.
Po zakoñczeniu procedury przetargowej powód W.O. wyst¹pi³ do Urzêdu Gminy o wydanie stosownych zawiadczeñ dotycz¹cych nabywanej nieruchomoci celem uzupe³nienia dokumentacji kredytowej. W dniu 26 wrzenia 2011 r. pracownik Urzêdu
Gminy przygotowuj¹c dla powoda stosowne zawiadczenia zorientowa³ siê, i¿ czêæ nieruchomoci o powierzchni oko³o 0,7
0,8 ha ma inne przeznaczenie w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy ni¿ wskazano w dokumentach
przes³anych agencji. Zgodnie ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy wskazany fragment dzia³ki 194/2
przeznaczony zosta³ pod budownictwo mieszkaniowous³ugowe
z dopuszczeniem uzupe³nieñ, przekszta³ceñ i rehabilitacji.
O stwierdzonej pomy³ce niezw³ocznie poinformowa³ Wójta Gminy
£. i pracowników A.N.R. Oddzia³ w B.
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Pracownicy A.N.R. zlecili niezw³ocznie sporz¹dzenie kolejnego operatu szacunkowego. W operacie szacunkowym wartoæ
nieruchomoci ustalona zosta³a przez bieg³ego na kwotê 1.307.600
z³otych.
W tym stanie rzeczy, S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
( )
S¹d meriti podkreli³, ¿e jedyn¹ kwesti¹ sporn¹ miêdzy stronami by³o ustalenie czy w wietle niespornego stanu faktycznego Prezes A.N.R. w W. uzyskawszy informacjê o odmiennym przeznaczeniu fragmentu nieruchomoci w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £. mia³
prawo do uniewa¿nienia przetargu w oparciu o § 14 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie szczegó³owego trybu sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i ich czêci sk³adowych,
warunków rozk³adania ceny sprzeda¿y na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. Nr 29, poz. 151).
Zdaniem powoda Prezes A.N.R. w W. uniewa¿niaj¹c przetarg
naruszy³ przepisy § 14 cytowanego rozporz¹dzenia. Powo³any
przepis pozwala Prezesowi A.N.R. na uniewa¿nienie przetargu
tylko i wy³¹cznie na skutek zastrze¿eñ na czynnoci przetargowe z³o¿onych przez jednego z uczestników przetargu. W przedmiotowej sprawie ¿aden z uczestników nie z³o¿y³ takich zastrze¿eñ. Nie by³o wiêc podstaw do uniewa¿nienia przetargu.
Zdaniem pozwanej ujawnienie po przetargu okolicznoci zwi¹zanej z innym ni¿ pierwotnie zak³adano przeznaczeniem w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy £. fragmentu dzia³ki 194/2 mia³o wp³yw na b³êdne
okrelenie ceny wywo³awczej nieruchomoci, mog³o wprowadziæ w b³¹d potencjalnych oferentów i mia³o bezporedni wp³yw
na wynik przetargu. Okolicznoci te upowa¿nia³y Prezesa do
uniewa¿nienia przetargu.
Zdaniem S¹du Okrêgowego powództwo zas³ugiwa³o na
uwzglêdnienie w ca³oci.
Zasady sprzeda¿y nieruchomoci rolnych nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa okrela szczegó³owo ustawa z dnia 19 padziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañ-
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stwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, ze zm.) i rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie szczegó³owego trybu sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i ich czêci sk³adowych,
warunków rozk³adania ceny sprzeda¿y na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. Nr 29, poz. 151). Zgodnie z powo³anymi przepisami nieruchomoci rolne zbywane s¹ w drodze przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert) lub publiczny przetarg ustny (licytacjê) organizowanego przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych w W. Zgodnie z przepisami cytowanego rozporz¹dzenia
organizatorem przetargu jest w³aciwy miejscowo oddzia³ terenowy Agencji Nieruchomoci Rolnych lub jego filie (§ 1 pkt 5
rozporz¹dzenia). W przedmiotowej sprawie Oddzia³ Terenowy
w B. og³osi³ i zorganizowa³ przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoci rolnej po³o¿onej w Gminie £., obrêb P.,
o powierzchni 29,4400 ha. Przetarg odby³ siê 6 wrzenia 2011 r.
Zgodnie z § 14 rozporz¹dzenia uczestnik przetargu mo¿e
wnieæ do Prezesa Agencji zastrze¿enia na czynnoci przetargowe, za porednictwem organizatora przetargu, w terminie 7 dni
od dnia dokonania tej czynnoci. W przypadku wniesienia zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 1, organizator przetargu wstrzymuje dalsze czynnoci zwi¹zane ze sprzeda¿¹ nieruchomoci oraz
zawiadamia o tym na pimie osobê, która wygra³a przetarg. W razie stwierdzenia, ¿e czynnoci przetargowe zosta³y dokonane
w sposób niezgodny z ustaw¹ lub innymi przepisami, których
naruszenie mia³o wp³yw na wynik przetargu, Prezes Agencji uniewa¿nia przetarg. O sposobie rozpatrzenia zastrze¿eñ, o których
mowa w ust. 1, Prezes Agencji zawiadamia na pimie organizatora przetargu.
Zdaniem S¹du I instancji, powo³any przepis pozwala na uniewa¿nienie przetargu jedynie w sytuacji z³o¿enia przez uczestnika przetargu zastrze¿eñ na czynnoci przetargowe w terminie
7 dni do Prezesa Agencji Nieruchomoci Rolnych za porednictwem organizatora przetargu. Zgodnie z § 1 rozporz¹dzenia za
uczestnika przetargu nale¿y rozumieæ osobê fizyczn¹, osobê
prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci
prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wnio-
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s³a wadium. Statusu uczestnika przetargu nie posiada organizator
przetargu czy gmina. W omawianej sprawie jedyn¹ osob¹, która
wnios³a wadium, uzyska³a przymiot uczestnika przetargu jest powód W.O. Powód nie z³o¿y³ w zakrelonym przez rozporz¹dzenie 7 dniowym terminie zastrze¿eñ do Prezesa Agencji na czynnoci przetargowe. W ocenie S¹du a quo Prezes Agencji nie mia³
prawa do uniewa¿nienia przetargu w oparciu o § 14 rozporz¹dzenia. Okolicznoci, na które powo³a³ siê Prezes Agencji zwi¹zane
z b³êdn¹ ocen¹ przeznaczenia fragmentu nieruchomoci s¹ obojêtne dla mo¿liwoci uniewa¿nienia przetargu w oparciu o § 14
rozporz¹dzenia. Nie mo¿na zapomnieæ, i¿ komisja przetargowa
po zakoñczeniu przetargu wyst¹pi³a w trybie § 22 rozporz¹dzenia
z wnioskiem do organizatora przetargu o dokonanie zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty w protokole. Organizator zatwierdzi³
w terminie ofertê powoda jako najkorzystniejsz¹. Okolicznoæ tê
potwierdza stosowna wzmianka zamieszczona w protokole z przetargu. W ocenie S¹du meriti podkrelenia wymaga wskazanie, i¿
jednym z podstawowych zadañ Agencji Nieruchomoci Rolnych
jest wykonywanie prawa w³asnoci mieniem Skarbu Pañstwa w odniesieniu do nieruchomoci rolnych (art. 1 ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi
Skarbu Pañstwa  Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.).
Agencja winna byæ traktowana jako profesjonalista w obrocie cywilnoprawnym. Wykonywanie prawa w³asnoci to tak¿e sprzeda¿ nieruchomoci rolnych nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa. I w tym
zakresie na Agencji jako profesjonalicie ci¹¿¹ podwy¿szone standardy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia sprzeda¿y nieruchomoci rolnych w trybie przetargowym. W omawianej sprawie nabywca nieruchomoci nie mia³ ¿adnej wiedzy o b³êdzie
agencji i w ¿aden sposób nie przyczyni³ siê do jego powstania.
Nie mo¿e ponosiæ skutków zaniechania, b³êdu, pomy³ki pracowników pozwanej. Warto tak¿e podkreliæ  doda³ S¹d meriti  i¿
nieruchomoæ zosta³a wyceniona jako dzia³ka o przeznaczeniu rolnym na kwotê 733.000,00 z³otych. Pozwana po ujawnieniu b³êdu
dotycz¹cego przeznaczenia niewielkiej czêci (oko³o 0,8 ha) gruntu
zleci³a wykonanie kolejnego operatu szacunkowego, w którym
wartoæ nieruchomoci okrelona zosta³a na kwotê 1.307.600 z³o-
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tych. W wyniku og³oszonego przetargu powód zaoferowa³ za
przedmiotow¹ nieruchomoæ kwotê 1.818.000 z³otych.
Zdaniem S¹du a quo w przedmiotowej sprawie nie zaistnia³y
podstawy do uchylenia siê przez pozwan¹ od z³o¿enia owiadczenia woli o przeniesieniu w³asnoci spornej nieruchomoci na
rzecz powoda. Zgodnie z art. 1047 § 1 k.p.c. je¿eli d³u¿nik jest
obowi¹zany do z³o¿enia oznaczonego owiadczenia woli, prawomocne orzeczenie s¹du zobowi¹zuj¹ce do z³o¿enia owiadczenia
zastêpuje owiadczenie d³u¿nika. Prawomocne orzeczenie s¹du
stwierdzaj¹ce obowi¹zek danej osoby do z³o¿enia oznaczonego
owiadczenia woli, zastêpuje to owiadczenie (art. 64 k.c.).
Maj¹c powy¿sze okolicznoci na uwadze S¹d Okrêgowy zgodnie z powo³anymi wy¿ej przepisami orzek³ jak w sentencji orzeczenia.
Powy¿sze rozstrzygniêcie w ca³oci zaskar¿y³ apelacj¹ pozwany
i zarzucaj¹c obrazê prawa materialnego:
1) § 14 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 151) poprzez jego b³êdn¹
wyk³adniê i przyjêcie, ¿e Prezes Agencji mo¿e uniewa¿niæ przetarg na podstawie niniejszego przepisu jedynie po uprzednim
wniesieniu zastrze¿eñ przez uczestnika przetargu i w zwi¹zku
z tym przyjêcie, ¿e w niniejszej sprawie w zwi¹zku z brakiem
takich zastrze¿eñ uniewa¿nienie by³o pozbawione podstaw prawnych,
2) art. 704 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjêcie, ¿e
w przypadku uchylania siê przez organizatora przetargu od
zawarcia umowy, uczestnik ma roszczenie o jej zawarcie, pomimo, i¿ przepis ten wy³¹cza takie roszczenie, pozostawiaj¹c
uczestnikowi prawo do ¿¹dania zap³aty podwójnego wadium
albo naprawienia szkody,
wniós³ o:
1. zmianê zaskar¿onego wyroku poprzez oddalenie powództwa
oraz o zas¹dzenie kosztów procesu za dwie instancje wed³ug
norm przepisanych, ewentualnie o:
2. uchylenie zaskar¿onego wyroku i o przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania s¹dowi I instancji.

109

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
S¹d Apelacyjny ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³ugiwa³a na uwzglêdnienie.
S¹d Apelacyjny, podziela i przyjmuje za swoje, wszystkie istotne
dla rozstrzygniêcia, ustalenia S¹du pierwszej instancji oraz dokonan¹ ocenê prawn¹, o ile poni¿ej, nie uzna³ odmiennie.
1. Na wstêpie, przypomnieæ nale¿y ugruntowan¹ w judykaturze regu³ê, a mianowicie, ¿e w wypadku wyroku oddalaj¹cego
apelacjê, wydanego na podstawie materia³u zgromadzonego
w postêpowaniu w pierwszej instancji, s¹d odwo³awczy nie musi
powtarzaæ dokonanych prawid³owo ustaleñ; wystarczy stwierdzenie, ¿e ustalenia s¹du pierwszej instancji podziela i przyjmuje
za w³asne. Konieczne jest jednak ustosunkowanie siê do wszystkich zarzutów apelacji (por. wyrok SN z dnia 23 lutego 2006 r.,
II CSK 126/05, niepubl., LEX nr 179973).
Przywo³aæ tak¿e nale¿y zasadê, wed³ug której S¹d drugiej instancji rozpoznaj¹cy sprawê na skutek apelacji nie jest zwi¹zany
przedstawionymi w niej zarzutami dotycz¹cymi naruszenia prawa materialnego, wi¹¿¹ go natomiast zarzuty dotycz¹ce naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskar¿enia bierze jednak
z urzêdu pod uwagê niewa¿noæ postêpowania (por. uchwa³a
sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07,
OSNC/2008/6/55).
W przedmiotowej sprawie nie wystêpuj¹ okolicznoci, które
mog³yby wiadczyæ o niewa¿noci postêpowania.
Pozwany sformu³owa³ w apelacji dwa zarzuty dotycz¹ce naruszenia norm prawa materialnego.
W ocenie S¹du Apelacyjnego powy¿sze zarzuty okaza³y siê
nieuzasadnione.
2. W pierwszym rzêdzie, pozwany zarzuci³ obrazê prawa materialnego  § 14 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 151) poprzez jego
b³êdn¹ wyk³adniê i przyjêcie, ¿e Prezes Agencji mo¿e uniewa¿niæ
przetarg na podstawie tego przepisu jedynie po uprzednim wniesieniu zastrze¿eñ przez uczestnika przetargu i w zwi¹zku z tym
przyjêcie, ¿e w niniejszej sprawie w zwi¹zku z brakiem takich zastrze¿eñ uniewa¿nienie by³o pozbawione podstaw prawnych.
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Odnosz¹c siê do powy¿szego zarzutu, stwierdziæ nale¿y, ¿e
S¹d Okrêgowy w³aciwie zinterpretowa³ przywo³any przepis
prawa, uznaj¹c, ¿e tylko uczestnikowi przetargu s³u¿y prawo
wniesienia zastrze¿eñ, co z kolei, mo¿e prowadziæ do uniewa¿nienia przetargu.
W pierwszym rzêdzie nale¿y stwierdziæ  co bêdzie mia³o
znaczenie dla rozwa¿enia obu zarzutów podniesionych w apelacji  ¿e tryb przetargowy, w którym wy³oniono ofertê powoda,
ma szczególny charakter.
Podnosi siê w literaturze przedmiotu, ¿e Kodeksowa regulacja aukcji i przetargu ma za przedmiot aukcje i przetargi fakultatywne. Decyzja o ich przeprowadzeniu nale¿y do podmiotu zamierzaj¹cego zawrzeæ umowê. Podlegaj¹ one art. 701705, przy
czym mo¿liwe s¹ liczne modyfikacje ze wzglêdu na wspomniany wy¿ej dyspozytywny charakter regulacji. Obok postaci fakultatywnych wystêpuj¹ tak¿e liczne postêpowania obligatoryjne.
Cech¹ charakterystyczn¹ tych postêpowañ jest bezwzglêdny charakter reguluj¹cych je przepisów. Stosowanie okrelonych trybów nie wynika tu z decyzji okrelonego podmiotu, lecz jest
narzucone przez ustawodawcê. W wiêkszoci przypadków zawarcie umowy bez zachowania procedury przetargowej lub z istotnymi jej naruszeniami stanowi przes³ankê niewa¿noci zawartej
umowy (por. W. Robaczyñski [w:], red. M. Pyziak  Szafnicka,
Kodeks cywilny, czêæ ogólna, komentarz, Lex 2009, teza 8 do
art. 701 k.c.).
Bezspornie, przetarg przeprowadzony w niniejszej sprawie
mia³ charakter postêpowania obligatoryjnego. Jego przebieg (sposób przeprowadzenia) zosta³ uregulowany w ustawie z dnia 19
padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.),
powo³ywanej w dalszej czêci uzasadnienia jako ustawa. Sprzeda¿ i nabywanie nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa uregulowana zosta³a w rozdziale 6 ustawy. Uszczegó³owienie postêpowania przetargowego zosta³o zawarte, w obowi¹zuj¹cym wówczas, rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegó³owego trybu
sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañ-
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stwa i ich czêci sk³adowych, warunków rozk³adania ceny sprzeda¿y na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. Nr 29,
poz. 151), powo³ywanym w dalszej czêci uzasadnienia jako rozporz¹dzenie, wydanym na podstawie art. 32 ustawy.
Niew¹tpliwie, zarówno ustawa, jak i rozporz¹dzenie, uregulowa³y postêpowanie przetargowe w szczególny sposób. Zosta³y wprowadzone pewne, charakterystyczne rozwi¹zania.
W § 14 rozporz¹dzenia wskazano:
1. Uczestnik przetargu mo¿e wnieæ do Prezesa Agencji zastrze¿enia na czynnoci przetargowe, za porednictwem organizatora
przetargu, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynnoci.
2. W przypadku wniesienia zastrze¿eñ, o których mowa w ust.
1, organizator przetargu wstrzymuje dalsze czynnoci zwi¹zane ze sprzeda¿¹ nieruchomoci oraz zawiadamia o tym na
pimie osobê, która wygra³a przetarg.
3. W razie stwierdzenia, ¿e czynnoci przetargowe zosta³y dokonane w sposób niezgodny z ustaw¹ lub innymi przepisami,
których naruszenie mia³o wp³yw na wynik przetargu, Prezes
Agencji uniewa¿nia przetarg.
4. O sposobie rozpatrzenia zastrze¿eñ, o których mowa w ust. 1,
Prezes Agencji zawiadamia na pimie organizatora przetargu.
5. W przypadku uznania zastrze¿eñ za zasadne organizator przetargu zawiadamia na pimie wszystkich uczestników przetargu.
6. W przypadku uznania zastrze¿eñ za niezasadne organizator
przetargu zawiadamia na pimie uczestnika przetargu, który
wniós³ zastrze¿enia, a tak¿e osobê, która wygra³a przetarg.
Jednoczenie, § 1 rozporz¹dzenia zawiera s³ownik pojêæ u¿ytych w rozporz¹dzeniu.
I tak:
 przez organizatora przetargu nale¿y rozumieæ w³aciwy miejscowo oddzia³ terenowy Agencji lub jego filie;
 przez uczestniku przetargu nale¿y rozumieæ osobê fizyczn¹, osobê
prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoci
prawnej, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wnios³a
wadium, z zastrze¿eniem § 10, oraz odpowiednio:
a) stawi³a siê na publiczny przetarg ustny (licytacjê) albo

112

w sprawach cywilnych
b) w wyznaczonym terminie i miejscu z³o¿y³a ofertê w przetargu ofert pisemnych (konkursie ofert), albo
c) w przypadku przetargu ograniczonego zosta³a zakwalifikowana do uczestnictwa w nim i stawi³a siê na publiczny
przetarg ustny (licytacjê) albo w wyznaczonym terminie
i miejscu z³o¿y³a ofertê w przetargu ofert pisemnych (konkursie ofert).
Analizowany § 14 rozporz¹dzenia, w poszczególnych ustêpach odwo³uje siê do ró¿nych pojêæ czy instytucji.
Nie powinno byæ najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e jednoznaczna wyk³adnia semantyczna treci cyt. § 14 rozporz¹dzenia prowadzi do wniosku, ¿e tylko uczestnikowi przetargu s³u¿y prawo
wniesienia do Prezesa Agencji zastrze¿enia na czynnoci przetargowe, za porednictwem organizatora przetargu, w terminie
7 dni od dnia dokonania tej czynnoci. Z pewnoci¹ Agencji,
czyli organizatorowi przetargu takie uprawnienie nie s³u¿y. St¹d,
pierwszy z sformu³owanych w apelacji zarzutów okaza³ siê chybiony.
3. W dalszej kolejnoci, pozwany zarzuci³ naruszenie przez
S¹d a quo prawa materialnego  art. 704 § 2 k.c. poprzez jego
niezastosowanie i przyjêcie, ¿e w przypadku uchylania siê przez
organizatora przetargu od zawarcia umowy, uczestnik ma roszczenie o jej zawarcie, pomimo, i¿ przepis ten wy³¹cza takie roszczenie, pozostawiaj¹c uczestnikowi prawo do ¿¹dania zap³aty
podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
Wskazano ju¿ powy¿ej, ¿e postêpowanie przetargowe uregulowane w ustawie ma szczególny charakter. Cech¹ charakterystyczn¹ tego postêpowania jest bezwzglêdny charakter reguluj¹cych je przepisów.
Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e art. 54 ustawy stanowi, ¿e
w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê przepisy
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
W literaturze przedmiotu przyjmuje siê zatem, ¿e przepisy
szczególne wy³¹czaj¹ stosowanie przepisów kodeksowych w sprawach w tych pierwszych uregulowanych (tak A. Brzozowski,
[w:] Kodeks cywilny..., red. K. Pietrzykowski, t. I, s. 324). W po-
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zosta³ym zakresie nale¿y stosowaæ wspomniane rozwi¹zania kodeksowe. Potwierdzeniem takiego pogl¹du jest m.in. art. 139
ust. 1 ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, z którego wynika,
¿e do umów w sprawach zamówieñ publicznych stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy powo³anej ustawy nie
stanowi¹ inaczej. Wspomniane przepisy szczególne stanowi¹ lex
specialis w odniesieniu do regulacji kodeksowej (tak Z. Radwañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, Suplement, s. 73; M. Jasiakiewicz, K. Oplustil, Prawo umów..., s. 206).
W rezultacie do wspomnianych wy¿ej przetargów (aukcji) obligatoryjnych maj¹ zastosowanie przepisy art. 701705 k.c.  (por.
W. Robaczyñski [w:] red. M. Pyziak  Szafnicka, op.cit., teza 10
do art. 701 k.c.).
Jednoczenie, przypomnieæ trzeba, ¿e regulacja zawarta w art.
701705 k.c. ma dyspozytywny charakter.
W przedmiotowej sprawie, brak jest podstaw do przyjêcia, ¿e
uregulowanie zawarte w art. 701705 k.c. zosta³o wy³¹czone b¹d
zmodyfikowane.
Wobec tego nale¿y przyj¹æ, ¿e do analizowanego postêpowania przetargowego mia³o zastosowanie uregulowanie w dyspozycjach w art. 701705 k.c.
Agencja og³osi³a przetarg ustny nieograniczony.
Przetarg ustny, to aukcja (licytacja).
W myl art. 702 § 3 k.c. je¿eli wa¿noæ umowy zale¿y od
spe³nienia szczególnych wymagañ przewidzianych w ustawie,
zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta zosta³a przyjêta, mog¹ dochodziæ zawarcia umowy.
Zreszt¹, odnonie przetargu funkcjonuje analogiczne uregulowanie zawarte w dyspozycji art. 703 § 3 k.c.
Bezspornie, przeniesienie w³asnoci nieruchomoci wymaga³o zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a wiêc wa¿noæ
umowy zale¿a³a od spe³nienia szczególnych wymagañ przewidzianych w ustawie.
W takiej sytuacji, w myl cyt. art. 702 § 3 k.c. zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta zosta³a przyjêta,
mogli dochodziæ zawarcia umowy.
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Podnosi siê, ¿e do zawarcia umowy, zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 60), nie jest potrzebne w zasadzie dope³nienie jakichkolwiek czynnoci formalnych. Wyj¹tkiem s¹ sytuacje, w których zawarcie umowy wymaga zachowania szczególnej formy
pod rygorem niewa¿noci. W przypadku aukcji dotycz¹cej sprzeda¿y nieruchomoci, wybór najkorzystniejszej oferty jest ród³em
obowi¹zku zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego  por.
art. 158). Zgodnie z art. 702 § 3 w takim przypadku zarówno
organizator aukcji, jak i jej zwyciêski uczestnik mog¹ dochodziæ zawarcia umowy. Prawomocny wyrok s¹du stwierdzaj¹cy
obowi¹zek z³o¿enia owiadczenia woli o zawarciu umowy zastêpuje to owiadczenie. Odmiennie ni¿ w przypadku tzw. skutku mocniejszego umowy przedwstêpnej, roszczenie o zawarcie
umowy przys³uguje tak¿e wtedy, gdy z³o¿enie w toku aukcji
oferty oraz przyjêcie tej oferty nie nast¹pi³o w formie przewidzianej dla wa¿noci danej umowy (tak P. Machnikowski, Kierunek zmian..., s. 26; R. Szostak, Aukcja..., s. 119). Roszczenie to
przedawnia siê wed³ug zasad ogólnych (Z. Radwañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II, Suplement, s. 66).
W wyniku udzielenia przybicia w sytuacji, gdy do zawarcia
umowy wymagane jest zachowanie formy szczególnej, miêdzy
stronami powstaje szczególny stosunek obligacyjny, którego istota sprowadza siê do powinnoci obu stron zawarcia stosownej
umowy. Stosunku tego nie nale¿y jednak uto¿samiaæ ze skutkami
umowy przedwstêpnej, w zwi¹zku z czym nie stosuje siê tak¿e
art. 389 i 390 (por. W. Robaczyñski [w:], pod red. M. Pyziak 
Szafnicka, op. cit., teza 7 do art. 702 k.c.).
W innym miejscu wskazuje siê, ¿e ze wzglêdu na to, ¿e art.
702 § 3 k.c. stanowi, i¿ ka¿da ze stron mo¿e dochodziæ zawarcia
umowy, zobowi¹zanie powstaj¹ce miêdzy nimi nie jest zobowi¹zaniem wynikaj¹cym z umowy przedwstêpnej (tak Z. Radwañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Suplement, s. 66; P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 184; S. Rudnicki
[w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 318; odmiennie A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2004,
s. 280). Na jego podstawie organizator, a tak¿e zwyciêski uczestnik w ka¿dym przypadku mog¹ ¿¹daæ zawarcia umowy, a w ra-
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zie uchylania siê przez jedn¹ ze stron, druga mo¿e dochodziæ
zawarcia umowy na podstawie art. 64 k.c. w zw. z art. 1047
k.p.c. Natomiast rodzaj roszczeñ wynikaj¹cych z umowy przedwstêpnej zale¿y od tego, czy czyni ona zadoæ warunkom wa¿noci umowy przyrzeczonej. W odró¿nieniu od zobowi¹zania
z umowy przedwstêpnej, zobowi¹zanie wynikaj¹ce z przyjêcia
oferty w toku aukcji rodzi zawsze skutek, który w odniesieniu
do umowy przedwstêpnej okrela siê mianem silniejszego, a ponadto obowi¹zek zawarcia umowy dotyczy zawsze obu stron. Te
zasadnicze odmiennoci przemawiaj¹ za przyjêciem, ¿e na podstawie art. 702 § 3 k.c. powstaje miêdzy stronami zobowi¹zanie
sui generis. Jednak¿e z drugiej strony podobieñstwo treci zobowi¹zania przemawia za stosowaniem w drodze analogii przepisów o umowie przedwstêpnej dotycz¹cych terminu do zawarcia
umowy (por. K. KopaczyñskaPieczniak [w:], red. A. Kidyba,
Kodek cywilny, Komentarz, Tom 1, Czêæ ogólna, Lex 2009, teza
10 do art. 702 k.c.).
Niew¹tpliwie, dyspozycja art. 704 § 2 k.c., zarówno organizatorowi, jak i uczestnikowi postêpowania przetargowego, daje
kolejne uprawnienia.
W szczególnoci, je¿eli organizator aukcji albo przetargu uchyla
siê od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta zosta³a
wybrana, mo¿e ¿¹daæ zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zarówno przepis art. 702 § 3 k.c., jak
i przepis art. 704 § 2 zd. 3 k.c., daje uczestnikowi okrelon¹
mo¿liwoæ. Nale¿y przyj¹æ, ¿e zarówno semantyczna wyk³adnia
obu przepisów, jak i dyspozytywny ich charakter, wskazuj¹ na
to, ¿e uczestnik przetargu ma prawo wyboru realizacji okrelonych roszczeñ, b¹d zmierzaj¹cych do zawarcia umowy, b¹d
zmierzaj¹cych do ¿¹dania zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
Trafnie podnosi siê w literaturze przedmiotu, ¿e przyznane
uprawnienie do zachowania wadium oraz roszczenia o jego zwrot
w podwójnej wysokoci lub o odszkodowanie nie wy³¹czaj¹ przys³uguj¹cych stronom procedury przetargowej roszczeñ o zawarcie umowy, to jest roszczeñ z art. 702 § 3 i art. 703 § 3 k.c. oraz
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roszczenia o zawiadomienie zwyciêzcy przetargu o wyborze jego
oferty (odmiennie, bez bli¿szego uzasadnienia, A. Brzozowski,
[w:] K. Pietrzykowski, KC. Komentarz, s. 328; odmiennie te¿
Z. Radwañski, System prawa prywatnego, t. 2, s. 70). Wadium
stanowi zrycza³towane odszkodowanie za naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku przetargowego, zatem zgodnie
z podstawow¹ regu³¹ odpowiedzialnoci kontraktowej uprawniony
mo¿e wybraæ pomiêdzy dochodzeniem spe³nienia wiadczenia
g³ównego (zawarcia umowy) a dochodzeniem odszkodowania
(zwyk³ego czy maj¹cego postaæ wadium). Nale¿y jednak przyj¹æ,
¿e przes³ank¹ skorzystania z wadium jest rezygnacja z roszczenia o zawarcie umowy, maj¹ca postaæ odst¹pienia od zobowi¹zania przetargowego (por. art. 394 § 1 k.c.). Owiadczenie o zachowaniu wadium czy te¿ ¿¹danie jego zap³aty mo¿na interpretowaæ jako rezygnacjê z zawarcia umowy (por. E. Gniewek, Kodeks cywilny, komentarz, Wydawnictwo: C.H.Beck 2010, teza 8
do art. 704 k.c.).
Wskazany powy¿ej, trafny pogl¹d, jest aktualnie preferowany
w literaturze przedmiotu.
Otó¿, podnosi siê m.in., ¿e wydaje siê, ¿e przyznanie organizatorowi prawa zatrzymania wadium, za zwyciêskiemu uczestnikowi roszczenia o zap³atê podwójnego wadium albo naprawienia szkody nie wp³ywa na istnienie roszczenia o zawarcie umowy (art. 702
§ 3 oraz art. 703 § 3 k.c.). Zgodnie ze wskazanymi przepisami
g³ównym wiadczeniem przys³uguj¹cym tym podmiotom jest bowiem zawarcie umowy. Natomiast prawo zatrzymania wadium, roszczenie o zap³atê jego podwójnej kwoty czy te¿ roszczenie odszkodowawcze przys³uguj¹ wówczas, gdy druga strona uchyla siê od
zawarcia umowy, a wiêc w razie niewykonania przez ni¹ zobowi¹zania. Roszczenia z tytu³u niewykonania zobowi¹zania powstaj¹ po
stronie wierzyciela w zasadzie wówczas, gdy uzyskanie podstawowego wiadczenia, równie¿ przy zastosowaniu przymusu pañstwowego nie jest mo¿liwe. Zawsze jednak¿e podstawowym uprawnieniem pozostaje uprawnienie do ¿¹dania spe³nienia wiadczenia zgodnie z treci¹ zobowi¹zania (W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Saljan, E. SkowroñskaBocian, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 1999, s. 288289). Z tego wzglêdu nie wydaje siê uzasadnio-
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ny pogl¹d, zgodnie z którym zastrze¿enie wadium wy³¹cza mo¿liwoæ dochodzenia zawarcia umowy przez organizatora lub uczestnika przetargu (z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 14 lutego
2003 r., por. S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 321, pogl¹d ten zdaje siê akceptowaæ A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2004, s. 284, natomiast
wed³ug P. Machnikowskiego, [w:] E. Gniewek, Komentarz, 2006,
s. 187188 zastrze¿enie wadium nie wy³¹cza roszczenia o zawarcie umowy, stanowi¹cego g³ówne roszczenie ze zobowi¹zania
przetargowego, a przes³ank¹ skorzystania z wadium jest rezygnacja z roszczenia o zawarcie umowy;  por. K. KopaczyñskaPieczniak, [w:] red. A. Kidyba, op. cit., teza 8 do art. 704 k.c.).
Kolejny autor wyrazi³ nastêpuj¹ce zapatrywanie:
W literaturze przewa¿a  jak siê wydaje  pogl¹d, ¿e zastrze¿enie wadium wy³¹cza mo¿liwoæ dochodzenia zawarcia umowy
i to zarówno przez organizatora przetargu (aukcji), jak i uczestnika (tak A. Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny..., red. K. Pietrzykowski, t. I, s. 328  zdaniem tego autora wadium pe³ni funkcjê
zrycza³towanego odszkodowania lub surogatu odszkodowania;
zob. tak¿e Z. Radwañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. II,
Suplement, s. 70; A. Doliwa, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2004, s. 303). Konsekwencj¹ praktyczn¹ przyjêcia takiego
stanowiska jest to, ¿e przypadki, w których mo¿liwe bêdzie dochodzenie zawarcia umowy, bêd¹ bardzo nieliczne.
Powy¿szy pogl¹d mo¿e byæ jednak kwestionowany. Przekonuj¹ce s¹ w tym zakresie uwagi M. Jasiakiewicza i K. Oplustila,
¿e z natury wiêzi istniej¹cej miêdzy oferentem a organizatorem
(autorzy nazywaj¹ j¹ obligacyjn¹ wiêzi¹ quasikontraktow¹) wynika, ¿e stronom przys³uguje prawo wyboru miêdzy spe³nieniem
wiadczenia (zawarciem umowy docelowej) a ¿¹daniem od strony uchylaj¹cej siê naprawienia szkody wyrz¹dzonej jej zachowaniem. Zdaniem tych autorów konsekwencje okrelone w art. 704
§ 2 znajd¹ zastosowanie jedynie w przypadku, gdy uprawniony
rezygnuje z zawarcia umowy i decyduje siê na dochodzenie naprawienia szkody. Fakt zastrze¿enia i wniesienia wadium nie
oznacza zatem pozbawienia roszczenia o zawarcie umowy (M. Jasiakiewicz, K. Oplustil, Prawo umów..., s. 230231).
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Przychylaj¹c siê do ostatnio zaprezentowanego stanowiska,
wska¿my jeszcze, ¿e skoro wadium stanowiæ ma zrycza³towane
odszkodowanie, to brak uzasadnionych przes³anek do przyjêcia
tezy, ¿e sam fakt zastrze¿enia wadium stanowi przeszkodê do
dochodzenia zawarcia umowy, gdy¿ nastêpowa³oby wówczas
w istocie pogorszenie sytuacji organizatora przetargu (aukcji)
w porównaniu ze stanem, który istnia³by, gdyby wadium nie by³o
zastrze¿one. Wniosek taki trudno by³oby pogodziæ z zasadnicz¹
funkcj¹ wadium, jak¹ jest ochrona interesów stron, w tym tak¿e
przecie¿ (a nawet przede wszystkim) organizatora przetargu.
Mog³oby siê okazaæ, ¿e organizator, wprowadzaj¹c wadium do
warunków przetargu, dzia³a³by w wielu przypadkach ze szkod¹
dla w³asnych interesów (por. W. Robaczyñski, [w:] red. M. Pyziak  Szafnicka, op. cit., teza 9 do art. 704 k.c.).
W istocie  co nale¿y podkreliæ  funkcjonuj¹ce w doktrynie
odmienne pogl¹dy nie zawieraj¹ bli¿szego uzasadnienia. Podkrelono m.in., ¿e przyjêto dominuj¹ce w praktyce przetargowej rozwi¹zanie, stosownie do którego zastrze¿enie wadium
wy³¹cza mo¿liwoæ dochodzenia zawarcia umowy przez organizatora lub uczestnika przetargu. Zachowanie przedmiotu wadium
stanowi zastêpcze zaspokojenie organizatora i wy³¹cza dalsz¹
odpowiedzialnoæ maj¹tkow¹ oferenta. Organizatorowi nale¿y siê
wadium niezale¿nie od tego, czy poniós³ szkodê wskutek uchybienia ze strony oferenta obowi¹zkowi zawarcia umowy (por.
A. Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny..., red. K. Pietrzykowski, t. I,
C.H.Beck 2011, teza 9 do art. 704).
Podobnie, w Systemie Prawa Prywatnego stwierdzono m.in.,
¿e z kolei je¿eli organizator aukcji albo przetargu uchyla siê od
zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta zosta³a wybrana,
mo¿e ¿¹daæ zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody
(art. 704 § 2 zd. 3 k.c.). Zap³ata podwójnego wadium ma charakter zrycza³towanego odszkodowania za niewykonanie przez organizatora obowi¹zku zawarcia umowy. Natomiast alternatywne
roszczenie odszkodowawcze prowadzi tylko do naprawienia negatywnego interesu umownego zwi¹zanego z tym, ¿e poszkodowany móg³ w tym przypadku liczyæ na zawarcie umowy (por.
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Z. Radwañski, System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne  czêæ
ogólna, t. 2, C.H.Beck 2008, tezy do art. 704).
W ocenie S¹du ad quem, s³uszne s¹ te pogl¹dy, które nie
odbieraj¹ uczestnikowi przetargu mo¿liwoci domagania siê zawarcia umowy. Zdaniem S¹du Apelacyjnego, zbêdnym tu jest
odwo³ywanie siê do ró¿norodnych konstrukcji doktrynalnych, jak
chocia¿by do obligacyjnej wiêzi quasikontraktowej czy zobowi¹zania sui generis.
Dyspozytywny charakter uregulowania zawartego w dyspozycjach art. 701 705 k.c. oraz wyk³adnia semantyczna tych przepisów prowadz¹ do jednoznacznego wniosku, ¿e przepis art.
704 § 2 zd. 3 k.c. w ¿adnej mierze nie uchyla ani nie modyfikuje
uregulowania zawartego w art. 702 § 3 k.c. (tak¿e art. 703 § 3
k.c.). Wrêcz przeciwnie, art. 702 § 3 k.c. (tak¿e art. 703 § 3 k.c.)
stanowi wprost, ¿e m.in. uczestnik mo¿e dochodziæ zawarcia
umowy, mo¿e tzn. ma wybór, mo¿e skorzystaæ z okrelonej
mo¿liwoci. Od strony uczestnika przetargu dochodzenie zawarcia umowy ma miejsce wówczas, gdy np. organizator przetargu
nie staje do aktu notarialnego. Przy takiej postawie organizatora,
uczestnik mo¿e dochodziæ zawarcia umowy lub zrezygnowaæ
z roszczenia o jej zawarcie.
Jednak¿e, w takiej sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje z zawarcia
umowy, ustawodawca przyzna³ mu dodatkowe uprawnienie, a mianowicie mo¿liwoæ ¿¹dania zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody (art. 704 § 2 zd. 3 k.c.). Z tej mo¿liwoci uczestnik
równie¿ mo¿e, ale nie musi skorzystaæ. W konsekwencji uznaæ nale¿y, ¿e powy¿sze przepisy wprost daj¹ uczestnikowi (a w innych
wypadach tak¿e organizatorowi) mo¿liwoæ wyboru pomiêdzy ró¿norodnymi roszczeniami. Oczywicie, przes³ank¹ skorzystania z roszczeñ okrelonych w art. 704 § 2 zd. 3 k.c. jest rezygnacja z roszczenia o zawarcie umowy. W konsekwencji, i drugi z podniesionych
zarzutów apelacyjnych okaza³ siê nieuzasadniony, poniewa¿ powód, zgodnie z liter¹ prawa, dokona³ wyboru roszczenia zmierzaj¹cego do zawarcia umowy.
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny, na podstawie art. 385
k.p.c., oddali³ apelacjê, jako bezzasadn¹.
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Z kolei, o kosztach postêpowania apelacyjnego, orzeczono na
podstawie art. 108 § 1, 98 i 99 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 1 i 2 w zw.
z § 6 pkt 7 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie op³at za
czynnoci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego
ustanowionego z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).
Na koszty te sk³ada³o siê wynagrodzenie pe³nomocnika powoda w kwocie 5.400 z³otych. Skoro pozwany przegra³ postêpowanie apelacyjne, to winien zwróciæ powodowi poniesione
przez niego koszty procesu.
W konsekwencji, i drugi z podniesionych zarzutów apelacyjnych okaza³ siê nieuzasadniony, poniewa¿ powód, zgodnie z liter¹ prawa, dokona³ wyboru roszczenia zmierzaj¹cego do zawarcia umowy.
W tym stanie rzeczy, S¹d Apelacyjny, na podstawie art. 385
k.p.c., oddali³ apelacjê, jako bezzasadn¹.
( )

6
WYROK
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
VI Gz 127/12
S¹d Okrêgowy w Toruniu
Sk³ad orzekaj¹cy: SSO Jakub Rusiñski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSO Jerzy Naworski
SSO Miros³awa Bia³ocerkiewicz

Teza
Na podstawie art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r.
Prawo spó³dzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.)
cz³onek spó³dzielni, któremu odmówiono otrzymania odpisu statutu
i regulaminów, zaznajamiania siê z uchwa³ami organów spó³dziel-
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ni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni, protoko³ami lustracji,
rocznymi sprawozdaniami finansowymi, mo¿e z³o¿yæ wniosek
do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie spó³dzielni do udostêpnienia tych dokumentów.

Uzasadnienie
Zaskar¿onym postanowieniem S¹d Rejonowy  s¹d rejestrowy,
odrzuci³ wniosek cz³onków S.M. ,,R. w T. o zobowi¹zanie do
udostêpnienia im dokumentów (wydania dokumentów) w postaci
kopii wszystkich protoko³ów i uchwa³ rady nadzorczej S.M. R.
wraz z za³¹cznikami za okres od czerwca 2011 r., planu rzeczowofinansowego na 2012 r. oraz protoko³u lustracji pe³nej z 2011 r.
W uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia s¹d rejestrowy stwierdzi³, ¿e w przeciwieñstwie do udostêpniania spó³dzielcom umów
spó³dzielni z osobami trzecimi, przepis art. 18 § 3 ustawy z dnia
16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 ze zm., dalej powo³ywana jako pr. spó³dz.) nie przewiduje ¿adnego mechanizmu zabezpieczaj¹cego prawa cz³onka spó³dzielni do otrzymania odpisów, wzglêdnie mo¿liwoci zaznajomienia siê z dokumentami w postaci uchwa³, protoko³ów, czy planów i sprawozdañ. Spó³dzielcy powinni zatem realizowaæ swoje
prawa w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym. Z tych wzglêdów na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c. S¹d pierwszej instancji odrzuci³ wniosek.
Wnioskodawcy wnieli za¿alenie ¿¹daj¹c uchylenia postanowienia S¹du pierwszej instancji uzasadniaj¹c rodek odwo³awczy
tym, ¿e pozostaj¹ bezsilni wobec nieprzestrzegania przez zarz¹d
Spó³dzielni przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, co nastêpuje:
Racjê ma S¹d Rejonowy, ¿e w przeciwieñstwie do mo¿liwoci z³o¿enia przez cz³onka spó³dzielni do s¹du rejestrowego wniosku o zaznajomienie siê z umowami zawieranymi przez spó³dzielniê z osobami trzecimi, z zastrze¿eniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), przepis art. 18 pr.
spó³dz. nie przewiduje expressis verbis ¿adnego mechanizmu zabezpieczenia praw cz³onka spó³dzielni do otrzymania odpisów,
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wzglêdnie mo¿liwoci zaznajamiania siê z uchwa³ami organów
spó³dzielni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni, protoko³ami
lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi.
Literalna wyk³adnia art. 18 § 3 pr. spó³dz. oraz w¹sko okrelona kognicja s¹du rejestrowego wskazuje, ¿e wykluczona jest mo¿liwoæ skierowania wniosku do tego s¹du w sprawie o wydanie
lub zapoznanie siê z dokumentami innymi ni¿ te wymienione
wyranie w § 3 art. 18 pr. spó³dz. Istniej¹ jednak argumenty przemawiaj¹ce za szersz¹ wyk³adni¹ omawianego przepisu i za przyjêciem odmiennych wniosków.
Zdaniem S¹du Okrêgowego uzasadniony jest pogl¹d prezentowany w doktrynie, ¿e brak okrelenia przez ustawodawcê szerszej kognicji s¹du rejestrowego mo¿na usun¹æ, rozci¹gaj¹c drog¹
wyk³adni a fortiori uprawnienie cz³onka do wyst¹pienia do s¹du
o zobowi¹zanie spó³dzielni do udostêpnienia umów z osobami
trzecimi, o którym mowa w art. 18 § 3 pr. spó³dz., równie¿ na
inne informacje okrelone w tym artykule. W tym przypadku
prawo do informacji wynika z jednego przepisu.
Wed³ug art. 18 § 1 pkt 3 pr. spó³dz. cz³onek spó³dzielni ma
prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajomienia siê z uchwa³ami organów spó³dzielni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni, protoko³ami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami, umowami zawieranymi przez spó³dzielnie z osobami trzecimi z zastrze¿eniem art. 81 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).
Skoro zatem cz³onek spó³dzielni ma mo¿liwoæ zwrócenia siê
do s¹du rejestrowego w celu realizacji jego praw, gdy spó³dzielnia odmawia udostêpnienia umów z osobami trzecimi, tym bardziej mo¿liwoæ ta powinna istnieæ wobec aktów wewnêtrznych
spó³dzielni (por. K. Korus, Komentarz do art. 18 ustawy  Prawo
spó³dzielcze, LEX).
Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla stosowania uproszczonej
drogi s¹dowej wy³¹cznie w celu uzyskania od spó³dzielni umów
cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami trzecimi, natomiast
realizacjê innych praw wynikaj¹cych z art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr
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119, poz. 1116 ze zm.) i prawa spó³dzielczego ograniczaæ do postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego, ewentualnie powództwa przeciwko spó³dzielni o umo¿liwienie wykonania ustawowych praw.
Konflikt pomiêdzy cz³onkami spó³dzielni i zarz¹dem mo¿e utrudniæ dostêp do informacji istotnych dla spó³dzielców. Postêpowanie
przed s¹dem rejestrowym z za³o¿enia jest szybsze ni¿ postêpowanie procesowe, a jednoczenie zachowuje gwarancje kontroli s¹dowej i udzia³ wszystkich zainteresowanych. Istniej¹ wiêc wzglêdy,
dla których zastosowanie wyk³adni jest uzasadnione.
Podsumowuj¹c, zdaniem S¹du Okrêgowego na podstawie art.
18 § 3 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz.U.
z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) cz³onek spó³dzielni, któremu
odmówiono otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania siê z uchwa³ami organów spó³dzielni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni, protoko³ami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi, mo¿e z³o¿yæ wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie spó³dzielni do udostêpnienia tych dokumentów.
W tej sytuacji nale¿a³o uznaæ, ¿e odrzucenie wniosku cz³onków spó³dzielni na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. by³o
nieuzasadnione i na skutek za¿alenia wnioskodawców uchyliæ
zaskar¿one orzeczenie i przekazaæ sprawê do ponownego rozpoznania, albowiem S¹d pierwszej instancji nie rozpozna³ istoty
sprawy (art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
S¹d rejestrowy ponownie badaj¹c sprawê powinien oceniæ,
czy cz³onkom spó³dzielni (wnioskodawcom) odmówiono otrzymania odpisów, wzglêdnie mo¿liwoci zapoznania siê z dokumentami ¿¹danymi od spó³dzielni i czy realizacja uprawieñ cz³onków spó³dzielni wynikaj¹ca z art. 18 § 1 pkt 3 pr. spó³dz. i art. 81
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, wobec nieuzasadnionej odmowy spó³dzielni musi nast¹piæ w trybie s¹dowym (art. 18
§ 3 pr. spó³dz.). Uzasadnieniem odmowy mog¹ byæ wzglêdy obiektywne (np. brak uchwa³y, z któr¹ wnioskodawcy chc¹ siê z zapoznaæ) lub ujawnienie tajemnicy handlowej, czy naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
O kosztach postêpowania orzeczono po myli art. 108 § 2
k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
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PRAWO PRACY
1
WYROK
z dnia 9 maja 2012 r.
III AUa 1733/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata WêgrzynowskaCzajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Bo¿ena Grubba
SSO del. Renata ¯ywicka

Teza
W postêpowaniu w sprawach z ubezpieczeñ spo³ecznych zastosowanie znajduje ogólna zasada postêpowania cywilnego,
wynikaj¹ca z art. 6 k.c., zgodnie z którym ciê¿ar udowodnienia
faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki
prawne. Jeli zatem wnioskodawca wywodzi okrelone skutki
prawne z faktu wynikaj¹cego z jego dokumentacji lekarskiej, to
na nim spoczywa obowi¹zek dostarczenia tej dokumentacji w celu
wykazania prawdziwoci swoich twierdzeñ.

Uzasadnienie
Ubezpieczony K.W. odwo³a³ siê od decyzji ZUS z dnia 01
grudnia 2010 r. o odmowie przyznania mu prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy.
Pozwany Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w odpowiedzi na
odwo³anie wniós³ o jego oddalenie, wskazuj¹c w uzasadnieniu,
¿e komisja lekarska ZUS uzna³a wnioskodawcê za zdolnego do
pracy.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem z dnia 12 padziernika 2011 r. oddali³ odwo³anie.

125

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
S¹d Okrêgowy ustali³ i zwa¿y³, co nastêpuje:
Ubezpieczony K.W. urodzi³ siê w dniu 10 lipca 1977 r., z zawodu technik elektromonter, pracowa³ jako pracownik fizyczny
 sortowacz w L., a ostatnio jako pracownik fizyczny w przetwórstwie rybnym, w pe³nym zakresie czasu pracy, zosta³ zwolniony z pracy w listopadzie 2010 r. z powodu redukcji etatów.
Orzeczeniem z dnia 28 sierpnia 1997 r. Komisja Lekarska ds.
inwalidztwa i zatrudnienia zaliczy³a wnioskodawcê do III grupy
inwalidzkiej, uznaj¹c, ¿e inwalidztwo istnieje od 8 roku ¿ycia,
z uwagi na rozpoznanie encefalopatii o nieustalonej etiologii pod
postaci¹ padaczki (napady czêciowe, wtórnie uogólnione). Wskazano, i¿ ubezpieczony mo¿e wykonywaæ pracê chronion¹ na
specjalnym stanowisku.
W okresie od 31 sierpnia 1997 r. do lutego 1999 r. wnioskodawca by³ uprawniony do renty inwalidzkiej III grupy, a nastêpnie od 1 marca 1999 r. do 30 wrzenia 2010 r. do renty z tytu³u
czêciowej niezdolnoci do pracy z uwagi na padaczkê  przyznawanej okresowo.
We wrzeniu 2010 r. ubezpieczony z³o¿y³ wniosek o przyznanie mu renty na dalszy okres.
Zaskar¿on¹ decyzja z dnia 01 grudnia 2010 r. ZUS odmówi³
przyznania wiadczenia wnioskodawcy, gdy¿ lekarz orzecznik
ZUS i komisja lekarska ZUS nie stwierdzili, aby by³ on nadal
niezdolny do pracy.
S¹d Okrêgowy dopuci³ dowód z opinii bieg³ego neurologa
i psychologa na okolicznoæ ustalenia, czy ubezpieczony ze wzglêdu na stan zdrowia jest niezdolny do pracy. Biegli rozpoznali
u ubezpieczonego:
 padaczkê z napadami niewiadomoci oraz uogólnionymi napadami drgawkowymi,
 zmiany w mózgu, w tylnym biegunie p³ata skroniowego lewego o niejednoznacznym charakterze (naczyniowo? pourazowy?)  zalecaj¹c obserwacjê,
 sprawnoæ funkcji intelektualnych i poznawczych w granicach
norm wiekowych.
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Bieg³a psycholog stwierdzi³a, i¿ sprawnoæ intelektualna i poznawcza wnioskodawcy jest w granicy normy wiekowej, a dok³adana analiza dokumentacji lekarskiej i przeprowadzone badanie psychologiczne wnioskodawcy wykaza³o, i¿ ma on przeciêtn¹ sprawnoæ intelektualn¹ oraz poznawcz¹. Podawane zaburzenia pamiêci wie¿ej dotycz¹ okresu oko³o napadowego,
nie s¹ zaburzeniami zdolnoci i sprawnoci pamiêciowych o utrwalonym charakterze. Bieg³a stwierdzi³a, ¿e stan funkcji psychicznych i poznawczych nie powoduje niezdolnoci do pracy.
Bieg³a neurolog wyjani³a, i¿ napady drgawkowe uogólnione
wystêpuj¹ rzadko, kilka razy w roku, a jak wynika z wywiadu czêciej wystêpuj¹ kilkusekundowe napady niewiadomoci w postaci
znieruchomienia, a wnioskodawca leczony jest lekami najnowszej
generacji, w EEG wystêpuje zapis nieprawid³owy, ale bez czynnoci napadowej, stwierdzone zmiany w badaniu TK g³owy z 2009 r.
w tylnym biegunie p³ata skroniowego nie uleg³y progresji w stosunku do badania z 2008 r. Wnioskodawca wymaga dalszej obserwacji i ewentualnie konsultacji neurochirurgicznej. Bieg³a wskaza³a, i¿ badanie psychologiczne nie potwierdzi³o os³abienia funkcji
poznawczych powoda podawanych w wywiadzie, a bieg³y psycholog po wykonaniu testów stwierdzi³, i¿ wnioskodawca ma przeciêtn¹ sprawnoæ intelektualn¹ i poznawcz¹. Natomiast badanie fizykalne neurologiczne nie wykazuje objawów ogniskowych z OUN,
analiza dokumentacji neurologicznej ambulatoryjnej oraz badañ neurologicznych po jednodniowych obserwacjach szpitalnych po napadach padaczkowych nie stwierdza w badaniach przedmiotowych
objawów patologicznych ani ogniskowych z OUN. Zdaniem bieg³ej
stan neurologiczny wnioskodawcy nie ogranicza zdolnoci do pracy zarobkowej po 30 wrzenia 2010 r., a poprawa w stosunku do
stanów wczeniej orzekanych polega na rzadkim wystêpowaniu
napadów drgawkowych uogólnionych tj. kilka razy w roku i ograniczeniu napadów niewiadomoci po w³¹czeniu Keppry, a tak¿e
braku objawów ogniskowych z OUN. Bieg³a wskaza³a, i¿ rozpoznana padaczka jest przeciwwskazaniem do pracy na wysokoci
i przy maszynach w ruchu, natomiast nie ogranicza zdolnoci do
pracy zarobkowej przy zachowaniu ograniczeñ zwi¹zanych ze
schorzeniem.
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Strony nie wnios³y zarzutów do opinii bieg³ych.
Okolicznoci niesporne S¹d Okrêgowy ustali³ w oparciu o dokumenty z³o¿one do akt w tym do akt rentowych. Nie by³y one
kwestionowane przez strony, zatem równie¿ S¹d uzna³ je za wiarygodne.
S¹d I instancji wskaza³, i¿ zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), renta
z tytu³u niezdolnoci do pracy przys³uguje ubezpieczonemu, który
spe³ni³ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. jest niezdolny do pracy,
2. ma wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy,
3. niezdolnoæ do pracy powsta³a w okresach, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt
1, 38 i 9 lit. a), pkt 10 lit. a), pkt 1112, 13 lit. a), pkt 14 lit a)
i pkt 1517 oraz art. 7 pkt 14, 5 lit. a), pkt 6 i 12, albo nie
póniej ni¿ w ci¹gu 18 miesiêcy od ustania tych okresów.
Stosownie natomiast do treci art. 12 ust. 1 ustawy, niezdoln¹
do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która ca³kowicie lub
czêciowo utraci³a zdolnoæ do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawnoci organizmu i nie rokuje odzyskania zdolnoci do pracy po przekwalifikowaniu.
Sporna miêdzy stronami by³a jedynie ocena stanu zdrowia
wnioskodawcy i jego zdolnoci do zatrudnienia.
W ocenie S¹du I instancji, z zebranego w sprawie materia³u
dowodowego, w szczególnoci z opinii bieg³ych wynika jednoznacznie, i¿ od wrzenia 2010 r. (miesi¹c z³o¿enia wniosku o rentê)
ubezpieczony nie jest niezdolny do zatrudnienia.
S¹d Okrêgowy uzna³ opinie bieg³ych za przekonuj¹ce, logiczne i nale¿ycie uzasadnione. Opinie zosta³y sporz¹dzone w oparciu o posiadan¹ dokumentacjê lekarsk¹, a ponadto biegli poddali
skar¿¹cego szczegó³owym badaniom w tym fizykalnemu i psychologicznemu. Nie widz¹c zatem podstaw do poddawania w w¹tpliwoæ fachowoci bieg³ych s¹dowych i ich bezstronnoci, S¹d
podzieli³ ich stanowisko. Podkreliæ te¿ nale¿y, i¿ ¿adna ze stron
nie kwestionowa³a ustaleñ i wniosków bieg³ych.
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Subiektywne odczucia wnioskodawcy nie s¹, zdaniem S¹du
I instancji, wystarczaj¹ce do zakwestionowania opinii bieg³ych
lekarzy s¹dowych  wieloletnich i dowiadczonych fachowców
w zakresie prezentowanych specjalizacji. Istnienie schorzeñ nie
jest wystarczaj¹ce do uznania za osobê niezdoln¹ do pracy. Ubezpieczony musi wykazaæ, ¿e schorzenia te czyni¹ go osob¹ niezdoln¹ do pracy. Wnioskodawca powy¿szej okolicznoci nie udowodni³.
Biegli neurolog i psycholog jednoznacznie stwierdzili, i¿ rozpoznane schorzenia nie czyni¹ ubezpieczonego osob¹ niezdoln¹
do pracy po wrzeniu 2010 r. Przyczyn¹ przyznania ubezpieczonemu wiadczenia w okresie do wrzenia 2010 r. by³y schorzenia
neurologiczne, dlatego istotn¹ przede wszystkim by³a opinia neurologa. Bieg³y w sposób rzeczowy i logiczny wyjani³, na czym
polega poprawa stanu zdrowia ubezpieczonego w stosunku do
stanu bêd¹cego uprzednio podstaw¹ do przyznania mu wiadczenia rentowego. Stanowisko bieg³ego zosta³o oparte na wynikach
badañ przedstawionych przez skar¿¹cego oraz po przeprowadzeniu badania przedmiotowego i wywiadu. Bieg³y logicznie uzasadni³ swoje stanowisko z odniesieniem siê do wyników w/w badañ
wskazuj¹c, i¿ poprawa w stosunku do stanów wczeniej orzekanych polega na rzadkim wystêpowaniu napadów drgawkowych
uogólnionych tj. kilka razy w roku i ograniczeniu napadów niewiadomoci po w³¹czeniu Keppry, nie stwierdza siê tak¿e objawów ogniskowych z OUN. Bieg³a wskaza³a, i¿ rozpoznana padaczka jest przeciwwskazaniem do pracy na wysokoci i przy
maszynach w ruchu, nie ogranicza zdolnoci do pracy zarobkowej
przy zachowaniu ograniczeñ zwi¹zanych ze schorzeniem.
Z opinii bieg³ego psychologa wynika, i¿ stan funkcji psychicznych i poznawczych nie powoduje niezdolnoci do pracy.
S¹d Okrêgowy wskaza³ nadto, i¿ ocena zdolnoci do pracy
musi byæ dokonywana w odniesieniu do konkretnych kwalifikacji zawodowych strony i zatrudnienia ostatnio wykonywanego.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wnioskodawca ostatnio pracowa³ jako pracownik fizyczny w przetwórstwie rybnym, a wczeniej jako sortowacz w fabryce porcelany L. i z ostatniego zatrudnienia zosta³ zwolniony z uwagi na redukcjê etatów, co wskazuje, i¿ przy-
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czyn¹ ustania zatrudnienia nie by³ stan zdrowia wnioskodawcy
i wystêpowanie napadów padaczkowych, tylko przyczyny tkwi¹ce
po stronie zak³adu pracy. Powy¿sze okolicznoci w wietle opinii bieg³ych jednoznacznie wskazuj¹, i¿ wnioskodawca jest zdolny do zatrudnia po 30 wrzenia 2010 r.
Podsumowuj¹c, S¹d Okrêgowy stwierdzi³, i¿ dla ustalenia prawa do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy nieodzowne jest ³¹czne
spe³nienie wszystkich przes³anek wynikaj¹cych z treci art. 57
ust. 1 wspomnianej ustawy. Przeprowadzone w niniejszym postêpowaniu dowody nie daj¹ podstaw do uznania, ¿e ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy.
( )
Apelacjê od wyroku wywiód³ wnioskodawca, wnosz¹c o jego
uchylenie oraz podnosz¹c, i¿ stwierdzenie bieg³ego neurologa,
¿e po w³¹czeniu Keppry napady drgawkowe oraz niewiadomoci s¹ rzadsze i ograniczaj¹ siê do kilku w roku nie oddaje faktycznego stanu zdrowia, gdy¿ opiera siê jedynie na analizie krótkiego czasu trwania choroby. Lek Keppry zosta³ przepisany przez
lekarza specjalistê neurologa z Poradni Neurologicznej w K. w lutym 2010 r. pocz¹tkowo w dawce 2 x 250 mg. W czerwcu 2010 r.
dawka zosta³a zwiêkszona do 2 x 500. Po zwiêkszeniu tej dawki
w miesi¹cu wrzeniu 2010 r. wnioskodawca mia³ dwa ciê¿kie
napady drgawkowe, po których by³ hospitalizowany w Szpitalu
Specjalistycznym w K. (kopie wypisów ze Szpitala Specjalistycznego w K. w za³¹czonej do apelacji dokumentacji lekarskiej).
Kolejny bardzo ciê¿ki napad drgawkowy  podczas stosowania
leku Keppra  wnioskodawca mia³ w listopadzie 2010 r. Po wyst¹pieniu napadu by³ ponownie hospitalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w K. (kopia wypisu ze Szpitala Specjalistycznego
w K. w za³¹czonej do apelacji dokumentacji lekarskiej). Po zmianie lekarza prowadz¹cego na specjalistê z Pomorskiego Centrum
Traumatologii w G., lek zosta³ decyzj¹ nowego lekarza odstawiony. Ponowne stopniowe wprowadzanie leku nast¹pi³o w styczniu 2011 r. Po zaobserwowaniu nasilenia wystêpowania napadów niewiadomoci w miesi¹cu marcu 2011 r. lek zosta³ przez
lekarza prowadz¹cego ponownie odstawiony i zast¹piony w miesi¹cu lipcu 2011 r. lekiem Neuroto Ret. W zwi¹zku ze stwierdze-
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niem pogorszenia stanu zdrowia, zwiêkszeniem iloci wystêpowania napadów niewiadomoci, lekarz prowadz¹cy w dniu 9 listopada 2011 r. podj¹³ decyzjê o zmianie leku Neuroto Ret na
lek Topiramat.
Skar¿¹cy wskaza³ tak¿e, i¿ czêstotliwoæ napadów drgawkowych oraz napadów niewiadomoci zmniejsza siê, kiedy nie
wykonuje pracy fizycznej, natomiast zwiêksza siê w momencie
wzmo¿onego wysi³ku, zmêczenia fizycznego i stresu. Iloæ napadów niewiadomoci w roku 2010 kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: 5 (I.2010 r.), 7 (II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI.2010 r.), 8 (III.2010 r.)
do 11 (IX, XII.2010 r.). W roku 2011 iloæ napadów niewiadomoci wzros³a i przedstawia³a siê nastêpuj¹co: styczeñ  9, luty
 7, marzec  10, kwiecieñ  9, maj  11, czerwiec  11, lipiec 
10, sierpieñ  13, wrzesieñ  16, padziernik  14.
Wzrost iloci napadów jest równie¿ spowodowany du¿ym stresem i napiêciem nerwowym wynikaj¹cym z koniecznoci stawiania siê na ponown¹ komisjê lekarsk¹ i odrzuceniem przez
ZUS wniosku o przyznanie renty, sk³adaniem odwo³ania od decyzji ZUS, prowadzonym przewodem s¹dowym i kolejnymi badaniami wykonywanymi przez bieg³ych s¹dowych. Napady niewiadomoci nie s¹ dokumentowane medycznie, gdy¿ nie wymagaj¹ hospitalizacji i pomocy lekarskiej. Wnioskodawca prowadzi jedynie w³asne zapiski ich czêstotliwoci wg zalecenia prowadz¹cego lekarza neurologa, których kopiê za³¹czy³.
Podczas prowadzonego przewodu s¹dowego pominiêto Kartê
pobytu chorego w izbie przyjêæ Szpitala Specjalistycznego w K.
z dnia 09 listopada 2010 r. (potwierdzaj¹cy fakt hospitalizacji w tej
placówce medycznej po ciê¿kim napadzie drgawkowym), kwestionuj¹c datê jego sporz¹dzenia. Jak siê okazuje ani bieg³y s¹dowy ani S¹d, nie wyst¹pili z wnioskiem do Szpitala Specjalistycznego w K. w celu wyjanienia powy¿szego i ustalenia daty na
podstawie dokumentacji bêd¹cej w posiadaniu wspomnianego
szpitala. S¹d ani biegli, nie zwrócili siê z prob¹ (wnioskiem)
o dokumentacjê medyczn¹ oraz opinie, na podstawie których
mo¿na okreliæ ca³y przebieg choroby do placówek, w których
siê leczy³ (mo¿na wyst¹piæ o ich wykaz do NFZ).
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Skar¿¹cy wskaza³, i¿ z zawodu jest technikiem elektrykiem
o specjalnoci elektromechanika ogólna. By³ zatrudniony jako
pracownik fizyczny w przetwórstwie rybnym na 3/4 etatu. Umowa zosta³a rozwi¹zana przez owiadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwi¹zanie umowy o pracê za wypowiedzeniem). Zwolni³ siê z pracy w trosce o stan
zdrowia swojego jak oraz kolegów i kole¿anek z pracy. Podczas
wykonywania bardzo ciê¿kiej pracy fizycznej w przetwórni ryb,
stwierdzi³ ogólne pogorszenie stanu zdrowia, a tak¿e nast¹pi³o
nasilenie wystêpowania ciê¿kich napadów drgawkowych (marzec, wrzesieñ, listopad 2010 r.) oraz nasilenie w miesi¹cu wrzeniu 2010 r. czêstotliwoci napadów niewiadomoci. Wielokrotnie stara³ siê uzyskaæ zatrudnienie w jakimkolwiek zak³adzie pracy,
jednak¿e ¿aden pracodawca, do którego siê zwraca³, nie wyrazi³
chêci zatrudnienia osoby chorej na epilepsjê bez posiadanego
orzeczenia o niepe³nosprawnoci.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja ubezpieczonego nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Nie
zawiera ona bowiem ¿adnych konkretnych zarzutów pod adresem rozstrzygniêcia S¹du I instancji, a jej istota sprowadza siê do
przedstawienia odmiennego pogl¹du na temat stanu zdrowia
wnioskodawcy od przedstawionego przez bieg³ych lekarzy s¹dowych w opiniach, które S¹d I instancji uzna³ za podstawê swego rozstrzygniêcia.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, S¹d Okrêgowy dokona³ prawid³owej oceny wiarygodnoci wydanych w sprawie opinii, nie
przekraczaj¹c przy tym granic swobodnej oceny dowodów zakrelonych w przepisie art. 233 § 1 k.p.c. Wskazaæ nale¿y, i¿
kryteria maj¹ce w takim przypadku zastosowanie sformu³owa³
S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 07 listopada 2000 r.
(I CKN 1170/98, OSNC 2001/4/64), wyjaniaj¹c, i¿ opinia bieg³ego podlega ocenie na podstawie w³aciwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodnoci z zasadami logiki, wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy bieg³ego, podstaw teoretycznych opinii,
a tak¿e sposobu motywowania oraz stopnia stanowczoci wyra¿onych w niej wniosków.
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S¹d Okrêgowy w niczym nie uchybi³ powy¿szym wytycznym,
bowiem wydane w sprawie opinie zweryfikowa³ zgodnie z powy¿szymi kryteriami. W pierwszej kolejnoci zaznaczyæ trzeba, i¿
S¹d Okrêgowy w sposób prawid³owy dokona³ oceny opinii sporz¹dzonych przez bieg³ych lekarzy s¹dowych, specjalistów z zakresu neurologii oraz psychologii klinicznej, którzy dokonali oceny stanu zdrowia wnioskodawcy, stwierdzaj¹c, i¿ rozpoznane schorzenia nie czyni¹ go aktualnie niezdolnym do pracy.
Bieg³a z zakresu neurologii rozpozna³a u wnioskodawcy padaczkê
z napadami niewiadomoci oraz napadami uogólnionymi  drgawkowymi oraz obserwacjê zmiany w mózgowiu  w tylnym biegunie p³ata skroniowego lewego o niejednoznacznym charakterze,
wskazuj¹c jednoczenie, i¿ ze wzglêdu na podawane w wywiadzie
znaczne os³abienie pamiêci wie¿ej zaleca przeprowadzenie badania psychologicznego, po którym wyda opiniê koñcow¹.
Bieg³a z zakresu psychologii klinicznej stwierdzi³a, ¿e wnioskodawca ma przeciêtn¹ sprawnoæ intelektualn¹ oraz poznawcz¹,
za podawane zaburzenia pamiêci wie¿ej dotycz¹ okresu oko³onapadowego i nie s¹ zaburzeniem zdolnoci i sprawnoci pamiêciowych o utrwalonym charakterze. W ocenie bieglej stan
funkcji psychicznych i poznawczych nie powoduje niezdolnoci
do pracy.
W opinii koñcowej bieg³a neurolog wskaza³a, i¿ napady drgawkowe uogólnione wystêpuj¹ rzadko, kilka razy w roku, czêciej
natomiast wystêpuj¹ kilkunastosekundowe napady niewiadomoci
w postaci znieruchomienia. W ocenie bieg³ej, stan neurologiczny
wnioskodawcy nie ogranicza jego zdolnoci do pracy zarobkowej
po dniu 30 wrzenia 2010 r. Bieg³a wyjani³a tak¿e, i¿ poprawa
w stosunku do stanów wczeniej orzekanych polega na rzadkim
wystêpowaniu napadów drgawkowych uogólnionych, a napady
niewiadomoci po w³¹czeniu Keppry uleg³y ograniczeniu.
S¹d Apelacyjny, podzielaj¹c stanowisko S¹du I instancji, uzna³
opinie sporz¹dzone przez bieg³ych za wystarczaj¹cy i wiarygodny materia³ dowodowy. Podkreliæ wypada, ¿e bieg³e w swoich
opiniach, nie kwestionuj¹c schorzeñ, na które niew¹tpliwie cierpi wnioskodawca wskaza³y, i¿ w chwili obecnej stan jego zdrowia nie powoduje niezdolnoci do pracy. Na szczególn¹ uwagê
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zas³uguje zw³aszcza opinia bieg³ej z zakresu neurologii, z której
to dziedziny schorzenia by³y przyczyn¹ wczeniejszego orzeczenia u wnioskodawcy niezdolnoci do pracy. Bieg³a potwierdzi³a
wprawdzie wystêpowanie u badanego wskazywanych przez niego schorzeñ, jednoczenie jednak zaznaczaj¹c, i¿ stan jego zdrowia uleg³ poprawie w stosunku do wczeniej orzeczonego oraz
wskazuj¹c, na czym ta poprawa polega. Nadto, bieg³a, maj¹c na
uwadze zg³aszane przez wnioskodawcê dolegliwoci, wnios³a
o przebadanie wnioskodawcy tak¿e przez bieg³ego psychologa
i dopiero bêd¹c w posiadaniu wyników tego badania, wyda³a
opiniê koñcow¹.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, postêpowanie dowodowe zosta³o przeprowadzone przez S¹d Okrêgowy w sposób w³aciwy,
albowiem ten, dokonuj¹c oceny opinii lekarzy s¹dowych, skontrolowa³ j¹ pod k¹tem zgodnoci z zasadami logiki, poziomu wiedzy bieg³ych oraz sposobu motywowania stanowiska. Wnioski,
które wyci¹gn¹³, poddaj¹c zebrany materia³ dowodowy ocenie
wed³ug art. 233 § 1 k.p.c., s¹ logicznie uzasadnione i zgodne
z zasadami dowiadczenia ¿yciowego.
Zajmuj¹c stanowisko w przedmiocie apelacji ubezpieczonego, wskazaæ nale¿y, i¿ podniesione przez niego zarzuty nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie i sprowadzaj¹ siê do lakonicznej polemiki z opiniami bieg³ych. W ocenie S¹du Apelacyjnego brak jest
podstaw do kwestionowania wniosków bieg³ych tylko na tej podstawie, i¿ odczucia skar¿¹cego co do stopnia zaawansowania
wystêpuj¹cych u niego schorzeñ s¹ odmienne. Subiektywne przewiadczenie wnioskodawcy o istnieniu niezdolnoci do pracy nie
znajduje potwierdzenia w obiektywnych wynikach badañ przeprowadzonych przez bieg³ych, a kwestionowanie zasadnoci zawartych w opinii wniosków wynika  w ocenie S¹du  jedynie
z faktu, ¿e opinie bieg³ych nie by³y dla niego korzystne.
W utrwalonej ju¿ praktyce orzeczniczej s¹dów przyjêto, i¿
strona chc¹ca podwa¿yæ wartoæ dowodow¹ opinii bieg³ego s¹dowego winna przytoczyæ rzeczowe argumenty uzasadniaj¹ce
jej twierdzenia. Jest to zwi¹zane ze szczególnym charakterem
tego dowodu, albowiem biegli w odró¿nieniu od wiadków, czy
stron nie komunikuj¹ w postêpowaniu swej wiedzy i spostrze-
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¿eñ istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy, lecz przy wykorzystaniu swojej wiedzy zawodowej i naukowej, czyli wiadomoci specjalnych wykraczaj¹cych poza zasób wiedzy przeciêtnie wykszta³conego cz³owieka, sporz¹dzaj¹ opiniê w zakresie objêtym tez¹
dowodow¹ w celu u³atwienia oceny faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, opinie bieg³ych sporz¹dzone
w toku postêpowania przed S¹dem Okrêgowym s¹ wiarygodne.
Osoby wydaj¹ce te opinie posiadaj¹ bowiem w³aciwe kwalifikacje do oceny schorzeñ wnioskodawcy, a same opinie s¹ jasne,
spójne i logiczne oraz opieraj¹ siê na dog³êbnej analizie materia³u dowodowego. Wiarygodnoci opinii bieg³ych nie podwa¿a
przekonanie wnioskodawcy o jego braku zdolnoci do pracy,
jako ¿e nie mo¿e ono zast¹piæ obiektywnej oceny dokonanej
przez specjalistów, którzy jednoznacznie stwierdzili, ¿e nie jest
on ani czêciowo ani ca³kowicie niezdolny do pracy w wyuczonym zawodzie.
Podkrelenia tak¿e wymaga, i¿ wnioskodawca zakwestionowa³ wnioski wynikaj¹ce z opinii bieg³ych dopiero na etapie postêpowania apelacyjnego. Chocia¿ wraz z odpisem opinii skar¿¹cy otrzyma³ w dniu 26 lipca 2011 r. stosowne pouczenie o sposobie i terminie zg³oszenia zastrze¿eñ do opinii, nie nades³a³
swoich zastrze¿eñ w terminie, jak równie¿ nie zg³osi³ ich na rozprawie. Zgodnie z treci¹ art. 381 k.p.c., S¹d drugiej instancji
mo¿e pomin¹æ nowe fakty i dowody, je¿eli strona mog³a je powo³aæ w postêpowaniu przed s¹dem pierwszej instancji, chyba
¿e potrzeba powo³ania siê na nie wynik³a póniej. Potrzeba powo³ania siê na zastrze¿enia i fakty podnoszone przez skar¿¹cego
w apelacji nie wynik³a dopiero po zakoñczeniu postêpowania
pierwszoinstancyjnego, a zatem jako spónione, na mocy art. 381
k.p.c. mo¿na je pomin¹æ.
Za niezasadne nale¿y równie¿ uznaæ zarzuty wnioskodawcy
odnonie zaniechania przez S¹d wyst¹pienia do szpitala o dokumentacjê wnioskodawcy. Zwa¿yæ bowiem trzeba, i¿ w postêpowaniu w sprawach z ubezpieczeñ spo³ecznych zastosowanie
znajduje ogólna zasada postêpowania cywilnego, wynikaj¹ca z art.
6 k.c., zgodnie z którym ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na
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osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jeli zatem
wnioskodawca wywodzi³ okrelone skutki prawne z faktu wynikaj¹cego z jego dokumentacji lekarskiej, to na nim spoczywa³
obowi¹zek dostarczenia tej dokumentacji w celu wykazania prawdziwoci swoich twierdzeñ.
Konkluduj¹c, uznaæ trzeba w oparciu o opinie bieg³ych, ¿e
po 30 wrzenia 2010 r. stan zdrowia ubezpieczonego nie ogranicza w znacznym stopniu jego zdolnoci do wykonywania pracy
zgodnej z kwalifikacjami i zarówno zaskar¿ona decyzja jak i wyrok S¹du Okrêgowego, s¹ prawid³owe.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Apelacyjny, uznaj¹c apelacjê
wnioskodawcy za bezzasadn¹, orzek³ na mocy art. 385 k.p.c., jak
w sentencji.

2
WYROK
z dnia 7 marca 2012 r.
III AUa 1143/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Jerzy Andrzejewski
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Magdalena Budzyñska  Górecka
SSA Micha³ Bober

Teza
1. W zwrocie na oddzia³ach i wydzia³ach uwidacznia siê ratio
legis regulacji przyjêtej w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43). Od pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego (wykonywanego na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania) wymaga siê sta³ego
i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na danym
stanowisku pracy przebywania w rodowisku pracy, w którym zatrudnieni s¹ pracownicy wykonuj¹cy prace w szczególnych warunkach  poniewa¿ w³anie te warunki (a nie
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rodzaj wykonywanej przez nich pracy) zadecydowa³y o umieszczeniu ich pracy w wykazie A tego rozporz¹dzenia.
2. W przypadku pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego wy¿szego szczebla (kierowników budów, kierowników
grupy robót budowlanych) wykonywanie jakichkolwiek innych prac, np. o charakterze administracyjnobiurowym, typowym dla pe³nionej funkcji lub przebywanie w czasie zmiany roboczej z dala od stanowisk pracy wymienionych w wykazie  winno decydowaæ o niezaliczeniu ich pracy do prac
wykonywanych w szczególnych warunkach.
3. Hipotetyczna sytuacja wskazana wy¿ej, gdzie spe³nione bêd¹
jednoczenie przes³anki z wykazu A i C, wymaga szczególnie
dok³adnych ustaleñ faktycznych. Nie wystarczy ustaliæ, ¿e kierownik budowy w ramach powierzonych obowi¹zków pe³ni³
kontrolê i nadzór, o jakich mowa w pkt. 24 dzia³ XIV wykazu
A rozporz¹dzenia, ubezpieczony musi wykazaæ, ¿e jednoczenie nie realizowa³ innych obowi¹zków spoza wykazu A.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 6 lipca 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, odmówi³ Z.J. prawa do emerytury, albowiem nie udowodni³ on wymaganego okresu 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Na dzieñ 1 stycznia 1999 r. przyjêto sta¿ sumaryczny 32
lata i 11 dni. Zak³ad nie uzna³ pracy w okresach od 11 wrzenia
1972 r. do 28 lutego 1991 r. i od 1 lipca 1995 r. do 31 grudnia
1998 r. za pracê w warunkach szczególnych.
Odwo³anie od powy¿szej decyzji z³o¿y³ ubezpieczony Z.J.,
wnosz¹c o przyznanie mu prawa do emerytury na podstawie art.
184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
( )
W odpowiedzi na odwo³anie Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniós³ o jego oddalenie.
Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2011 r. S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych zmieni³ decyzjê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 6 lipca 2010 r. nr ( ) w ten sposób, ¿e
przyzna³ Z.J. prawo do emerytury od dnia 7 lipca 2010 r. i stwier-
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dzi³, i¿ organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnoci za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
Powy¿sze rozstrzygniêcie S¹d Okrêgowy opar³ o nastêpuj¹ce
ustalenia faktyczne. Ubezpieczony Z.J. urodzi³ siê w dniu 6 lipca
1950 r., a wiêc 60 lat ukoñczy³ w dniu 6 lipca 2010 r. Do dnia
1 stycznia 1999 r. wykaza³ ³¹cznie 32 lata i 11 dni okresów sk³adkowych i niesk³adkowych. Obecnie nie pracuje (stosunek pracy
³¹cz¹cy go z A.K. prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe A.K. zosta³ rozwi¹zany na podstawie porozumienia stron z dniem 6 lipca 2010 r.), nie jest cz³onkiem otwartego funduszu emerytalnego. Jest uprawniony do zasi³ku przedemerytalnego. W okresie od 9 listopada 1970 r. do 19
lutego 1976 r. ubezpieczony by³ zatrudniony w B.P.B.M. w B.,
gdzie w okresie od 11 wrzenia 1972 r. do 19 lutego 1976 r.
(3 lata, 5 miesiêcy i 8 dni) pracowa³ stale i w pe³nym wymiarze
czasu na stanowisku technika budowy (do 31 maja 1974 r.) i kierownika robót (od 1 czerwca 1974 r.). W dniu 24 maja 1974 r.
uzyska³ uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej i konstrukcyjnoin¿ynieryjnej, a tak¿e uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych, z wy³¹czeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji. W dniu 1 czerwca 1974 r. powierzono mu obowi¹zki kierownika robót. Jako technik budowy zajmowa³ siê on g³ównie produkcj¹ betonu i prefabrykatów, nadzoruj¹c pracê oko³o 10 osób, natomiast jako kierownik budowy nadzorowa³ bezporednio pracê podleg³ych mu
pracowników na ró¿nego rodzaju budowach prowadzonych przez
zak³ad pracy. W okresie od 20 lutego 1976 r. do 14 marca 1990 r.
(14 lat i 25 dni) ubezpieczony by³ zatrudniony w B.P.B.O. w B.,
gdzie w okresie od 20 lutego 1976 r. do 27 listopada 1987 r.
(11 lat, 9 miesiêcy i 8 dni) pracowa³ stale i w pe³nym wymiarze
czasu na stanowiskach kierownika budowy, kierownika du¿ej
grupy robót budowlanych. W okresie od 1 marca 1988 r. do 28
lutego 1990 r. (2 lata) przebywa³ na urlopie bezp³atnym i w tym
czasie pracowa³ na budowie eksportowej w NRD. Od dnia 27
listopada 1987 r. powierzono mu stanowisko specjalisty do spraw
normowania i organizacji w Dziale Technologii i Kontroli Jakoci. Na stanowiskach kierownika budowy i kierownika du¿ej grupy
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robót budowlanych ubezpieczony kierowa³ bezporednio prac¹
monta¿ystów, spawaczy, zbrojarzy, przy budowach prowadzonych przez zak³ad pracy. W okresie od 15 marca 1990 r. do 28
lutego 1991 r. (11 miesiêcy i 16 dni) ubezpieczony by³ zatrudniony w P.B.D. D.B. Sp. z o.o. w B., gdzie w tym okresie
pracowa³ stale i w pe³nym wymiarze czasu na stanowisku kierownika budowy. W tym czasie organizowa³ i nadzorowa³ bezporednio pracê podleg³ych mu pracowników budowlanych.
W okresie od 1 lipca 1995 r. do 30 kwietnia 2000 r. (4 lata, 10
miesiêcy) ubezpieczony by³ zatrudniony w E. S.A. w B., gdzie
w tym okresie pracowa³ stale i w pe³nym wymiarze czasu na
stanowisku kierownika budowy. W okresie od 1 czerwca 1996 r.
do 31 maja 1997 r. (1 rok) ubezpieczony korzysta³ z urlopu bezp³atnego. W tym czasie nadzorowa³ bezporednio pracê podleg³ych mu pracowników budowlanych. W okresie od 1 czerwca
1996 r. do 31 maja 1997 r. (l rok) ubezpieczony by³ zatrudniony
w I.G. Sp. z o.o. w B., gdzie w tym okresie pracowa³ stale
i w pe³nym wymiarze czasu na stanowisku kierownika budowy.
W tym czasie nadzorowa³ bezporednio pracê podleg³ych mu
pracowników budowlanych.
W oparciu o tak ustalony stan faktyczny S¹d Okrêgowy zwa¿y³, i¿ odwo³anie ubezpieczonego zas³uguje na uwzglêdnienie.
£¹cznie okres wykonywania przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych w wyniós³ 21 lat i 2 dni. S¹d ten przywo³a³ i omówi³ znajduj¹ce zastosowanie przepisy prawa a nastêpnie wskaza³, ¿e prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do ni¿szego wieku emerytalnego, to m.in.
stosownie do wykazu A dzia³u XIV pozycji 24 za³¹cznika rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.  kontrola miêdzyoperacyjna, kontrola jakoci produkcji i us³ug oraz dozór in¿ynieryjnotechniczny na oddzia³ach i wydzia³ach, w których jako
podstawowe wykonywane s¹ prace wymienione w wykazie.
Z kolei w dziale V wykazu wskazano, i¿ prac¹ tak¹ s¹ m.in,
prace: zbrojarskie i betoniarskie, przy monta¿u konstrukcji metalowych na wysokoci, przy produkcji betonu kruszywowego.
Poza sporem w sprawie pozostawa³o przy tym, i¿ w zak³adach
pracy, w których ubezpieczony wykonywa³ pracê w spornych
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okresach, jako podstawowe by³y wykonywane przez podleg³ych
mu pracowników w³anie prace wskazane w powy¿szym dziale
V wykazu A za³¹cznika. S¹d Okrêgowy podkreli³ tak¿e, ¿e okrelonymi w pkt. 24 dzia³u XIV wykazu A rozporz¹dzenia czynnociami ogólnie pojêtej kontroli oraz dozoru in¿ynieryjnotechnicznego na oddzia³ach i wydzia³ach, w których jako podstawowe wykonywane s¹ prace wymienione w wykazie, s¹ wy³¹cznie te czynnoci, które wykonywane s¹ w warunkach bezporednio nara¿aj¹cych na szkodliwe dla zdrowia czynniki, a wiêc
polegaj¹ce na bezporednim dozorze i bezporedniej kontroli
procesu pracy na stanowiskach pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Jeli zatem czynnoci te wykonywane s¹ stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na stanowisku pracy zwi¹zanym z okrelon¹ w pkt. 24 dzia³u XIV wykazu
A rozporz¹dzenia kontrol¹ lub dozorem in¿ynieryjnotechnicznym, to okres wykonywania tej pracy jest okresem pracy uzasadniaj¹cym prawo do wiadczeñ na zasadach przewidzianych
w rozporz¹dzeniu, niezale¿nie od tego ile czasu pracownik powiêca na bezporedni dozór pracowników, a ile na inne czynnoci cile zwi¹zane ze sprawowanym dozorem i stanowi¹ce
jego integraln¹ czêæ, takie jak sporz¹dzanie zwi¹zanej z nim
dokumentacji. Nie ma przy tym ¿adnych podstaw do wy³¹czania
czynnoci administracyjnobiurowych z czynnoci polegaj¹cych
na sprawowaniu dozoru i traktowania ich odrêbnie (por. wyroki
z dnia 6 grudnia 2007 r., III UK 62/07; z dnia 6 grudnia 2007 r.,
III UK 66/07; z dnia 5 maja 2009 r., I UK 4/09 oraz wyroki
z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 195/07, OSNP 2009/78/105
i z dnia 11 marca 2009 r., II UK 243/08, Lex nr 550990). Z brzmienia pkt. 24 dzia³u XIV wykazu wynika bowiem, ¿e warunkiem
zakwalifikowania okrelonego w nim dozoru i kontroli jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych jest to, aby na oddzia³ach i wydzia³ach, na których czynnoci te s¹ wykonywane,
jako podstawowe by³y wykonywane prace wymienione w wykazie A. Je¿eli zatem pracownik wykonuje bezporednio czynnoci dozoru stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy, to nawet
objêcie tym dozorem tak¿e innych prac wykonywanych na tych
oddzia³ach i wydzia³ach, a niewymienionych w wykazie A, nie
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pozbawia czynnoci dozoru in¿ynieryjnotechnicznego charakteru pracy w szczególnych warunkach (por. wyrok SN z dnia
4 padziernika 2007 r., I UK 111/07, Lex Nr 375689). Taka w³anie sytuacja mia³a miejsce w pracy ubezpieczonego we wskazanych powy¿ej okresach, kiedy to ubezpieczony wykonywa³
g³ównie pracê w charakterze kierownika budów. Zgromadzony
w sprawie materia³ dowodowy jednoznacznie przemawia za uznaniem, i¿ we wskazanych okresach wykonywa³ on bez w¹tpienia
pracê w warunkach szczególnych okrelonych w pkt. 24 dzia³u
XIV wykazu A rozporz¹dzenia, stanowi¹c¹ kontrolê miêdzyoperacyjn¹, kontrolê jakoci produkcji i us³ug oraz dozór in¿ynieryjno
techniczny na oddzia³ach i wydzia³ach, w których jako podstawowe wykonywane s¹ prace wymienione w wykazie A rozporz¹dzenia (wykaz A dzia³ V). Praca ta by³a wykonywana przez ubezpieczonego w warunkach bezporednio nara¿aj¹cych na szkodliwe dla
zdrowia czynniki, a wiêc polega³a na bezporednim dozorze i bezporedniej kontroli procesu pracy na stanowiskach pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, w tym przede wszystkim nadzoru procesu technologicznego i czynnoci podejmowanych przez
pracowników wykonuj¹cych bezporednio pracê w szczególnych
warunkach. W ocenie S¹du nie budzi w¹tpliwoci, i¿ ubezpieczony
wykonywa³ ponad wymagane 15 lat pracê w warunkach szczególnych. Odwo³uj¹cy spe³nia, zatem wszystkie warunki konieczne do
przyznania emerytury okrelone w cytowanych wy¿ej przepisach
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. i § 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Skoro, wiêc ubezpieczony spe³ni³ tak¿e i ten
warunek wynikaj¹cy z powo³anych przepisów prawa, to nie by³o
przeszkód, aby przyznaæ mu prawo do emerytury pocz¹wszy od
dnia 7 lipca 2010 r., kiedy to ukoñczy³ on ju¿ 60 lat i rozwi¹za³
³¹cz¹cy go z A.K. stosunek pracy. Z uwagi na powy¿sze, S¹d na
podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. orzek³, jak w pkt. 1 sentencji. W punkcie 2 wyroku stwierdzono, ¿e organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnoci za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji.
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Apelacjê od powy¿szego wyroku wywiód³ organ rentowy, zaskar¿aj¹c go w pkt. 1 i zarzucaj¹c naruszenie prawa materialnego 
art. 184 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Powo³uj¹c siê na podan¹ podstawê apelacji, pozwany wniós³ o zmianê wyroku w zaskar¿onej czêci i oddalenie w tej czêci odwo³ania, ewentualnie o przekazanie w w/w czêci sprawy do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu. W uzasadnieniu organ rentowy umotywowa³ podniesiony zarzut i wnioski, w szczególnoci
kwestionuj¹c fakty wykonywania przez ubezpieczonego pracy
w szczególnych warunkach, z uwagi na treæ znajduj¹cych siê w aktach sprawy wiadectw pracy, z których wynika, i¿ w spornych
okresach ubezpieczony wykonywa³ prace na stanowiskach wymienionych w wykazie C rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r., który to wykaz zosta³ skrelony.
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja organu rentowego okaza³a siê zasadna.
Na wstêpie wyjaniæ nale¿y, ¿e je¿eli s¹d I instancji b³êdnie
ustali kluczowe dla rozstrzygniêcia fakty, to nawet przy prawid³owej interpretacji stosowanych przepisów prawa materialnego, wydany wyrok nie bêdzie odpowiada³ prawu.
Innymi s³owy, subsumcja nie odpowiadaj¹cych prawdzie przedmiotowo istotnych ustaleñ faktycznych skutkuje naruszeniem prawa materialnego, a pamiêtaæ nale¿y, ¿e kontroli w tym zakresie
s¹d odwo³awczy dokonuje z urzêdu (por. uchwa³a SN z dnia 31
stycznia 2008 r. III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55, Biul. SN 2008/
1/13, Wspólnota 2008/7/44, Prok. i Pr.wk³. 2009/6/60).
Podkrelenia tak¿e wymaga, ¿e celem postêpowania apelacyjnego jest ponowne rozpoznanie sprawy pod wzglêdem faktycznym i prawnym. S¹d drugiej instancji mo¿e przy tym, bez
przeprowadzania uzupe³niaj¹cego postêpowania dowodowego
ustaliæ stan faktyczny odmiennie od s¹du I instancji w nastêpstwie odmiennej oceny przeprowadzonych dowodów.
Przenosz¹c powy¿sze uwagi natury ogólnej na grunt niniejszej sprawy, podkreliæ nale¿y, i¿ S¹d Okrêgowy zgromadzi³
obszerny materia³ dowodowy. Konkretnie, obok wyjanieñ ubez-
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pieczonego uzyska³ potwierdzaj¹ce je zeznania wiadków, oraz
co szczególnie istotne, zwróci³ siê do pracodawców o akta pracownicze ubezpieczonego z ca³ego okresu zatrudnienia. Trafnie
tak¿e S¹d I instancji wskaza³, ¿e istota sporu sprowadza siê do
oceny, czy ubezpieczony legitymuje siê 15 letnim sta¿em pracy
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Na kanwie tak zakrelonej istoty spraw i zgromadzonego materia³u dowodowego, za b³¹d S¹du Okrêgowego uznaæ jednak
nale¿y zminimalizowanie wartoci dowodowej uzyskanych akt
pracowniczych. Je¿eli bowiem nawet trafna jest lapidarna konkluzja tego S¹du, ¿e akta osobowe wskazuj¹, ¿e ubezpieczony
rzeczywicie wykonywa³ pracê technika budowlanego, kierownika budowy, czy kierownika grupy robót, to jednak dokumenty
te pozwalaj¹ ustaliæ szereg innych istotnych dla rozstrzygniêcia
okolicznoci, ca³kowicie pominiêtych przez S¹d Okrêgowy.
S¹d Apelacyjny ma przy tym na uwadze, ¿e d³ugi czasookres
zatrudnienia ubezpieczonego, wzrost kompetencji i dowiadczenia
zawodowego, zmiany stanowisk pracy u tego samego pracodawcy,
ale i zmiany zak³adów pracy, niew¹tpliwie nie u³atwiaj¹ precyzyjnego ustalenia realiów i warunków pracy. Dokonane jednak przez
S¹d Okrêgowy uproszczenie stanu faktycznego, a w zasadzie sp³ycenie do ustalenia, ¿e ubezpieczony wykonywa³ pracê technika
budowlanego, kierownika budowy, czy kierownika grupy robót,
razi wobec obszernoci zgromadzonego materia³u dowodowego,
ze szczególnym wskazaniem na akta pracownicze.
Zwróciæ w tym miejscu mo¿na uwagê, i¿ S¹d Okrêgowy uzyska³ akta pracownicze z ca³ego okresu zatrudnienia, jednak ich
analizê ograniczyæ mo¿na do tych z okresu zatrudnienia w B.P.B.O.
w B. i to po 1976 r. Powy¿sze uzasadnione jest z dwóch powodów. Po pierwsze, w tym du¿ym zak³adzie pracy ubezpieczony
zajmowa³ kolejno coraz wy¿sze stanowiska w budownictwie, od
technika budowlanego, poprzez kierownika budowy, a¿ do kierownika grupy robót, przez co ustalenia w zakresie jego obowi¹zków uznaæ mo¿na za reprezentatywne dla prac na stanowiskach kierowniczych. Po drugie za, bez okresu od 20 lutego
1976 r. do 27 listopada 1987 r. (11 lat, 9 miesiêcy i 8 dni), ubezpieczony nie bêdzie legitymowa³ siê wymaganym 15 letnim sta-

143

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
¿em pracy w warunkach szczególnych, gdy¿ uwzglêdnienie
wszystkich wskazanych przez ubezpieczonego okresów wed³ug
wyliczenia S¹du Okrêgowego daje w sumie 21 lat i 2 dni.
Przechodz¹c do analizy akt pracowniczych ubezpieczonego
z okresu zatrudnienia w B.P.B.O. w B. po 1976 r. wstêpnie wskazaæ nale¿y, i¿ posiada³ on niezbêdne kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe do zajmowania stanowisk kierowniczych, st¹d
powierzono mu najpierw obowi¹zki kierownika robót, a nastêpnie kierownika zespo³u budowlanego. Zwróciæ natomiast nale¿y
uwagê, i¿ zachowa³y siê zakresy czynnoci i obowi¹zków Z.J.,
na obu tych stanowiskach, a poniewa¿ s¹ one zasadniczo zbie¿ne, dlatego przywo³aæ mo¿na treæ tylko jednego z nich, z którego wynika, ¿e do obowi¹zków ubezpieczonego nale¿a³o:
1. Organizowanie i kierowanie wykonaniem ca³oci robót budowlanomonta¿owych oraz nadzór nad prac¹ majstrów budowlanych, a tak¿e koordynacja ca³oci powierzonych mu prac
na budowie.
2. Przestrzeganie zgodnoci powierzonych mu robót budowlanych pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym z warunkami pozwolenia na budowê, z normami pañstwowymi, opracowaniami typowymi i przepisami technicznobudowlanymi
oraz zasadami wspó³czesnej wiedzy technicznej, nadzór nad
wykonanymi robotami okrelonej specjalnoci technicznobudowlanej w sposób gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo obiektu budowlanego w toku realizacji i u¿ytkowania, nadzór nad przestrzeganiem na budowie przepisów BHP.
3. Ustalanie w³aciwych sposobów przechowywania materia³ów
budowlanych dostarczanych na budowê, nadzór nad w³aciwym przechowywaniem tych materia³ów.
4. Branie udzia³u w Komisjach i naradach technicznych, a w szczególnoci w komisjach koñcowego odbioru robót.
5 Podejmowanie czynnoci zwi¹zanych z gospodarcz¹ i techniczn¹ stron¹ wykonywania robót danej specjalnoci techniczno budowlanej oraz nadzór nad prawid³owoci¹ rozliczeñ i ustalenie wynagrodzeñ pracowników za wykonywane roboty.
6. Kierownik budowy wzglêdnie kierownik robót (obiektu) z mocy obowi¹zuj¹cych przepisów jest pe³noprawnym gospoda-
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rzem na budowle w zakresie spraw technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ za
wykonanie robót zasadniczych i robót poza obiektem w terminach przewidzianych umowami, zgodnie z dokumentacj¹
projektowokosztorysow¹ normami pañstwowymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Kierownik budowy, kierownik robót wzglêdnie kierownik
obiektu jest odpowiedzialny za:
1. W zakresie przejêcia placu budowy: a) udzia³ w Komisji
przy protokolarnym przejêciu placu budowy od inwestora lub
zleceniodawcy, b) ustalenie w porozumieniu z Dzia³em Produkcji danych do opracowania planu zagospodarowania placu budowy, c) terminowe rozpoczêcie robót zwi¹zanych z zagospodarowaniem placu budowy.
2. W zakresie tymczasowego zaplecza: a) sporz¹dzanie protokó³u przyjêcia do eksploatacji tymczasowych budynków i obiektów z równoczesnym wystawieniem faktury wewnêtrznej, któr¹
nale¿y niezw³ocznie przekazaæ do Dzia³u Zatrudnienia Obs³ug
Produkcyjnych, b) likwidacja tymczasowego zaplecza i przekazanie protokó³ów komisji do Dzia³u Zatrudnienia Obs³ug Produkcyjnych, c) sprawdzenie podanej w protokole likwidacji wysokoci odzysku z przewidzianym odzyskiem oraz wyjanienie
ewentualnych ró¿nic ilociowych.
3. W zakresie wstêpnych czynnoci przed rozpoczêciem robót: a) wnikliwe zapoznanie siê z otrzyman¹ dokumentacj¹ projektowokosztorysow¹ wraz ze zleceniem na rozpoczêcie robót,
zawart¹ umow¹ i dokumentacj¹ prawn¹, oraz zg³oszeniem swoich zastrze¿eñ, b) zg³oszenie budowy do Wydzia³u Budownictwa
Urbanistyki i Architektury w³aciwego Prez. Rady Narodowej
w ka¿dym przypadku kiedy wymagaj¹ tego przepisy, c) zaprowadzenie dziennika budowy i ksiêgi obmiarów, dokonywanie
bie¿¹cych zapisów zabezpieczenia przed zagubieniem oraz protokolarne przekazanie orygina³u dziennika budowy inwestorowi,
d) ustalenie w porozumieniu z Dzia³em Produkcji Organizacji i Robót o wszelkich zmianach i dodatkowych robotach na pimie dzia³
produkcji oraz zapis w dzienniku budowy, e) zaopatrzenie siê
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w niezbêdne druki i formularze (dowody obrotu materia³owego,
zlecenia robocze, karty zarobkowe itp.), f) nale¿yte i zgodne ze
stanem faktycznym dokonywanie zapisów w ksiêdze obmiarów
(prowadzenie na bie¿¹co), g) nale¿yte zabezpieczenie ksiêgi obmiaru przed zniszczeniem lub zagubieniem, poniewa¿ stanowi
ona dokument stwierdzaj¹cy przebieg robót, h) protokolarne przekazanie ksiêgi obmiaru do archiwum przedsiêbiorstwa po zakoñczeniu i przekazaniu obiektu do u¿ytku.
4. W zakresie zaopatrzenia materia³owego i gosp. mater.:
a) sporz¹dzenie zamówienia na materia³y budowlane i prefabrykaty w oparciu o dokumentacjê wg terminów ustalonych przez
Dzia³ Zaopatrzenia, b) zapewnienia w³aciwych warunków sk³adowania materia³ów budowlanych w pomieszczeniach zamkniêtych i na placach budowy, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, c) nadzór nad prawid³owym roz³adunkiem materia³ów i elementów, d) terminowe i prawid³owe sporz¹dzenie protokó³u szkód
i wad, e) pe³na odpowiedzialnoæ za nadzór nad ca³okszta³tem
gospodarki magazynowej i materia³owej na budowie wynikaj¹ca
z Zarz¹dzenia Nr 103 Ministra Bud. i PMB z dnia 27 lutego 1965 r.
w sprawie gospodarki materia³owej w przedsiêbiorstwach budowlanomonta¿owych, f) nadzór w zakresie prawid³owego zabezpieczenia magazynu i sk³adowisk i zapobieganie wszelkim niedoborom oraz marnotrastwom, g) bie¿¹ce wystawienie dowodów obrotu materia³owego wg zasady (bez dokumentu nie mo¿e
byæ pobrany do produkcji ¿aden materia³), h) terminowe przekazywanie do Dzia³u Ksiêgowoci dokumentów w obrocie materia³owym, i) formalne dokonywanie zwrotów do magazynu pobranych do produkcji na Rw, a nie wbudowanych do koñca danego miesi¹ca za pomoc¹ dowodu Zw z dat¹ ostatniego dnia
miesi¹ca, w oparciu o dokonan¹ we w³asnym zakresie inwentaryzacjê tych materia³ów oraz równoczesne wystawienie na tê
iloæ nowego dowodu Rw z dat¹ pierwszego dnia nastêpnego
miesi¹ca, k) bezporedni udzia³ przy komisyjnym przekazywaniu magazynu (zmiana obsady magazynierów), l) Obowi¹zek bezzw³ocznego zg³aszania do dzia³u zaopatrzenia zbêdnych lub nadmiernych materia³ów powsta³ych z ró¿nych okolicznoci i przyczyn
w toku prowadzenia robót, m) z³o¿enia wyjanieñ i owiadczenia
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na okolicznoæ ewentualnych ró¿nic wynik³ych przy inwentaryzacji.
5. W zakresie rozliczenia zu¿ycia materia³owego: a) terminowego sporz¹dzania rozliczeñ zu¿ycia materia³owego okresowych
i koñcowych w oparciu o dowody Rw i obowi¹zuj¹ce normy
zu¿ycia w terminach okrelanych w zleceniach produkcyjnych,
b) sporz¹dzenia rozliczenia materia³owego w przypadku zmiany
stanowiska kierownika budowy, c) nadzór i kontrola nad gospodark¹ opakowaniami zwrotnymi i odpowiedzialnoæ za nieterminowy zwrot opakowania  powoduj¹cego naliczenie kar umownych przez dostawcê.
6. W zakresie rozliczania robocizny: a) dopilnowanie terminowego (przed przyst¹pieniem do pracy) wystawienia przez majstrów zlecenia roboczego, b) skontrolowanie rozliczenia zlecenia roboczego z ocen¹ jakoci robót a nastêpnie zaakceptowanie
do wyp³aty, c) nadzór nad prawid³owym sporz¹dzeniem kart
zarobkowych i sprawdzenie przed ich zatwierdzeniem do wyp³aty, d) terminowe i w³aciwe sporz¹dzenie rozdzielnika funduszu p³ac, e) terminowe przekazanie do Dzia³u Finansowego 
Zespó³ Rachuby P³ac oryginalnych zleceñ roboczych z zachowaniem kompleksowoci i formalnoci (czyste, czytelne, wype³nione rubryki oraz wszystkie wymagane podpisy) kart zarobkowych oraz rozliczenie funduszu p³ac w 2 egzemplarzach.
7. W zakresie ewidencji zatrudnienia i ewidencji czasu pracy:
a) nadzór nad prawid³owym codziennym prowadzeniem przez
majstrów kontrolki godzin pracy, b) nadzór nad prawid³owym
prowadzeniem przez majstrów lub brygadzistów list obecnoci
oraz prawid³owoæ prowadzenia raportu kontrolnego czasu pracy na podstawie danych z kontrolki godzin pracy prowadzonej
przez majstrów, c) prowadzenie rejestru o dyscyplinie pracy wg
wymogów Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia
1968 r. w sprawie zasad oraz trybu postêpowania przy wystawianiu, dorêczaniu oraz kontrolowaniu orzeczeñ i zawiadczeñ
o czasowej niezdolnoci do pracy (Dz.U. Nr 3 poz. 16), d) terminowe przekazanie raportów kontrolnych czasu pracy do Dzia³u
Kadr i Szkolenia, e) kontrolowanie zgodnoci zapisów odnonie
iloci godzin przepracowanych wykazanych w kontrolce godzin
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pracy, raporcie kontrolnym czasu pracy i zleceniach roboczych,
f) sprawdzenie zakresu i prawid³owoci umów na zrycza³towany
akord, g) sprawdzenie kalkulacji umów akordów zrycza³towanych z kosztorysem, h) przestrzeganie warunków stanowi¹cych
podstawê wyp³aty premii pracownikom rozliczonym na podstawie umów o akord zrycza³towany oraz merytoryczn¹ prawid³owoæ ustalania wysokoci premii do wyp³aty.
8. W zakresie wyp³aty zarobków: a) dokonywanie wyp³aty
zgodnie z list¹ p³acy. Ka¿dy pracownik podejmuj¹c zarobek osobicie sk³ada swój podpis na licie p³ac. Pracownik, który nie
mo¿e podj¹æ zarobków osobicie daje upowa¿nienie innej osobie, przy czym autentycznoæ podpisu jego upowa¿nienia winna
byæ potwierdzona przez kierownika budowy lub jego zastêpcê,
b) zwrot listy p³ac i ewentualnych p³ac nie podjêtych przez pracowników w dniu wyp³aty.
9. W zakresie planowania i rozliczania nale¿noci za wykonan¹ produkcjê: a) terminowe sporz¹dzenie kwartalnych planów
operatywnych przerobu funduszu p³ac na dany kwarta³ i przekazanie ich do Dzia³u Produkcji i Planowania, b) terminowe i rzetelne sporz¹dzanie dokumentacji przerobowej i przekazanie jej
do Dzia³u Produkcji, c) sk³adanie dok³adnych meldunków o przerobie i kosztach do Dzia³u Produkcji.
10. W zakresie realizowania produkcji: a) organizowanie i kierowanie ca³oci¹ robót na danej budowie lub obiekcie; b) sprawowanie nadzoru nad robotami zgodnie z warunkami pozwolenia na budowê, dokumentacj¹ techniczn¹, normami pañstwowymi obowi¹zuj¹cym przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy i postêpu technicznego, c) wykonanie robót zgodnie z ustalonym harmonogramem robót, d) zakoñczenie robót i oddanie
obiektu bez usterek w terminie ustalonym w umowie i zleceniu,
e) analizowanie i przestrzeganie prawid³owego kszta³towania siê
kosztów na poszczególnych obiektach, f) analizowanie kszta³towania siê wykorzystania funduszu p³ac na danym obiekcie,
g) wdra¿anie wniosków racjonalizatorskich zatrudnionych do realizacji na podleg³ych obiektach budowlanych.
11. W zakresie wspó³pracy z podwykonawcami: a) wspó³praca z podwykonawcami w zakresie koordynacji robót, b) za-
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bezpieczenie wszystkich warunków dla rozpoczêcia robót przez
podwykonawcê, c) dostarczenie podwykonawcy kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej na roboty, które ma wykonaæ podwykonawca, d) zapewnienie podwykonawcy (odp³atnie) korzystanie z urz¹dzeñ placu budowy, e) dokonania odbioru
robót zakoñczonych przez podwykonawcê.
12 W zakresie koñcowego przekazania robót (obiektu) do
u¿ytku: a) skompletowanie ca³oci dokumentacji potrzebnych
(wymaganych) przepisami do przekonania obiektu inwestorowi
 zleceniodawcy, b) zg³oszenie na pimie gotowoci przekazania obiektu do u¿ytku, c) udzia³ w komisji odbioru i podpisanie
protokó³u zdawczoodbiorczego, d) obowi¹zek usuniêcia usterek w ustalonym terminie i pe³na odpowiedzialnoæ materialna
za niedotrzymanie terminu usuniêcia usterek. Wyj¹tek od tej zasady mo¿e byæ gdy kierownik budowy  robót odpowiednimi
dokumentami udowodni, ¿e nie dotrzymanie terminu nast¹pi³o
nie z jego winy.
13. W zakresie rêkojmi za wady i z³¹ jakoæ: a) kierownik
budowy odpowiada za wady wynik³e na skutek braku nadzoru
w zakresie wykonania robót z³ej jakoci, z³ej jakoci materia³ów
lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹. Nie
odpowiada natomiast za wady ukryte materia³ów, b) sporz¹dzenie kosztorysu na roboty poprawkowe (wyliczenie) i przekazanie go do Dzia³u Produkcji, c) natychmiastowe przekazanie na
pimie do Dzia³u Produkcji zawiadomienia o usuniêciu usterek.
14. W zakresie kontroli faktur i not: a) sprawdzenie pod wzglêdem formalnym i rzeczowym oraz merytorycznym rachunków,
not za us³ugi wykonane na rzecz budowy i bezzw³ocznego przekazania ich do dzia³u finansowego, b) nadzór nad prawid³owym
oznaczeniem na dokumentach stanowiska (symbol budowy) kosztów, które dotycz¹ danej budowy lub obiektu.
15. W zakresie eksploatacji i konserwacji maszyn, sprzêtu
i urz¹dzeñ budowlanych: a) sporz¹dzenie w ustalonym terminie
zamówieñ na sprzêt budowlany oddzielnie na sprzêt lekki i redni
oraz sprzêt ciê¿ki, b) pe³na odpowiedzialnoæ za nadzór nad
w³aciw¹ prac¹ operatorów sprzêtu lekkiego i redniego, prawid³ow¹ eksploatacj¹ i bie¿¹c¹ konserwacj¹ tego sprzêtu.
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16. W zakresie BHP  ochrony p.po¿. i ochrony mienia: a) nadzór nad w³aciwym przestrzeganiem na budowie przepisów BHP,
b) bezporedni nadzór w zakresie przestrzegania przez majstra
wykonania obowi¹zku przeszkolenia pracowników na stanowiskach pracy (kontrola zeszytu ewidencji robotników przeszkolonych), c) natychmiastowe powiadomienie dz. BHP o zaistnieniu
wypadku, d) zabezpieczenie maj¹tku przedsiêbiorstwa przed
zniszczeniem i kradzie¿¹, e) zapewnienie bezpieczeñstwa p.po¿.
poprzez organizacjê sta³ych stanowisk ochrony p.po¿. i dbanie
o kompletne wyposa¿enie w sprzêt oraz przestrzeganie instrukcji p.po¿. zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 kwietnia 1960 r. o Ochr.
p.po¿., f) w³aciwe zabezpieczenie budowy przed kradzie¿¹
materia³ów budowlanych, drobnego sprzêtu i innych urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê na placu budowy i w magazynie przede wszystkim przez nale¿yte ogrodzenie i owietlenie terenu, zapewnienie dozoru (stró¿a), g) zabezpieczenie sprzêtu przed umylnym
demonta¿em drobnych czêci osprzêtowania i w przypadku kradzie¿y bezzw³ocznie powiadomiæ organa MO, h) obowi¹zek powiadomienia organów cigania o ujawnionych kradzie¿ach lub
nadu¿yciach, i) zapewnienia pracownikom zamkniêtych pomieszczeñ (pakamery, szafy) dla przechowywania przez nich swoich
narzêdzi i osobistych rzeczy.
17. W zakresie podzia³u pracy podporz¹dkowanych mu pracowników: a) organizacja pracy na budowach i w biurze zapewniaj¹ca prawid³ow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, b) nale¿yte i szczegó³owe zapoznanie nowozaanga¿owanych pracowników z powierzon¹ im prac¹, wrêczenie na pimie szczegó³owego zakresu
czynnoci i odpowiedzialnoci w 4ch egz. z przeznaczeniem:
1 egz. otrzymuje zainteresowany pracownik, 1 egz. przekazaæ
do dzia³u zatrudnienia, 1. egz. do komórki organizacyjnej i 1 egz.
pozostawiæ w aktach budowy, c) przestrzeganie przepisów o socjalistycznej dyscyplinie pracy oraz regulaminów i zarz¹dzeñ
obowi¹zuj¹cych w przedsiêbiorstwie, d) cis³a wspó³praca z kierownikiem KGR i poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
zarz¹du przedsiêbiorstwa, jednostkami us³ugowymi w zakresie
nale¿ytego i terminowego wykonania wszystkich zadañ przewidzianych dla danej budowy (obiektu).
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W ocenie S¹du Apelacyjnego, maj¹c na wzglêdzie przytoczony in extenso zakres obowi¹zków ubezpieczonego jako kierownika budów w okresie zatrudnienia w B.P.B.O. w B., nie mo¿na
mieæ w¹tpliwoci, ¿e czêæ z nich mo¿na zakwalifikowaæ jako
dozór in¿ynieryjnotechniczny, o którym mowa pod poz. 24 dzia³u
XIV wykazu A rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, realizowany poprzez nadzór nad pracami monta¿ystów, spawaczy, zbrojarzy.
Z drugiej jednak strony, znaczna czêæ obowi¹zków kierownika budowy, a wrêcz przewa¿aj¹ca, nie mo¿e byæ podci¹gniêta
pod t¹ kategoriê. W ocenie S¹du Apelacyjnego s¹ to obowi¹zki
realizowane przez ubezpieczonego przy: przejêciu placu budowy; organizacji tymczasowego zaplecza; wstêpnych czynnociach
przed rozpoczêciem robót; zaopatrzeniu materia³owym; rozliczeniu
zu¿ycia materia³owego; ewidencji zatrudnienia i ewidencji czasu
pracy; wyp³acie zarobków; planowaniu i rozliczaniu nale¿noci
za wykonan¹ produkcjê; wspó³pracy z podwykonawcami; koñcowym przekazaniu robót (obiektu) do u¿ytku; rêkojmi za wady
i z³¹ jakoæ; kontroli faktur i not; eksploatacji i konserwacji maszyn, sprzêtu i urz¹dzeñ budowlanych; zapewnieniu BHP.
S¹d Apelacyjny ma przy tym na uwadze, ¿e S¹d I instancji
powo³uj¹c siê na judykaty S¹du Najwy¿szego wywiód³, ¿e dla
ustalenia szczególnych warunków wykonywania pracy z tytu³u
dozoru istotnym jest, aby na oddzia³ach i wydzia³ach, na których
czynnoci te s¹ wykonywane, jako podstawowe wykonywane
by³y prace wymienione w wykazie A, przez co nie niwecz¹
tego czynnoci administracyjnobiurowe (sporz¹dzanie dokumentacji), jako czynnoci niepodstawowe a jednoczenie integralnie zwi¹zane z nadzorem, bez wzglêdu na iloæ powiêcanego na nie czasu.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, o ile trafnoæ przywo³anych
przez S¹d Okrêgowy orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, ka¿dego
z osobna i na gruncie stanów faktycznych, w których zapad³y
jest bezdyskusyjna, to ju¿ ich koniunkcja i zastosowanie w realiach niniejszej sprawy budzi w¹tpliwoæ.
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Zwróciæ bowiem nale¿y uwagê, ¿e do istoty pracy na stanowiskach kierowniczych nale¿y szeroko pojêty nadzór, za ka¿da
budowa wymaga pracy monterów, spawaczy, zbrojarzy, które
bezspornie s¹ pracami wykonywanymi w szczególnych warunkach (wykaz A rozporz¹dzenia). Przyjêcie tych prac za podstawowe pozwala w zasadzie uznaæ pracê ka¿dego kierownika
budowy, z uwagi na wykonywany nadzór, za pracê w szczególnych warunkach (poz. 24 dzia³u XIV wykazu A rozporz¹dzenia),
bez wzglêdu na wymiar prac niepodstawowych (administracyjnych). Zdaniem S¹du Apelacyjnego taka wyk³adnia jest jednak
nieuprawniona.
Zwróciæ bowiem nale¿y uwagê na literaln¹ treæ poz. 24 dzia³u XIV wykazu A rozporz¹dzenia, który stanowi, ¿e do prac
w szczególnych warunkach zaliczana jest: kontrola miêdzyoperacyjna, kontrola jakoci produkcji i us³ug oraz dozór in¿ynieryjnotechniczny na oddzia³ach i wydzia³ach, w których jako podstawowe wykonywane s¹ prace wymienione w wykazie.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego w³anie przez zwrot na oddzia³ach i wydzia³ach uwidacznia siê ratio legis tej regulacji, która
w szczególnoci od pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego (wykonywanego na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania) wymaga sta³ego i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na
danym stanowisku pracy przebywania w rodowisku pracy, w którym zatrudnieni s¹ pracownicy wykonuj¹cy prace w szczególnych
warunkach  poniewa¿ w³anie te warunki (a nie rodzaj wykonywanej przez nich pracy) zadecydowa³y o umieszczeniu ich pracy
w wykazie. W konsekwencji za, w przypadku pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego wy¿szego szczebla (kierowników
budów, kierowników grupy robót budowlanych) wykonywanie
jakichkolwiek innych prac, np. o charakterze administracyjnobiurowym, typowym dla pe³nionej funkcji lub przebywanie w czasie
zmiany roboczej z dala od stanowisk pracy wymienionych w wykazie  winno decydowaæ o niezaliczeniu danej pracy do prac
wykonywanych w szczególnych warunkach.
Zaprezentowan¹ wy¿ej wyk³adniê wspiera tak¿e analiza historycznosystemowa, stanowi¹ca jednoczenie odpowied na
stanowisko organu rentowego, wyra¿one ju¿ w postêpowaniu
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pierwszoinstancyjnym a nie rozwa¿one przez S¹d Okrêgowy, i¿
praca na stanowisku wskazanym w wykazie C nie mo¿e spe³niaæ warunków z wykazu A i tym samym byæ zaliczona do pracy
w szczególnych warunkach.
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ z uwagi na uchylenie wykazu C rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zaprezentowana poni¿ej wyk³adnia ma walor tylko pomocniczy.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego, fakt wykonywania przez ubezpieczonego pracy wymienionej w uchylonym wykazie C (prac,
z tytu³u których przys³uguje wzrost wysokoci wiadczenia), per
se nie wyklucza mo¿liwoci zakwalifikowania jej jako pracy w warunkach szczególnych. Konkretnie, w odniesieniu do realiów
przedmiotowej sprawy, mo¿e byæ tak, ¿e kierownik wielkiej
budowy, zespo³u budów, grupy robót, du¿ego zak³adu produkcyjnego, kierownik budowy, robót, obiektu, bazy sprzêtu, transportu, zak³adu produkcyjnego, kierownik warsztatu (pkt 6 dzia³
III wykazu C rozporz¹dzenia) mo¿e w zakresie swoich obowi¹zków realizowaæ wy³¹cznie kontrolê miêdzyoperacyjn¹, kontrolê
jakoci produkcji i us³ug oraz dozór in¿ynieryjnotechniczny na
oddzia³ach i wydzia³ach, w których jako podstawowe wykonywane s¹ prace wymienione w wykazie (pkt 24 dzia³ XIV wykazu X rozporz¹dzenia) i tym samym spe³niaæ jednoczenie przes³anki z wykazu A i C.
Podkrelenia jednak wymaga, ¿e sytuacja taka winna byæ traktowana jako wyj¹tek, na co wskazuje wyk³adnia systemowa. Nie
mo¿na bowiem traciæ z pola widzenia, ¿e specyfikê pracy na
kierowniczych stanowiskach w budownictwie niew¹tpliwie dostrzeg³ prawodawca, skoro expressis verbis przewidzia³ dla tej
grupy wzrost wysokoci wiadczeñ emerytalnych (poz. 6 dzia³
III wykaz C), a jednoczenie w obrêbie tego samego aktu prawnego, nie wymienia tych stanowisk w wykazie A, a wiêc prac
uprawniaj¹cych do wczeniejszej emerytury. W ocenie S¹du Apelacyjnego, taka regulacja jest oczywist¹ konsekwencj¹ tego, ¿e
kierownicze funkcje w budownictwie zwi¹zane s¹ z zasady szeregiem obowi¹zków wykraczaj¹cych poza kontrole i dozór (poz.
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24 dzia³ XIV wykazu A), co przekrela wykonywanie pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach. Z kolei
wyj¹tek od zasady, a wiêc hipotetyczna sytuacja wskazana wy¿ej, gdzie spe³nione bêd¹ jednoczenie przes³anki z wykazu A i C,
wymaga szczególnie dok³adnych ustaleñ faktycznych. Nie wystarczy bowiem ustaliæ, ¿e kierownik budowy w ramach powierzonych obowi¹zków pe³ni³ kontrolê i nadzór, o jakich mowa
w pkt. 24 dzia³ XIV wykazu A rozporz¹dzenia, ubezpieczony
musi wykazaæ, ¿e jednoczenie nie realizowa³ innych obowi¹zków spoza wykazu A.
W niniejszej sprawie taka sytuacja nie ma jednak miejsca, gdy¿
jak wskazano wy¿ej, ubezpieczony bêd¹c kierownikiem budów
mia³ bardzo rozbudowany zakres obowi¹zków i tylko w ich czêci realizowa³ funkcje kontroli i nadzoru, a zatem nie w pe³nym
wymiarze czasu pracy.
Wy³¹czenie ze szczególnego sta¿u pracy ustalonego przez
S¹d Okrêgowy na ³¹czny okres 21 lat i 2 dni, okresu zatrudnienia
w B.P.B.O. w B. od 20 lutego 1976 r. do 27 listopada 1987 r. (11
lat, 9 miesiêcy i 8 dni) sprawia, ¿e jest on ni¿szy od wymaganych 15 lat i tym samym ubezpieczony nie spe³nia tej przes³anki
wnioskowanego wiadczenia.
Przechodz¹c do omówienia podstawy prawnej rozstrzygniêcia, przypomnieæ wypada, i¿ zgodnie z brzmieniem art. 184 ust.
1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (dalej u.e.r. 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 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 okres sk³adkowy i niesk³adkowy, o którym
mowa w art. 27.
Z kolei art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, do którego odsy³a art. 184 ustawy, wprowadza jako kryterium dyferencjacji wieku emerytalnego  okrelonego w art. 27 tego aktu dla ubezpieczonych uro-
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dzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. na co najmniej 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn  rodzaj wykonywanej pracy (tj.
szczególne warunki, w jakich jest ona wiadczona lub szczególny jej charakter), nara¿aj¹cy na szybsze zrealizowanie siê ryzyka
emerytalnego z powodu wczeniejszej, ni¿ powszechnie, utraty
sprawnoci psychofizycznej pracownika.
Aktem prawnym normuj¹cym problematykê zatrudnienia
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest
rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (dalej rozporz¹dzenie).
Przepisy § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia kreuj¹ dla
pracownika, który wykonywa³ prace w szczególnych warunkach,
wymienione w wykazie A, nastêpuj¹ce przes³anki nabycia prawa do przedmiotowego wiadczenia: 1) osi¹gniêcie wieku emerytalnego, wynosz¹cego 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿czyzn,
2) posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia, okrelonego
w odniesieniu do kobiet na 20 lat a do mê¿czyzn na 25 lat i 3)
legitymowanie siê co najmniej 15 letnim sta¿em pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pe³nym wymiarze
czasu pracy obowi¹zuj¹cym na danym stanowisku.
W rozpoznawanej sprawie istota zarzutu naruszenia prawa materialnego sprowadza³a siê do zastosowania art. 184 ust. 1 w zw.
z art. 32 ust. 1 u.e.r. FUS i § 4 rozporz¹dzenia w konsekwencji
b³êdnego ustalenia okolicznoci faktycznych, a konkretniej tego,
¿e ubezpieczony legitymuje siê 15 letnim sta¿em pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
W ocenie S¹du Apelacyjnego zarzut ten okaza³ siê uzasadniony.
Ubezpieczony nie wykaza³ 15 lat pracy w warunkach szczególnych, o czym szerzej by³a mowa wy¿ej, a zatem nie spe³ni³
podstawowej przes³anki prawa do emerytury z art. 184 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. S¹d
Apelacyjny orzek³, jak w sentencji.
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3
WYROK
z dnia 11 maja 2012 r.
III AUa 908/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Gra¿yna Czy¿ak (przewodnicz¹cy)
SSA Daria Stanek (sprawozdawca)
SSA Maria Sa³añska  Szumakowicz

Teza
Podleganie ubezpieczeniom spo³ecznym z okrelonych tytu³ów, a w konsekwencji równie¿ podstawa wymiaru sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne, wynikaj¹ z rzeczywistego stanu i sposobu wykonywania zatrudnienia, a nie z samego faktu sporz¹dzenia umowy w okrelony sposób.
Objêcie obowi¹zków wykonywanych w tym samym miejscu,
w tym samym czasie i na rzecz tej samej osoby dwoma umowami zlecenia nie przes¹dza, i¿ mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowi¹zaniowymi.
Zredagowanie dwóch umów zlecenia obejmuj¹cych w istocie
jeden stosunek zobowi¹zaniowy i wskazanie jako tytu³u do objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi tylko jednej z nich nale¿y traktowaæ, w wietle art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr
205, poz. 1585 ze zm.), jako obejcie prawa w rozumieniu art.
58 § 1 k.c, którego celem jest pozoracja zbiegu tytu³ów ubezpieczenia spo³ecznego i obni¿enie kosztów wynikaj¹cych z obowi¹zku odprowadzania sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne.

Uzasadnienie
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych ustali³ podstawê wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne wobec p³atnika sk³adek tj.
T.W. Spó³ki z o.o. Spó³ki Komandytowej z siedzib¹ w B. z tytu³u zatrudnienia zainteresowanych na podstawie umów zlecenia, a mianowicie:
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 wobec E.M. decyzj¹ z dnia 26 listopada 2009 r. za okres miesiêcy: listopad, grudzieñ 2008 r. i styczeñ, luty 2009 r.,
 wobec H.K. decyzj¹ z dnia 24 listopada 2009 r. za okres miesiêcy: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2008 r. i grudzieñ, styczeñ
2009 r.,
 wobec E.K. decyzj¹ z dnia 24 listopada 2009 r. za okres miesi¹ca marca 2009 r.,
 wobec M.K. decyzj¹ z dnia 24 listopada 2009 r. za okres miesiêcy: listopada i grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r., przyjmuj¹c
za podstawê tych sk³adek ³¹czne wynagrodzenie uzyskane
przez zainteresowane w tych okresach, za pracê wiadczon¹
na podstawie umów zlecenia o opiekê nad osob¹ starsz¹
i sprz¹tanie pomieszczeñ u takiej osoby, albowiem zg³aszanie
do ubezpieczenia spo³ecznego z tytu³u umowy zlecenia
o sprz¹tanie, która by³a ni¿ej p³atn¹, mia³o na celu jedynie
obejcie prawa polegaj¹ce na zani¿eniu nale¿nej sk³adki ubezpieczenia spo³ecznego.
Od wy¿ej wymienionych decyzji w zakrelonym terminie z³o¿y³a odwo³ania T.W. Spó³ka z o.o. Spó³ka Komandytowa z siedzib¹ w B. Spó³ka domaga³a siê zmiany kwestionowanych decyzji i zas¹dzenia zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego wedle
przepisanych norm.
Organ rentowy w odpowiedzi na odwo³ania wnioskowa³ o ich
oddalenie. S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem z dnia 21 lutego 2011 r. oddali³ odwo³ania T.
W. Spó³ki z o.o. Spó³ki Komandytowej. S¹d Okrêgowy ustali³, ¿e
D. i A. ma³¿onkowie B. s¹ wspó³w³acicielami T.W. Spó³ki z o.o.
Spó³ki Komandytowej z siedzib¹ w B., któr¹ powo³ano do ¿ycia
jako spó³kê jawn¹ w 2003 r., a nastêpnie przekszta³con¹ w spó³kê komandytow¹. Od chwili jej powo³ania spó³ka ta zajmuje siê
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej poprzez sprawowanie
opieki nad osobami starszymi i sprz¹tanie u nich pomieszczeñ.
Zasadniczy trzon tej dzia³alnoci obejmuje kierowanie do wiadczenia takich us³ug przez zainteresowane osoby z kraju do pracy
na podstawie umowy zlecenia na terenie Niemiec.
W okresach objêtych zaskar¿onymi decyzjami spó³ka skierowa³a zainteresowane E.M., H.K., E.K. i M.K. do pracy na terenie
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Niemiec w oparciu o dwie umowy zlecenia tj. umowê o opiekê
nad osob¹ starsz¹ i umowê o sprz¹tanie mieszkania u tej osoby.
W umowie zlecenia o sprz¹tanie, która by³a ni¿ej wynagradzana
ani¿eli umowa o opiekê, by³o wskazanie jej zg³oszenia do ubezpieczenia spo³ecznego. We wskazanych okresach zainteresowane na terenie Niemiec wiadczy³y umówione prace o opiekê
i sprz¹tanie i by³y zg³aszane przez spó³kê do ubezpieczenia spo³ecznego osób wiadcz¹cych pracê na podstawie umowy zlecenia jedynie od umowy zlecenia o sprz¹tanie.
( )
S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e w wietle ustalonego stanu faktycznego jako bezsporn¹ nale¿a³o przyj¹æ okolicznoæ, ¿e w okresach objêtych zaskar¿onymi decyzjami spó³ka T.W. zatrudnia³a zainteresowane do pracy na terenie Niemiec do sprawowania
opieki nad osobami starszymi i jednoczenie sprz¹tania ich mieszkañ. Na wykonywanie tych czynnoci by³y oddzielnie zawierane
dwie umowy, a mianowicie umowa zlecenia o opiekê nad osob¹
starsz¹ i umowa zlecenia o sprz¹tanie pomieszczeñ u tej osoby,
przy czym wynagrodzenie za sprz¹tanie by³o wynagrodzeniem
ni¿szym ani¿eli za sprawowanie opieki. W umowach zlecenia
o sprz¹tanie wskazywano, ¿e ta umowa ma stanowiæ podstawê
do zg³oszenia do ubezpieczenia spo³ecznego. Spó³ka faktycznie
w tych okresach zg³asza³a zainteresowane do ubezpieczenia spo³ecznego z tytu³u umów o sprz¹tanie.
S¹d Okrêgowy podkreli³, ¿e przedmiotem sporu w rozwa¿anej sprawie jest ocena poprawnoci zachowania siê spó³ki w zakresie p³atnoci sk³adek z tytu³u zatrudniania zainteresowanych
na podstawie umów zlecenia.
Za niekwestionowan¹ S¹d I instancji uzna³ okolicznoæ, ¿e
zainteresowane na podstawie umów zlecenia zawieranych ze
spó³k¹ wiadczy³y pracê opieki i sprz¹tania u tej samej osoby,
a wiêc mamy do czynienia z sytuacj¹ wiadczenia pracy na rzecz
tego samego podmiotu w oparciu o umowy pochodz¹ce od tego
samego zleceniodawcy. W ocenie S¹du Okrêgowego uprawnia
to do wyprowadzenia generalnego stwierdzenia, ¿e w niniejszych sprawach mamy do czynienia z to¿samoci¹ zleceniodawcy w odniesieniu do obu umów i tym samym podmiotem, wo-
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bec którego wiadczenia te by³y spe³niane. Z tych to powodów
nie móg³ zas³ugiwaæ na uwzglêdnienie pogl¹d spó³ki o powstaniu tytu³ów do zbiegu ubezpieczenia spo³ecznego, gdy¿ wiadczone zlecenie by³o skierowane przez tego samego zleceniodawcê wobec tego samego zleceniobiorcy tj. osoby starszej do
sprz¹tania i sprawowania wobec niej opieki. Zg³aszanie przez
spó³kê do ubezpieczenia spo³ecznego zainteresowanych jedynie
z tytu³u umowy zlecenia o sprz¹tanie nie usprawiedliwia, w przekonaniu S¹du Okrêgowego, fakt zawarcia w tych umowach klauzuli o podstawie do takiego zg³oszenia do ubezpieczenia, albowiem same zainteresowane na to siê zgadza³y oraz by³y jedynie
zainteresowane osi¹ganiem najkorzystniejszego wynagrodzenia.
Spó³ka T.W. zajmuj¹ca siê profesjonalnie kierowaniem do pracy innych osób i czyni¹ca to, jak sama przyznaje, w oparciu
o kwalifikowane s³u¿by pracownicze, winna zachowaæ szczególn¹ starannoæ w poprawnym zawieraniu umów o pracê, jak
i w³aciwego zg³aszania i p³atnoci sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego. Zdaniem S¹du pierwszej instancji praktyka stosowana
przez p³atnika sk³adek, polegaj¹ca na rozdzielaniu umów zlecenia o opiekê i sprz¹tanie, mia³a na celu pozoracjê sytuacji zbiegu
tytu³ów do ubezpieczenia spo³ecznego i wybranie wariantu podstawy do najni¿szego odprowadzenia sk³adki, tj. od umowy zlecenia o sprz¹tanie jako ni¿szej p³atnej w stosunku do umowy
o opiekê nad osob¹ starsz¹. Zgodnie z dyspozycj¹ art. 6 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) 
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu emerytalnorentowemu podlegaj¹ osoby wykonuj¹ce pracê na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia albo innych umów o wiadczenie us³ug, do
których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, zwanymi dalej zleceniobiorcami, oraz osoby
z nimi wspó³pracuj¹ce. W myl przepisu art. 9 ust. 2 ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych osoba spe³niaj¹ca warunki
do objêcia obowi¹zkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z kilku tytu³ów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4
6 i 10, jest objêta obowi¹zkowym ubezpieczeniem z tego tytu³u,
który powsta³ najwczeniej. Mo¿e ona jednak dobrowolnie, na
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swój wniosek, byæ objêta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym tak¿e z pozosta³ych, wszystkich lub wybranych tytu³ów lub
zmieniæ tytu³ ubezpieczenia.
W rekapitulacji poczynionych rozwa¿añ S¹d Okrêgowy uzna³,
¿e w analizowanych sprawach nie ma tytu³u do zbiegu ubezpieczeñ spo³ecznych, albowiem umowy zlecenia by³y objête to¿samoci¹ zleceniodawcy i ich wykonanie by³o skierowane wobec
tej samej osoby o opiekê i sprz¹tanie. Za ca³oæ ich wykonania
by³o wyp³acane wynagrodzenie ³¹czne przez tê osobê, za porednictwem Spó³ki T.W. zainteresowanym. W tym stanie rzeczy, w ocenie S¹du I instancji, ca³oæ wynagrodzenia zainteresowanych ze spornych okresów objêtych zaskar¿onymi decyzjami
z mocy art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi podstawê wymiaru sk³adki ubezpieczenia spo³ecznego, a odwo³ania p³atnika sk³adek nie wskaza³y ¿adnych nowych dowodów ani okolicznoci, które by podwa¿y³y zasadnoæ
kwestionowanych decyzji organu rentowego i dlatego z mocy
art. 47714 § 1 k.p.c.  jako bezzasadne  podlega³y oddaleniu.
Apelacjê od wyroku wywiód³ p³atnik sk³adek  spó³ka T.
W. wnosz¹c o jego zmianê, tj. uwzglêdnienie wszystkich odwo³añ i zmianê zaskar¿onych decyzji ZUS Oddzia³ w B. przez przyjêcie za prawid³owe podstawy wymiaru sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, które za okres objêty decyzjami deklarowa³ p³atnik sk³adek z tytu³u zawartych umów zlecenia
w miejsce podstaw w/w sk³adek ustalonych w zaskar¿onych decyzjach organu rentowego, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku oraz poprzedzaj¹cych go decyzji organu rentowego
oraz  przy uwzglêdnieniu któregokolwiek z wniosków  o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz skar¿¹cej  kosztów procesu,
w tym kosztów zastêpstwa procesowego za obie instancje wg
norm przepisanych. Skar¿¹ca zg³osi³a nadto ¿¹danie zawieszenia
postêpowania apelacyjnego do czasu prawomocnego zakoñczenia postêpowania administracyjnego o stwierdzenie niewa¿noci
zaskar¿onych decyzji ustalaj¹cych podstawê wymiaru sk³adek na
obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne.
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Niezale¿nie od powy¿szego skar¿¹ca zarzuci³a naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 3531 k.c. w zwi¹zku z art.
734 § 1 k.c. w powi¹zaniu z art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 1, 3 i 7, art.
4 pkt 9 oraz art. 6 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w zwi¹zku z art.
58 § 1 k.c.  przez niew³aciwe zastosowanie tych przepisów do
poczynionych ustaleñ faktycznych, zw³aszcza przez b³êdne zastosowanie art. 3531 k.c. w zw. z art. 734 § 1 k.c. oraz art. 83 § 1
k.c. oraz b³êdn¹ wyk³adniê przepisów art. 18 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 4 pkt 9 cyt. ustawy  przez przyjêcie, ¿e zawarcie z zainteresowanymi odrêbnych umów zlecenia, jako zmierzaj¹ce do
sprzecznego z prawem zani¿enia sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne, stanowi³o pozorn¹ czynnoæ prawn¹ (art.
83 § 1 k.c.) prowadz¹c¹ w istocie do obejcia przepisów ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja p³atnika sk³adek nie zas³uguje na uwzglêdnienie, nie
zawiera bowiem zarzutów skutkuj¹cych koniecznoci¹ zmiany
lub uchylenia zaskar¿onego wyroku.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia, czy
umowy zlecenia o opiekê nad osob¹ starsz¹ oraz o czynnoci
porz¹dkowe w miejscu jej zamieszkania, zawierane z zainteresowanymi E.M., H.K., E.K. i M.K. przez T.W. Sp. z o.o. Spó³kê
Komandytow¹ w B. pozostaj¹ w zbiegu jako tytu³y objêcia ubezpieczeniem spo³ecznym, a w konsekwencji, czy w realiach niniejszej sprawy mo¿liwy jest wybór tytu³u objêcia ubezpieczeniem na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 padziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr
205, poz. 1585 ze zm.).
We wskazanym powy¿ej zakresie S¹d Okrêgowy przeprowadzi³ stosowne postêpowanie dowodowe, a w swych ustaleniach
i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu art. 233 k.p.c.,
nie pope³ni³ te¿ uchybieñ w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich kwalifikacji prawnej, które mog³yby uzasadniæ
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ingerencjê w treæ zaskar¿onego orzeczenia. W konsekwencji,
S¹d Apelacyjny oceniaj¹c jako prawid³owe ustalenia faktyczne
i rozwa¿ania prawne dokonane przez S¹d pierwszej instancji uzna³
je za w³asne, co oznacza, i¿ zbêdnym jest ich szczegó³owe powtarzanie w uzasadnieniu wyroku S¹du odwo³awczego (por.
wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 339/
98, OSNAPiUS 1999/24/776).
Na wstêpie nale¿y przypomnieæ, i¿ zgodnie z treci¹ art. 6 ust. 1
pkt 4 ustawy systemowej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj¹, z zastrze¿eniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ osobami wykonuj¹cymi
pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, zwanymi
zleceniobiorcami, oraz osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi. Przepis
art. 9 ust. 2 w/w ustawy stanowi natomiast, i¿ osoba spe³niaj¹ca
warunki do objêcia obowi¹zkowo ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z kilku tytu³ów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
2, 46 i 10, jest objêta obowi¹zkowo ubezpieczeniami z tego
tytu³u, który powsta³ najwczeniej. Mo¿e ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, byæ objêta ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi tak¿e z pozosta³ych, wszystkich lub wybranych tytu³ów lub zmieniæ tytu³ ubezpieczeñ, z zastrze¿eniem ust. 7.
Bezspornym w sprawie by³o, i¿ T.W. Sp. z o.o. Spó³ka
Komandytowa w B. zawiera³a z zainteresowanymi oddzielne umowy zlecenia, których przedmiotem by³o odpowiednio  opieka
nad osob¹ starsz¹ oraz czynnoci porz¹dkowe w miejscu jej zamieszkania. Oba typy umów wykonywane by³y na terenie Niemiec. Z dokumentów znajduj¹cych siê w aktach sprawy wynika,
i¿ z zainteresowan¹ M.K. umowa o opiekê zosta³a zawarta na
okres od dnia 11 padziernika 2008 r. do dnia 9 padziernika
2009 r., natomiast umowa o sprz¹tanie na okres od dnia 10 padziernika 2008 r. do dnia 9 padziernika 2009 r. Z zainteresowan¹ H.K. umowê o opiekê zawarto od dnia 14 czerwca 2008 r.
do dnia 12 czerwca 2009 r., a nastêpnie od dnia 9 kwietnia 2009 r.
do dnia 7 kwietnia 2010 r., za umowê o sprz¹tanie od dnia
13 czerwca 2008 r. do dnia 12 czerwca 2009 r. W przypadku
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zainteresowanej E.K. umowa o opiekê obejmowa³a okres od dnia
4 lutego 2009 r. do dnia 10 lutego 2010 r. (umowê aneksowano
w dniu 12 lutego 2009 r.), a umowa o sprz¹tanie  od dnia 11 lutego 2009 r. do dnia 10 lutego 2010 r. Umowa o opiekê E.M.
zawarta zosta³a od dnia 22 maja 2009 r. do dnia 20 maja 2010 r.,
a umowa o sprz¹tanie  od dnia 12 padziernika 2008 r. do dnia
11 padziernika 2009 r. Zarówno umowa o opiekê, jak i umowa
o sprz¹tanie wykonywane by³y przez dan¹ zainteresowan¹ na
rzecz tej samej osoby i w tym samym miejscu. Ani umowy o sprz¹tanie, ani umowy o opiekê nie zawiera³y postanowieñ precyzuj¹cych obowi¹zki zainteresowanych w ramach danej umowy. Treæ
obu typów umów by³a zasadniczo zbie¿na, ró¿nice dotyczy³y
jedynie § VI zatytu³owanego Odpowiedzialnoæ. Oba typy umów
przewidywa³y odrêbne wynagrodzenia, okrelone kwotowo.
Umowy o sprz¹tanie, które by³y wynagradzane ni¿ej ni¿ umowy
o opiekê, zawiera³y owiadczenie zleceniobiorcy, ¿e wynagrodzenie z tytu³u tej umowy stanowiæ bêdzie podstawê naliczania
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.
Przes³uchane w charakterze stron zainteresowane E.M., M.K.
i H.K. potwierdzi³y, i¿ zawierane by³y z nimi dwie oddzielne
umowy zlecenia. Zezna³y równie¿, i¿ nie wiedz¹, od której
z umów odprowadzane by³y sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne. M.K. sprostowa³a, i¿ sk³adki by³y odprowadzane od umowy
o sprz¹tanie, za E.M. poda³a, ¿e s¹dzi³a, i¿ sk³adki odprowadzane by³ od ³¹cznej kwoty wynagrodzenia z obu umów. P³atnik
sk³adek w ¿aden sposób nie udowodni³ twierdzenia, i¿ przed
zawarciem umów zainteresowanym przedstawiane by³y kalkulacje sk³adek od obu umów zlecenia.
Maj¹c na uwadze powy¿sze S¹d Apelacyjny przychyla siê do
oceny dokonanej przez S¹d I instancji, i¿ sytuacja, w której umowy zlecenia by³y zawieranie z zainteresowanymi przez p³atnika
sk³adek spó³kê T.W. oddzielnie na czynnoci zwi¹zane z opiek¹
i na czynnoci porz¹dkowe mia³a na celu pozoracjê zbiegu tytu³ów do ubezpieczenia spo³ecznego, a p³atnik sk³adek T.W.
Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa nie udowodni³ faktycznej rozdzielnoci stosunków zobowi¹zaniowych objêtych umowami
o opiekê oraz umowami o sprz¹tanie. Zgodnie z norm¹ wynika-
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j¹c¹ z art. 232 k.p.c. strony s¹ za zobowi¹zane wskazywaæ dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodz¹ skutki prawne. S¹d mo¿e co prawda dopuciæ dowód niewskazany przez
strony, przepis ten nie nak³ada jednak na s¹d ¿adnego obowi¹zku, a zw³aszcza przejêcia roli procesowej strony. Kontradyktoryjnoæ procesu cywilnego wymaga bowiem, aby to strony wskazywa³y dowody dla wykazania swoich twierdzeñ. Biernoæ strony w tym zakresie nie zobowi¹zuje s¹du  poza wyj¹tkowymi
przypadkami  do prowadzenia dowodów z urzêdu (por. wyrok
SN z dnia 15 grudnia 1998 r., I CKN 944/97, Prok. i Pr. 1999/11
12/38). Regu³a ta dotyczy tak¿e sporów z zakresu ubezpieczeñ
spo³ecznych. Odrêbny charakter postêpowania w tej kategorii
spraw nie wy³¹cza bowiem zasady kontradyktoryjnoci, w tym
wynikaj¹cego z komentowanego przepisu ciê¿aru dowodzenia
przez stronê faktów maj¹cych dla rozstrzygniêcia sprawy istotne
znaczenie (wyroki SN z dnia 8 stycznia 2008 r., I UK 193/07,
LEX nr 447681; z dnia 8 lipca 2008 r., II UK 344/07, LEX nr
497701 i z dnia 11 lutego 2011 r., II UK 269/10, LEX nr 794791).
W kontekcie powy¿szego S¹d odwo³awczy zwraca uwagê,
i¿ powo³ywanie siê przez skar¿¹c¹ na materia³ dowodowy zgromadzony w innych sprawach s¹dowych, nie ma znaczenia dla
rozstrzygniêcia niniejszej sprawy. Zgodnie ze sformu³owan¹ w art.
235 k.p.c. zasad¹ bezporednioci, postêpowanie dowodowe odbywa siê przed s¹dem orzekaj¹cym, chyba ¿e sprzeciwia siê
temu charakter dowodu albo wzgl¹d na powa¿ne niedogodnoci
lub niewspó³miernoæ kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. Tylko bowiem bezporednie zetkniêcie siê s¹du orzekaj¹cego ze stronami, wiadkami, bieg³ymi i dowodami rzeczowymi
zapewnia s¹dowi mo¿liwoæ poczynienia odpowiednich spostrze¿eñ, istotnych dla oceny wiarygodnoci i mocy dowodów. W pimiennictwie, jak i w orzecznictwie przyjmuje siê co prawda, ¿e
dopuszczalne jest zaliczenie w poczet materia³u dowodowego
sprawy cile okrelonych dokumentów i zeznañ zgromadzonych
w innym postêpowaniu s¹dowym. Zwraca siê jednak uwagê, ¿e
przeprowadzenie dowodu z akt innej sprawy wymaga ujawnienia treci poszczególnych dokumentów  maj¹cych stanowiæ podstawê ustaleñ w sprawie  w taki sposób, aby strony mog³y usto-
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sunkowaæ siê do treci tych dokumentów i zg³osiæ stosowne
wnioski (por. m. in. wyrok SN z dnia 24 sierpnia 2011 r., IV CSK
535/10, LEX nr 1129152; wyrok SN z dnia 14 wrzenia 1997 r., I
CKN 42/96, OSNC 1997/5/62; orzeczenie SN z dnia 27 lipca
1997 r., III CKN 1/97, nie publ.). Nadto, jeli chodzi konkretnie
o dowód z zeznañ wiadków, podkrelenia wymaga, ¿e  jak
wyjani³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 30 maja 2008 r. (III
CSK 344/07, nie publ.)  dopuszczenie dowodu z protoko³u przes³uchania wiadków przes³uchanych w innej sprawie jest mo¿liwe, tylko wtedy, gdy ¿adna ze stron nie za¿¹da³a przeprowadzenia tych dowodów przed s¹dem orzekaj¹cym. Judykatura wskazuje równie¿, i¿ nie stanowi naruszenia zasady bezporednioci
dopuszczenie dowodu z protoko³ów zeznañ wiadków z³o¿onych
w innej sprawie, jeli ich przes³uchanie w aktualnym postêpowaniu jest niemo¿liwe (por. wyrok SN z dnia 15 padziernika
2009 r., I CSK 238/09).
Skar¿¹cy na ¿adnym etapie postêpowania nie z³o¿y³ wniosku
o przeprowadzenie dowodu z protoko³ów przes³uchania wiadków w sprawach, o których mowa w apelacji, a nadto, z okolicznoci sprawy nie wynika, aby T.B., U.D., S.R. i C.B. nie mog³y zostaæ przes³uchane bezporednio w niniejszym postêpowaniu. Samo powo³ywanie siê na fakt istnienia takich zeznañ nie
mo¿e byæ zatem traktowane przez S¹d orzekaj¹cy w kategoriach
dowodowych.
Na marginesie S¹d odwo³awczy wskazuje, ¿e równie¿ podnoszona przez skar¿¹c¹ w apelacji okolicznoæ, i¿ tylko wobec niektórych zainteresowanych w miejsce jednej umowy o opiekê
i sprz¹tanie zawarto póniej dwie odrêbne umowy, za w pozosta³ych przypadkach od pocz¹tku wspó³pracy zawierano dwie
oddzielne umowy, nie znajduje odzwierciedlenia w materiale
dowodowym zebranym w sprawie. Jeli chodzi o umowy sporne w niniejszym postêpowaniu, to by³y one zawsze sporz¹dzane
odrêbnie na czynnoci zwi¹zane z opiek¹ oraz ze sprz¹taniem.
Nie udowodnione pozosta³o tak¿e twierdzenie o zawieraniu przez
kontrahentów niemieckich dodatkowych umów na czynnoci
zwi¹zane z opiek¹.
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Przechodz¹c do rozwa¿añ stricte merytorycznych S¹d Apelacyjny w pierwszej kolejnoci wskazuje, ¿e S¹d I instancji trafnie
zwróci³ uwagê, i¿ oba typy umów wykonywane by³y na rzecz
tego samego podmiotu w oparciu o umowê z tym samym zleceniodawc¹.
Nale¿y nadto dodaæ, i¿ umowy zosta³y zawarte w tym samym
czasie, podczas gdy art. 9 ust. 2 ustawy systemowej odnosi siê
do umów co prawda wykonywanych jednoczenie, ale zawieranych niezale¿nie od siebie  zarówno w sensie rozdzielnoci
praw i obowi¹zków z danej umowy, jak i w sensie czasowym.
Omawiany przepis jako zasadê ustanawia bowiem obowi¹zkowe objêcie ubezpieczeniami z tego tytu³u, który powsta³ najwczeniej. Kolejn¹ okolicznoci¹ przemawiaj¹c¹ za uznaniem
zawartych umów o opiekê i sprz¹tanie za de facto jeden stosunek zobowi¹zaniowy jest wykonywanie ich w tym samym miejscu i w tych samych okresach czasu. S¹d Apelacyjny nie zgadza
siê z pogl¹dem skar¿¹cej, i¿ natura wiadczonych czynnoci
w ramach ka¿dej z tych umów, zw³aszcza zakres us³ug, jest ca³kowicie odrêbna. Zasady dowiadczenia ¿yciowego nakazuj¹
bowiem przyj¹æ, i¿ w sytuacji zobowi¹zania siê do wykonywania opieki nad dan¹ osob¹ oraz do sprz¹tania w jej miejscu zamieszkania, nie sposób rozdzieliæ czasowo tych dwóch zakresów czynnoci. W wietle zebranego w sprawie materia³u dowodowego uzasadniony wydaje siê wniosek, ¿e T.W. Sp. z o.o.
Spó³ka Komandytowa nie zawar³aby z zainteresowanymi tylko
umów o sprz¹tanie albo tylko umów o opiekê. Istot¹ zobowi¹zania by³o bowiem ³¹czne wykonywanie tych dwóch zakresów
czynnoci wobec tej samej osoby, w tym samym miejscu i czasie. Argument skar¿¹cej, i¿ czynnoci opieki i sprz¹tania nale¿a³o rozdzieliæ do dwóch odrêbnych umów, poniewa¿ nie sposób
wyobraziæ sobie sytuacji, gdy zleceniobiorca myje lub karmi podopiecznego, a jednoczenie odkurza b¹d zmywa pod³ogi nie
zas³uguje na aprobatê, gdy¿ sprowadza istotê zagadnienia do
absurdu. Przyjmuj¹c zaproponowany przez skar¿¹c¹ tok mylenia nale¿a³oby bowiem uznaæ, i¿ ka¿dy rodzaj czynnoci wykonywanych przez zleceniobiorcê np. w ramach remontu powinien byæ objêty odrêbn¹ umow¹.
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Nie bez znaczenia, w ocenie S¹du Apelacyjnego, pozostaje równie¿ fakt, i¿ umowy s¹ co do zasady zbie¿ne treciowo, przede
wszystkim za nie konkretyzuj¹, jakie obowi¹zki maj¹ byæ wykonywane przez zleceniobiorcê w ramach ka¿dej z tych umów. Znamienne, i¿ w umowie o sprz¹tanie zawartej z E.K. ust. 2 § VI formu³uje m. in. zakaz pozostawiania podopiecznego bez opieki.
S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ sam fakt zredagowania odrêbnych
umów o opiekê nad osob¹ starsz¹ i o sprz¹tanie w jej miejscu
zamieszkania nie przes¹dza o tym, i¿ rzeczywicie  w sensie
prawnym  mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowi¹zaniowymi. Wniosek ten jest o tyle istotny w realiach niniejszej sprawy, i¿ art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
uprawnia do wyboru tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych w sytuacji,
gdy s¹ to faktycznie ró¿ne tytu³y. Nie ma przeszkód, aby treæ
jednego stosunku zobowi¹zaniowego zosta³a ujêta w dwóch lub
wiêcej dokumentach. Dopuszczalna jest równie¿ sytuacja przeciwna, tj. zamieszczenia w jednym dokumencie, na przyk³ad ze
wzglêdów praktycznych, treci wiêcej ni¿ jednego stosunku zobowi¹zaniowego ³¹cz¹cego te same strony. Po³¹czenie kilku umów
w jednym dokumencie nie przes¹dza jednak o tym, ¿e stanowi¹
one jedn¹ umow¹. Analogicznie  zabieg redakcyjny w postaci
rozdzielenia treci jednego stosunku obligacyjnego do dwóch lub
wiêcej dokumentów nie pozwala na przyjêcie, i¿ z tego tylko
wzglêdu faktycznie stanowi¹ one dwie lub wiêcej umów. Podleganie ubezpieczeniom spo³ecznym z okrelonych tytu³ów, a w konsekwencji równie¿ podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne wynikaj¹ z rzeczywistego stanu i sposobu wykonywania zatrudnienia, a nie z samego faktu sporz¹dzenia umowy w okrelony sposób. Dokument w postaci umowy nie jest niepodwa¿alnym dowodem na to, ¿e osoby go podpisuj¹ce, jako strony, faktycznie z³o¿y³y niewadliwe owiadczenie woli o treci zapisanej
w tym dokumencie (por. wyrok SN z dnia 19 padziernika 2007 r.,
II UK 56/07).
Podkrelenia wymaga, i¿ ani S¹d Okrêgowy, ani S¹d Apelacyjny nie kwestionuj¹ faktu wykonywania przez zainteresowane
czynnoci objêtych oboma typami umów tj. opieki nad starsz¹
osob¹ oraz czynnoci porz¹dkowych w jej miejscu zamieszkania.
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Pozoracja, jak s³usznie uzna³ S¹d Okrêgowy i z czym S¹d Apelacyjny w pe³ni siê zgadza, dotyczy zbiegu tytu³ów do ubezpieczenia spo³ecznego umo¿liwiaj¹c¹ na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wybór tylko jednego z tytu³ów, a w konsekwencji przyjêcie do podstawy wymiaru sk³adek przychodu w ni¿szej wysokoci. Rozbicie czynnoci wykonywanych w tym samym miejscu, w tym samym czasie i na rzecz
tej samej osoby na dwie umowy zlecenia, w wietle powy¿szych rozwa¿añ, nie mo¿e byæ bowiem traktowane inaczej ni¿
jako dzia³anie w celu obejcia prawa (którego celem jest pozoracja zbiegu tytu³ów ubezpieczenia spo³ecznego). W tym miejscu
wyjanienia wymaga, ¿e skar¿¹cy b³êdnie zinterpretowa³ wywody S¹du I instancji uznaj¹c, i¿ S¹d ten zakwalifikowa³ zawarcie
dwóch umów zlecenia, w omówionych powy¿ej okolicznociach,
jako dokonanie pozornych czynnoci prawnych (art. 83 § 1 k.c.).
Jak ju¿ wy¿ej wskazano w stanie faktycznym niniejszej sprawy
mamy do czynienia z obejciem prawa (art. 58 § 1 k.c.). Podkrelenia wymaga, i¿ z³o¿enie owiadczenia woli dla pozoru w rozumieniu art. 83 § 1 k.c. oznacza, i¿ osoba owiadczaj¹ca wolê
nie chce, aby powsta³y skutki, jakie prawo zwykle ³¹czy ze sk³adanym owiadczeniem. Natomiast czynnoæ prawna maj¹ca na
celu obejcie ustawy w ujêciu art. 58 § 1 k.c. polega na takim
ukszta³towaniu jej treci, która z formalnego punktu widzenia nie
sprzeciwia siê ustawie, ale w rzeczywistoci zmierza do zrealizowania celu ustawowo zakazanego. Czynnoæ zmierzaj¹ca do
obejcia prawa nie mo¿e wiêc jednoczenie byæ czynnoci¹ pozorn¹ choæby z tego wzglêdu, ¿e pierwsza zostaje rzeczywicie
dokonana, za druga jest jedynie symulowana (por. wyrok SN
z dnia 21 maja 2010 r., I UK 43/10, Legalis i powo³ane tam orzeczenia). Czêsto jednak mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e dzia³anie pozorne strony sk³ada siê na obejcie prawa. Nie ma w¹tpliwoci, i¿ T.W. Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa oraz zainteresowane zawar³y i wykonywa³y dwie umowy zlecenia  o opiekê i o sprz¹tanie. Ju¿ z tego tylko wzglêdu nie mo¿e byæ mowy
o pozornoci przedmiotowych czynnoci prawnych. Zarzut skar¿¹cej, i¿ S¹d Okrêgowy dopuci³ siê naruszenia prawa materialnego, poprzez przyjêcie, ¿e zawarcie z zainteresowanymi od-
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rêbnych umów zlecenia stanowi³o pozorn¹ czynnoæ prawn¹,
jest zatem nieuzasadniony.
Ukszta³towanie jednego stosunku zobowi¹zaniowego jako
dwóch umów w celu obni¿enia kosztów wynikaj¹cych z obowi¹zku odprowadzania sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenia
spo³eczne wiadczy natomiast o fakcie, ¿e rozdzielenie stosunku
obligacyjnego ³¹cz¹cego p³atnika sk³adek z zainteresowanymi stanowi obejcie prawa w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. Nale¿y przy
tym mieæ wiadomoæ, i¿ czym innym jest sprzecznoæ czynnoci prawnej z ustaw¹, a czym innym czynnoæ maj¹ca na celu
obejcie ustawy. S¹d Apelacyjny, podobnie jak S¹d I instancji,
nie twierdzi, ¿e sporne umowy zlecenia s¹, same w sobie, sprzeczne z prawem. Istot¹ niniejszej sprawy nie jest jednak kwestia,
czy literalna treæ tych¿e umów nie narusza przepisów prawa,
ale to, czy rzeczywicie pozostaj¹ one w zbiegu jako tytu³y ubezpieczenia spo³ecznego, umo¿liwiaj¹c tym samym na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy systemowej wybór tylko jednej z nich jako
podstawy odprowadzania sk³adek. Punkt ciê¿koci apelacji ³¹czony
jest z tym, ¿e wykonywane przez zainteresowane obowi¹zki
zwi¹zane z opiek¹ i sprz¹taniem s¹ ca³kowicie odrêbne, a strony  stosownie do treci art. 3531 k.c.  mog³y postanowiæ o ich
rozdzieleniu do dwóch umów. Powy¿sze nie eliminuje jednak
skutku w postaci obejcia prawa, w tym przypadku polegaj¹cego na unikniêciu p³acenia sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
w wy¿szej kwocie. Odnosz¹c siê konkretnie do zarzutu sprzecznej z art. 3531 k.c. ingerencji S¹du Okrêgowego w treæ stosunków obligacyjnych ³¹cz¹cych p³atnika sk³adek i zainteresowane
nale¿y zatem jeszcze raz podkreliæ, i¿ gdyby p³atnik sk³adek
odprowadza³ sk³adki od obu umów zlecenia, to nie by³oby podstaw do kwestionowania takiego stanu rzeczy. Konkluzja o obejciu prawa odnosi siê bowiem do celu, jakiemu s³u¿y³o sporz¹dzenie dwóch oddzielnych umów, a nie do samej ich treci.
S¹d Apelacyjny wskazuje, i¿ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wielokrotnie podkrelano, ¿e zawarcie umowy o pracê
nak³adcz¹, wy³¹cznie w celu niep³acenia wy¿szych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej stanowi obejcie prawa (tak np. wyrok SN z dnia 17
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kwietnia 2009 r., I UK 314/08, OSNP 2010/2122/272). Orzecznictwo to w drodze analogii mo¿na odnieæ równie¿ do niniejszej sprawy. W obu przypadkach chodzi bowiem o sytuacjê, gdy
sama treæ umowy nie sprzeciwia siê ustawie, lecz zmierza do
zrealizowania celu, który nie jest prawnie dopuszczalny.
Przedstawiona wyk³adnia art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych znajduje oparcie równie¿ w systemowej
regule interpretacyjnej. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e stosownie
do treci art. 9 ust. 3 ustawy osoba prowadz¹ca kilka rodzajów
dzia³alnoci pozarolniczej jest objêta obowi¹zkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju dzia³alnoci. Analogicznej regulacji nie przewiduje
natomiast art. 9 ust. 2 ustawy, który zezwala na wybór innych ni¿
najwczeniejszy, wszystkich lub wybranych tytu³ów objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi, jeli dana osoba spe³nia warunki do
objêcia ubezpieczeniami z kilku tytu³ów, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt 2, 46 i 10 ustawy. Maj¹c na wzglêdzie za³o¿enie
o racjonalnoci ustawodawcy nale¿y zatem uznaæ, i¿ w odniesieniu do osób spe³niaj¹cych warunki do objêcia ubezpieczeniami
z kilku tytu³ów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 46 i 10
ustawy, w tym z umowy zlecenia  odmiennie ni¿ w przypadku
osób prowadz¹cych kilka rodzajów dzia³alnoci pozarolniczej 
nie ma znaczenia fakt wykonywania kilku rodzajów przedmiotów zlecenia, jeli s¹ lub powinny one byæ objête jedn¹ umow¹
zlecenia.
W ramach wyk³adni systemowej art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie mo¿na równie¿ pomin¹æ okolicznoci, i¿ zgodnie z treci¹ art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) w zw.
z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  w przypadku, gdy
w ramach jednej umowy zlecenia, stanowi¹cej tytu³ do objêcia
obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczony uzyskuje wiêcej ni¿ jeden przychód, sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne jest op³acana od ka¿dego z uzyskanych przychodów odrêbnie. Przytoczona regulacja, wi¹¿¹ca obowi¹zek op³acenia sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne z ka¿dym z kilku przychodów uzy-
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skiwanych z jednej umowy zlecenia wspiera pogl¹d, zgodnie
z którym równie¿ sk³adka na ubezpieczenie emerytalnorentowe winna byæ op³acana od wszystkich przychodów z danej umowy
zlecenia.
Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj¹, z zastrze¿eniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s¹ osobami wykonuj¹cymi pracê na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia,
zwanymi zleceniobiorcami, oraz osobami z nimi wspó³pracuj¹cymi. Art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, i¿ podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zgodnie natomiast z art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze rodków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru sk³adek
na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje siê przepisy okrelaj¹ce podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza siê o kwoty sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez
ubezpieczonych, niebêd¹cych p³atnikami sk³adek, potr¹conych
przez p³atników ze rodków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
W myl art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za osoby
wykonuj¹ce pracê na podstawie umowy zlecenia istnieje obowi¹zek odprowadzania sk³adek na Fundusz Pracy, gdy podstawa
wymiaru sk³adek na ich ubezpieczenia spo³eczne wynosi w przeliczeniu na okres miesi¹ca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracê.
Stosownie za do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci pracodawcy sk³adki na Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pra-
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cowniczych ustala siê od wyp³at stanowi¹cych podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Przepis art. 18 ust. 3 ustawy systemowej stanowi, i¿ podstawê
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10
(tj. przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy),
je¿eli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej
umowie o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia, okrelono odp³atnoæ za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze rozwa¿ania nale¿y zatem uznaæ,
¿e organ rentowy zasadnie w zaskar¿onych decyzjach okreli³
podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych poprzez zsumowanie przychodów otrzymywanych przez ubezpieczone z obu umów, a nie,
jak chcia³aby tego apeluj¹ca, w postaci ró¿nicy pomiêdzy podstaw¹ wymiaru sk³adek nale¿n¹ a zadeklarowan¹. Organ rentowy, dokonuj¹c kontroli zg³aszania do ubezpieczeñ spo³ecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, jak równie¿ prawid³owoci i rzetelnoci obliczania, potr¹cania i op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, wydaje bowiem decyzjê okrelaj¹c¹ prawid³ow¹ wysokoæ podstawy wymiaru sk³adek. Decyzja ta jest podstaw¹ do z³o¿enia stosownej deklaracji koryguj¹cej i uzupe³nienia brakuj¹cej kwoty sk³adki, a tym samym  wbrew obawom
apeluj¹cej wyra¿onym w pimie procesowym z dnia 7 maja 2012 r.
 nie s³u¿y egzekwowaniu wiadczenia ponad kwotê rzeczywistej zaleg³oci p³atnika sk³adek.
Maj¹c na uwadze okolicznoæ, i¿ rzeczywist¹ przyczyn¹ (kauz¹)
zawarcia przez T.W. Sp. z o.o. Spó³kê Komandytow¹ z zainteresowanymi dwóch umów zlecenia  odrêbnie na opiekê nad
osob¹ starsz¹, a oddzielnie na sprz¹tanie  by³o przedmiotowe
wykorzystanie przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym i formalne
stworzenie  z de facto jednego stosunku zobowi¹zaniowego 
dwóch tytu³ów ubezpieczenia, z których tylko jeden zosta³ wska-
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zany do osk³adkowania, S¹d Apelacyjny na podstawie art. 385
k.p.c. w zwi¹zku z przytoczonymi powy¿ej przepisami oddali³
apelacjê p³atnika sk³adek jako nieuzasadnion¹.

4
WYROK
z dnia 9 maja 2012 r.
III AUa 1754/11
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Ma³gorzata WêgrzynowskaCzajewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Bo¿ena Grubba
SSO del. Renata ¯ywicka

Teza
Przepisy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, które stanowi¹
autonomiczny, niezale¿ny od cywilnego porz¹dek prawny, nie
przewiduj¹ mo¿liwoci dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek. Organ rentowy ma obowi¹zek zap³aciæ obok wiadczenia
g³ównego (emerytury) niezale¿nie od niego oznaczonej u³amkowej czêci tego wiadczenia (odsetki) za okrelony czas niemo¿noci u¿ywania przez emeryta pieniêdzy nale¿nych z tytu³u tej¿e emerytury. Brak jest natomiast podstaw prawnych do przyznania dalszego wyrównania szkody dla ubezpieczonej wynik³ej
z opónienia w zrealizowaniu nale¿nego jej wiadczenia.
Podstawy prawnej dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek
upatrywaæ nale¿y w przepisach prawa cywilnego, a mianowicie
w art. 482 § 1 k.c. stanowi¹cym, i¿ od zaleg³ych odsetek mo¿na
¿¹daæ odsetek za opónienie dopiero od chwili wytoczenia o nie
powództwa, chyba ¿e po powstaniu zaleg³oci strony zgodzi³y
siê na doliczenie zaleg³ych odsetek do d³u¿nej sumy. Z kolei
z dyspozycji normy zawartej w art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wynika odwo³anie do przepisów Kodeksu
cywilnego jedynie w zakresie unormowañ dotycz¹cych wysokoci odsetek ustawowych. Brak natomiast odes³ania do przepisów
tego aktu dopuszczaj¹cych ¿¹danie odsetek od zaleg³ych odse-
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tek. Prawo reguluj¹ce ubezpieczenia spo³eczne zawiera w przedmiocie wyznaczonych nim stosunków prawnych regulacje wyczerpuj¹ce.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 20 kwietnia 2010 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych odmówi³ wnioskodawczyni M.G. prawa do wyp³aty
odsetek za opónienie w wyp³acie emerytury, wskazuj¹c, i¿
wydany w sprawie wyrok S¹du Okrêgowego, nie zawieraj¹cy
w swej treci orzeczenia o odsetkach, wraz z aktami ubezpieczeniowymi wnioskodawczyni wp³yn¹³ do ZUS w dniu 10 grudnia 2010 r., natomiast decyzja o przyznaniu wiadczenia zosta³a
wydana w dniu 27 grudnia 2010 r., a wiêc w przepisanym prawem terminie 30 dni od zakoñczenia postêpowania w sprawie.
W odwo³aniu od powy¿szej decyzji wnioskodawczyni M.G.
wnios³a o zas¹dzenie od pozwanego odsetek w wysokoci
5.458,66 z³otych z tytu³u opónienia w wyp³acie wiadczenia
emerytalnego wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia
odwo³ania do dnia zap³aty. W uzasadnieniu ubezpieczona wskaza³a, ¿e pozwany dokona³ nieprawid³owej wyk³adni przepisów
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i dopiero po dwóch latach postêpowania s¹dowego, na skutek orzeczenia S¹du Najwy¿szego
z dnia 8 padziernika 2010 r., przyzna³ jej dochodzone wiadczenie od daty z³o¿enia wniosku, tj. od dnia 28 listopada 2008 r.
Skar¿¹ca nie zgodzi³a siê ze stanowiskiem pozwanego wskazuj¹cego, ¿e nie jest on zobligowany do wyp³aty odsetek. Powo³uj¹c
siê na stanowisko S¹du Najwy¿szego zaprezentowane w wyroku
o sygn. akt I UPZ 2/11 wnioskodawczyni wskaza³a, ¿e brak
w orzeczeniu zapisu o odpowiedzialnoci ZUS za niewydanie
decyzji w terminie, nie pozbawia ubezpieczonego prawa do otrzymania ustawowych odsetek.
W odpowiedzi na odwo³anie pozwany organ ubezpieczeniowy wniós³ o jego oddalenie, podtrzymuj¹c stanowisko przedstawione w zaskar¿onej decyzji.
S¹d Okrêgowy S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrokiem
z dnia 20 wrzenia 2011 r. zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i przyzna³
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wnioskodawczyni odsetki za okres od dnia 29 grudnia 2008 r. do
dnia 4 stycznia 2011 r. i oddali³ odwo³anie w pozosta³ej czêci.
S¹d Okrêgowy ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
Wnioskodawczyni w dniu 28 listopada 2008 r. z³o¿y³a w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych wniosek o emeryturê, do którego za³¹czy³a m.in. zawiadczenie PKO z dnia 31 marca 1980 r.,
z którego wynika, i¿ w okresie od dnia 01 maja 1976 r. do dnia
31 sierpnia 1979 r. ubezpieczona przebywa³a na urlopie bezp³atnym z tytu³u opieki nad ma³ym dzieckiem.
Decyzj¹ z dnia 22 grudnia 2008 r. organ rentowy odmówi³
wnioskodawczyni prawa do emerytury na podstawie przepisu
art. 29 i 46 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.) z uwagi na nieudokumentowanie przez
wnioskodawczyniê 30letniego sta¿u pracowniczego oraz fakt,
i¿ ostatnim jej tytu³em ubezpieczenia nie by³ stosunek pracy,
lecz prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
Wnioskodawczyni odwo³a³a siê od powy¿szej decyzji ZUS.
Wyrokiem z dnia 19 marca 2009 r. S¹d Okrêgowy maj¹c na
uwadze materia³ dowodowy zgromadzony w aktach pozwanego
organu emerytalnego, zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê i przyzna³
wnioskodawczyni prawo do emerytury z dniem z³o¿enia wniosku.
Powy¿szy wyrok zosta³ zaskar¿ony apelacj¹ przez ZUS, który
nie podzieli³ stanowiska S¹du Okrêgowego, albowiem w jego
ocenie przy ustalaniu okresu ubezpieczenia pracowniczego, o którym mowa w art. 29 ust. 3 w/w ustawy, tj. okresu, przebycie
którego znosi warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu
pracowniczym, uwzglêdnia siê wy³¹cznie te okresy niewykonywania pracy, za które przys³ugiwa³y wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego z tytu³u choroby i macierzyñstwa: zasi³ek chorobowy, macierzyñski, opiekuñczy lub wiadczenie rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z tytu³u niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob¹.
S¹d Apelacyjny w Gdañsku wyrokiem z dnia 3 grudnia 2009 r.
wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 808/09 oddali³ apelacjê
organu emerytalnego wskazuj¹c w uzasadnieniu, i¿ S¹d Okrêgo-
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wy zasadnie uzna³, ¿e okres korzystania w latach 1976 1979
przez pracownicê z urlopu bezp³atnego dla matek pracuj¹cych
opiekuj¹cych siê ma³ymi dzieæmi (zast¹pionego w okresie póniejszym urlopem wychowawczym) nale¿y traktowaæ jako okres
podlegania przez ni¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozostawania w stosunku pracy, tym bardziej, ¿e u¿yty w art. 29 ust.
3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych termin okres podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytu³u pozostawania w stosunku pracy nie zosta³ w ustawie o emeryturach i rentach z FUS zdefiniowany, a brak jest podstaw, aby traktowaæ go jako to¿samy z terminem okres ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 5 tej ustawy. S¹d Apelacyjny nie zgodzi³ siê równie¿ ze stanowiskiem pozwanego organu
rentowego, który podnosi³, ¿e przy ustalaniu okresu ubezpieczenia pracowniczego, o którym mowa w art. 29 ust. 3 przedmiotowej ustawy, tj. okresu, przebycie którego znosi warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym, uwzglêdnia
siê wy³¹cznie te okresy niewykonywania pracy, za które przys³ugiwa³y wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego z tytu³u choroby i macierzyñstwa: zasi³ek chorobowy, macierzyñski, opiekuñczy lub wiadczenie rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za
czas niewykonywania pracy z tytu³u niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob¹. S¹d Apelacyjny wskaza³, ¿e w wietle przedstawionych przez siebie wywodów, równie¿ korzystanie przez
wnioskodawczyniê w okresie od 1 maja 1979 r. do 34 sierpnia
1979 r. z urlopu bezp³atnego z tytu³u sprawowania opieki na
synem nale¿y traktowaæ jako okres podlegania ubezpieczeniu
spo³ecznemu z tytu³u pozostawania w stosunku pracy, o którym
mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Nastêpnie, wobec wniesionej przez organ rentowy skargi kasacyjnej od wyroku S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 8 padziernika 2010 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II UK 104/10 oddali³ skargê kasacyjn¹ organu.
W uzasadnieniu S¹d Najwy¿szy wskaza³, i¿ w wietle cytowanych przez ten S¹d unormowañ, okres urlopu bezp³atnego udzie-
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lanego pracownicy opiekuj¹cej siê ma³ym dzieckiem by³ wiadczeniem przys³uguj¹cym z racji pozostawania w stosunku pracy
i uwa¿any by³ za okres zatrudnienia w rozumieniu przepisów
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, to niezale¿nie od póniejszej kwalifikacji tych¿e okresów jako niesk³adkowych, tak w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o rewaloryzacji
emerytur i rent (...) jak i w art. 7 pkt 5 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych s¹ to okresy podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozostawania w stosunku pracy, o jakich mowa w art. 29 ust. 3 ostatniego z powo³anych przez niego aktów. S¹d Najwy¿szy wskaza³ równie¿, i¿
doliczenie do uwzglêdnionego przez organ rentowy sta¿u podlegania M.G. ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u stosunku pracy (28 lat, 10 miesiêcy i 21 dni) trzyletniego okresu korzystania
przez ni¹ z bezp³atnego urlopu dla matek pracuj¹cych, opiekuj¹cych siê ma³ymi dzieæmi od 1 maja 1976 r. do 31 kwietnia 1979 r.
sprawia, ¿e ubezpieczona legitymuje siê co najmniej trzydziestoletnim okresem owego ubezpieczenia, przypadaj¹cego na wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy, uprawniaj¹cy do emerytury z art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wed³ug tego¿ S¹du, oceny tej nie zmienia
fakt b³êdnego zaliczenia przez S¹d Apelacyjny do spornego okresu
równie¿ bezp³atnego urlopu udzielonego wnioskodawczym na
podstawie przepisów Kodeksu pracy od 1 maja 1979 r. do 31
sierpnia 1979 r.
Odpis wyroku S¹du Najwy¿szego wraz z uzasadnieniem oraz
aktami ubezpieczeniowymi wnioskodawczyni wp³yn¹³ do ZUS
w dniu 10 grudnia 2010 r.
Decyzj¹ z dnia 27 grudnia 2010 r. organ rentowy, wykonuj¹c
prawomocny wyrok S¹du Okrêgowego, przyzna³ ubezpieczonej
prawo do emerytury pocz¹wszy od dnia 28 listopada 2008 r., tj.
od daty okrelonej wyrokiem S¹du. Organ rentowy wyp³aci³
wnioskodawczyni wyrównanie za okres od dnia 28 listopada
2008 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.
W dniu 7 kwietnia 2011 r. wnioskodawczyni z³o¿y³a do ZUS
wniosek o wyp³atê odsetek ustawowych w zwi¹zku z opónieniem w wyp³acie nale¿nego jej wiadczenia emerytalnego.
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Zaskar¿on¹ w niniejszym postêpowaniu decyzj¹ z dnia 20
kwietnia 2011 r. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych odmówi³ ubezpieczonej prawa do wyp³aty odsetek za zw³okê w wyp³acie
emerytury.
( )
S¹d Okrêgowy zwa¿y³, i¿ przedmiotem sporu niniejszego postêpowania by³o prawo ubezpieczonej do odsetek od wyp³aconej przez pozwanego, w zwi¹zku z realizacj¹ wyroku S¹du Okrêgowego z dnia 19 marca 2009 r., emerytury.
Ogóln¹ norm¹ reguluj¹c¹ zasady i zakres odpowiedzialnoci
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych za opónienie w ustalaniu
i wyp³acie wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego jest przepis
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze
zm.), zgodnie z którym Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w przypadku opónienia w wydaniu decyzji ustalaj¹cych prawa do wiadczeñ lub niewyp³acenia wiadczeñ zobowi¹zany jest do wyp³aty
odsetek ustawowych okrelonych przepisami prawa cywilnego.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy opónienie w przyznaniu lub wyp³aceniu wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które
Zak³ad nie ponosi odpowiedzialnoci.
Odpowiedzialnoæ ZUS za opónienia kszta³tuje siê zatem na
zasadzie winy i jest ona wy³¹czona w ka¿dym przypadku, gdy
przyczyna opónienia powsta³a niezale¿nie od zachowania ZUS
(por. wyrok SN z dnia 27 wrzenia 2002 r., II UK 214/02, OSNP/
2004/5/89). Najczêciej odpowiedzialnoæ tê wywo³uj¹ b³êdy
w wyk³adni lub zastosowaniu przepisów przez organ rentowy
oraz dokonywanie b³êdnych ustaleñ faktycznych.
W ocenie S¹du I instancji, regulacja ta z uwagi na swoje usytuowanie w systemie prawa ubezpieczeñ spo³ecznych ma zastosowanie do wszystkich wiadczeñ wyp³acanych przez ZUS, o ile
nie wy³¹czaj¹ jej przepisy szczególne.
Drug¹ obok winy przes³ank¹ zaktualizowania siê obowi¹zku
wyp³aty odsetek, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, jest przekroczenie ustawowych
terminów wyp³acania wiadczeñ przez ZUS. Jej stwierdzenie
wymaga siêgniêcia do regulacji odnosz¹cej siê do poszczegól-
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nych rodzajów wiadczeñ. Zasady wyp³aty wiadczeñ emerytalnorentowych s¹ regulowane ustaw¹ 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 zakresie rent, emerytur oraz innych wiadczeñ okrelonych w art. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, termin ustalania i wyp³aty wiadczeñ regulowany jest przez przepis art. 118
ust. 1 tej¿e ustawy. Zgodnie z tym przepisem organ rentowy
wydaje decyzjê w sprawie prawa do wiadczenia lub ustalenia
jego wysokoci po raz pierwszy w ci¹gu 30 dni od wyjanienia
ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania tej decyzji. Z kolei
stosownie do treci art. 118 ust. la ustawy, je¿eli jednak prawo
do wiadczenia lub jego wysokoæ ustalono orzeczeniem organu
odwo³awczego, za dzieñ wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji uwa¿a siê równie¿ dzieñ wp³ywu
prawomocnego orzeczenia organu odwo³awczego.
Wedle stanowiska prezentowanego przez pozwanego w ka¿dym przypadku, gdy o prawie do wiadczenia decyduje s¹d, za
datê wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania
decyzji nale¿a³oby uznaæ dzieñ wp³ywu do organu rentowego
prawomocnego orzeczenia s¹du pierwszej, b¹d te¿ drugiej instancji, je¿eli w sprawie wniesiono apelacjê.
Z pogl¹dem tym jednak S¹d Okrêgowy siê nie zgodzi³, wskazuj¹c, i¿ nale¿y dokonaæ rozró¿nienia sytuacji, w których dopiero w postêpowaniu s¹dowym przeprowadzono dowody decyduj¹ce o prawie do wiadczenia od sytuacji, w których okolicznoci uzasadniaj¹ce przyznanie prawa by³y znane ju¿ na etapie
wydawania decyzji przez organ rentowy.
Z faktu wszczêcia postêpowania s¹dowego nie mo¿na wnioskowaæ, i¿ w sprawie nie zosta³y wyjanione okolicznoci, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Celem postêpowania tocz¹cego siê na skutek odwo³ania od decyzji organu rentowego
jest zweryfikowanie ustaleñ poczynionych przy jej wydaniu.
Weryfikacja ta nie musi wi¹zaæ siê z przeprowadzaniem nowych
dowodów. S¹d mo¿e wydaæ wyrok opieraj¹c siê wy³¹cznie na
dowodach, którymi dysponowa³ organ rentowy. Na równi z t¹
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sytuacj¹ nale¿y potraktowaæ wydanie rozstrzygniêcia w oparciu
o dowód ze znajduj¹cych siê w aktach ubezpieczeniowych zawiadczeñ i wiadectw pracy w szczególnych warunkach nie
uwzglêdnionych przez ZUS jako rodek dowodowy na okolicznoæ pracy w warunkach szczególnych jedynie na tej podstawie,
¿e zosta³y one wystawione przez porednika a nie przez pracodawcê. Tak samo nale¿y tak¿e traktowaæ fakt odmowy przyznania ubezpieczonemu prawa do wiadczenia w oparciu o zastosowan¹ przez ZUS interpretacjê przepisów prawa, która zosta³a
ca³kowicie podwa¿ona przez s¹dy dwóch instancji, a tak¿e przez
S¹d Najwy¿szy na skutek z³o¿onej przez pozwanego skargi kasacyjnej  jak mia³o to miejsce w niniejszej sprawie.
Nieuzasadnionym jest zatem, zdaniem S¹du I instancji, przyjêcie, i¿ okolicznoci konieczne do wydania decyzji zosta³y wyjanione dopiero w postêpowaniu s¹dowym, albowiem istnia³y one
ju¿ w czasie jej wydania. Nie zosta³y jednak prawid³owo ocenione
na skutek niedostatecznego ich wyjanienia przez organ rentowy
z przyczyn od niego zale¿nych. Dlatego te¿ w takim przypadku
wy³¹czone jest zastosowanie przepisu art. 118 ust. la ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Przepis ten bêdzie mia³ zastosowanie tylko w tych przypadkach, gdy w postêpowaniu s¹dowym wykazane zostanie, ¿e
w momencie wydania decyzji organu rentowego nie by³o mo¿liwym wyjanienie wszystkich okolicznoci maj¹cych wp³yw na
jej treæ, przy czym niemo¿noæ ta wynika³a z przyczyn niezale¿nych od organu rentowego. Je¿eli bowiem organ rentowy
mimo realnej mo¿liwoci, z w³asnej winy nie dokona wyczerpuj¹cych ustaleñ w konkretnej sprawie, to nie mo¿e powo³ywaæ
siê na w/w przepis w celu uchronienia siê przed obowi¹zkiem
zap³aty odsetek. Stanowisko to¿same z niniejszym zaj¹³ równie¿
S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 kwietnia 2004 r.,
w sprawie III UA 1/04 (OSNP 2004/23/406), w którym S¹d ten
stwierdzi³, ¿e je¿eli organ rentowy nie wyda decyzji pozytywnej
w sprawie ustalenia prawa do wiadczenia lub nie wyp³aci tego
wiadczenia w terminie 30  dniowym od (...) daty wyjanienia
ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania przez organ rentowy decyzji, a nastêpnie  w wyniku przeprowadzonego w spra-
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wie postêpowania  oka¿e siê, i¿ w tej dacie zosta³y ju¿ faktycznie wyjanione wszystkie okolicznoci niezbêdne dla wydania
takiej decyzji, to wówczas organ rentowy obowi¹zany jest do
wyp³aty tak¿e stosownych odsetek od tego wiadczenia, chyba
¿e zaistnia³e opónienie w przyznaniu lub wyp³aceniu wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które organ rentowy
nie ponosi odpowiedzialnoci.
Zdaniem S¹du Okrêgowego, przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e wyk³adnia systemowa art. 118 ust. la ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
prowadzi do wniosku, ¿e na potrzeby ustalenia odpowiedzialnoci organu rentowego z tytu³u opónienia w ustaleniu lub wyp³acie wiadczeñ, sens wyra¿onej w tym przepisie normy prawnej jest nastêpuj¹cy: Za dzieñ wyjanienia ostatniej okolicznoci
niezbêdnej do wydania decyzji, uznaje siê równie¿ dzieñ wp³ywu prawomocnego orzeczenia, o ile za nieustalenie tych okolicznoci odpowiedzialnoci nie ponosi organ rentowy.
Zasadnoæ prezentowanego stanowiska wynika z wyra¿onej
w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zasady odpowiedzialnoci ZUS za opónienie w ustalaniu prawa i wyp³acaniu wiadczeñ opartej na jego winie. Odmienny pogl¹d spowodowa³by nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialnoci organu rentowego nawet w sytuacjach, gdy przy wydaniu decyzji
w sposób ewidentny pomija³by on okolicznoci wskazywane przez
ubezpieczonego. Odpowiedzialnoæ ta aktualizowa³aby siê dopiero po dorêczeniu odpisu prawomocnego orzeczenia s¹du, a i tak
organ rentowy móg³by siê powo³ywaæ na okolicznoci j¹ wy³¹czaj¹ce na mocy w/w przepisu. Trudno jednak by³oby znaleæ
logiczne uzasadnienie dla takiego rozwi¹zania. Nadto organ rentowy dodatkowo zyska³by te¿ na uprzywilejowaniu, gdy¿ móg³by
odmawiaæ prawa do wiadczeñ w przypadku zaistnienia jakichkolwiek w¹tpliwoci, niejako odsy³aj¹c ubezpieczonego na drogê
postêpowania s¹dowego, nie licz¹c siê przy tym z ¿adnymi konsekwencjami swojego postêpowania. W praktyce spowodowa³oby to równie¿ wydatne przed³u¿enie wyp³acania wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego i przerzucenie w ca³oci na ubezpieczonego ubiegaj¹cego siê o prawo do wiadczenia ciê¿aru dowodu.
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Wyjanienie okolicznoci niezbêdnych do wydania decyzji
nale¿y do organu rentowego. Nie ma na to wp³ywu obowi¹zywanie art. 118 ust. la ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Organ
rentowy powinien zatem w pe³ni wykorzystywaæ swoje mo¿liwoci w celu stanowczego ustalenia okolicznoci niezbêdnych
do wydania decyzji. Je¿eli za obowi¹zkowi temu uchybi, nara¿a
siê na odpowiedzialnoæ za opónienie w ustaleniu prawa do
wiadczenia lub jego wyp³acie na zasadach okrelonych w art.
85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie ka¿de wyjanienie okolicznoci przez
organ odwo³awczy zwalnia organ rentowy z odpowiedzialnoci
z tytu³u opónienia w ustaleniu i wyp³acie wiadczenia. Stwierdziæ trzeba, ¿e art. 118 ust. la ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
ma w¹ski zakres przedmiotowy.
Organ rentowy nies³usznie przyj¹³ za datê wyjanienia ostatniej
okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji datê wp³ywu prawomocnego wyroku S¹du i w konsekwencji tego uznanie, ¿e ewentualna zw³oka nast¹piæ mog³a po 30 dniach od daty wp³ywu tego
wyroku. Przypomnieæ w tym miejscu bowiem nale¿y, i¿ w niniejszej sprawie organ rentowy dopuci³ siê b³êdu przy interpretacji
przepisów prawa materialnego, a mianowicie przy ustaleniu czy
okres urlopu bezp³atnego udzielnego pracownicy opiekuj¹cej siê
ma³ym dzieckiem jest okresem zatrudnienia. S¹d I instancji wyrokuj¹c w sprawie o prawo do emerytury opar³ siê tylko i wy³¹cznie na
dokumentach ju¿ zgromadzonych przez organ ubezpieczeniowy
i znajduj¹cych siê w jego aktach, a które to dokumenty, wskutek
b³êdnej interpretacji przepisów, nie zosta³y uwzglêdnione przez
organ rentowy. Stanowisko, jakie przyjmowa³ organ rentowy odnonie odmowy przyznania prawa do emerytury, w wietle wyroku
S¹du Okrêgowego, S¹du Apelacyjnego i nastêpnie S¹du Najwy¿szego, by³o w sposób oczywisty b³êdne. Co za tym idzie, w ocenie
S¹du I instancji, wydana przez organ rentowy decyzja odmowna
by³a nieprawid³owa, a jej wydanie zosta³o zawinione przez sam
organ, który b³êdnie zinterpretowa³ przepisy reguluj¹ce ustalenie
sta¿u pracy warunkuj¹cego nabycie prawa do emerytury.
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W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d I instancji uzna³, i¿ spe³nione
zosta³y przes³anki o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, albowiem organ w postêpowaniu wyjaniaj¹cym móg³ samodzielnie ustaliæ wszelkie okolicznoci konieczne dla przyznania ubezpieczonej prawa do wiadczenia. Tym samym nie znajdzie tu zastosowania art. 118 ust. 1a
w zw. z ust. 1 tego przepisu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i w zwi¹zku z tym terminu na wydanie decyzji nie mo¿na liczyæ od dnia wp³ywu do
organu wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 8 padziernika 2010 r.
oddalaj¹cego skargê kasacyjn¹ pozwanego, a wiêc od dnia 10
grudnia 2010 r.
Skoro wiêc organ wyda³ decyzjê przyznaj¹c¹ ubezpieczonej prawo
do wiadczenia emerytalnego w dniu 27 grudnia 2010 r., choæ istnia³y podstawy do wydania decyzji ju¿ w 2008 r., to stwierdziæ
nale¿y, i¿ decyzja ta zosta³a wydana z opónieniem, powoduj¹cym
stosownie do treci art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, koniecznoæ zap³aty odsetek za opónienie.
S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ oznaczaj¹c datê, w której organ
winien by³ ustaliæ prawo i wyp³aciæ wiadczenie, siêgn¹æ nale¿y
do regulacji art. 118 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, organ rentowy wydaje decyzjê w sprawie prawa do wiadczenia
lub ustalenia jego wysokoci po raz pierwszy w ci¹gu 30 dni od
wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania tej decyzji, z uwzglêdnieniem ust. 2 i 3 oraz art. 120. Zgodnie za
z ust. 2 art. 118 ustawy, je¿eli w wyniku decyzji zosta³o ustalone
prawo do wiadczenia oraz jego wysokoæ, organ rentowy dokonuje wyp³aty wiadczenia w terminie okrelonym w ust. 1. Je¿eli za na podstawie przedstawionych rodków dowodowych nie
jest mo¿liwe ustalenie prawa lub wysokoci wiadczenia, za datê
wyjanienia ostatniej okolicznoci, o której mowa w ust. 1, uwa¿a siê datê koñcow¹ dodatkowego terminu do przedstawienia
niezbêdnych dowodów, wyznaczonego przez organ rentowy albo
datê przedstawienia tych dowodów.
W toku postêpowania tocz¹cego siê na skutek z³o¿onego przez
ubezpieczon¹ wniosku o emeryturê, ubezpieczona ju¿ wraz ze
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z³o¿eniem wniosku o wiadczenie przed³o¿y³a wszelkie niezbêdne dokumenty wymagane do prawid³owego ustalenia sta¿u ubezpieczeniowego wnioskodawczyni.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Okrêgowy uzna³, i¿ decyzja
przyznaj¹ca ubezpieczonej prawo do emerytury powinna zapaæ
w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia przez ubezpieczon¹ wniosku
o przyznanie jej prawa do dochodzonego wiadczenia, a wiêc
najpóniej w dniu 28 grudnia 2008 r. Od tej te¿ daty organ winien wyp³acaæ, w ustalonych zgodnie z w³aciwymi przepisami
terminach, wiadczenie za kolejne okresy miesiêczne.
W zwi¹zku z nieuzasadnionym opónieniem w ustaleniu i wyp³acie wiadczenia nale¿nego ubezpieczonej w terminach wy¿ej
wskazanych, organ jest zobowi¹zany, stosownie do treci art. 85
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, do wyp³aty
wiadczenia wraz z odsetkami. Okres opónienia, za jaki winny
zostaæ naliczone odsetki okrela za, wydane z mocy delegacji
zawartej w art. 85 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 104) w sprawie szczegó³owych zasad wyp³acania odsetek za opónienie w ustaleniu lub
wyp³acie wiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych. Stosownie do
treci § 2 ust. 1 i 2 tego rozporz¹dzenia, odsetki wyp³aca siê za
okres od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie terminu na ustalenie
prawa do wiadczeñ lub ich wyp³aty, przewidzianego w przepisach okrelaj¹cych zasady przyznawania i wyp³acania wiadczeñ 
do dnia wyp³aty wiadczeñ, z uwzglêdnieniem ust. 25. Okres za
opónienia w ustaleniu prawa do wiadczeñ i ich wyp³acie, dla
których przepisy okrelaj¹ce zasady ich przyznawania i wyp³acania
przewiduj¹ termin na wydanie decyzji, liczy siê od dnia nastêpuj¹cego po up³ywie terminu na wydanie decyzji.
W zwi¹zku z powy¿szym, S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ ubezpieczonemu nale¿ne s¹ odsetki za opónienie w wyp³acie wiadczenia od dnia 29 grudnia 2008 r., za organ powinien obliczyæ
odsetki za opónion¹ wyp³atê wiadczenia, która nast¹pi³a dopiero w styczniu 2011 r.
Na marginesie S¹d I instancji zaznaczy³, i¿ zgodnie z uchwa³¹
S¹du Najwy¿szego z dnia 24 marca 2011 r. (I UZP 2/11, LEX nr
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784338) brak orzeczenia organu odwo³awczego o odpowiedzialnoci organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci
niezbêdnej do wydania decyzji, o którym mowa w art. 118 ust.
la 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 pozbawia ubezpieczonego prawa do odsetek
za opónienie w wyp³acie wiadczenia.
( )
Odnosz¹c siê w dalszej kolejnoci do ¿¹dania ubezpieczonej
zas¹dzenia na jej rzecz odsetek od zaleg³ych odsetek S¹d Okrêgowy wskaza³, i¿ jest ono bezzasadne i jako takie nie zas³uguje
na uwzglêdnienie. Przepisy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych,
które stanowi¹ autonomiczny, niezale¿ny od cywilnego porz¹dek prawny, nie przewiduj¹ mo¿liwoci dochodzenia odsetek od
zaleg³ych odsetek. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych
s¹ zakwalifikowane do spraw cywilnych w szerokim tego pojêcia znaczeniu (art. 1 k.p.c.) i s¹ one sprawami szczególnymi w relacji do spraw cywilnych sensu stricto, a prawo ubezpieczeñ spo³ecznych jest wyodrêbnione w oparciu o kryterium przedmiotu
regulacji prawnej. Sprawy o odsetki i wiadczenie g³ówne nale¿y traktowaæ jednolicie. Organ rentowy ma obowi¹zek zap³aciæ
obok wiadczenia g³ównego (emerytury) niezale¿nie od niego
oznaczonej u³amkowej czêci tego wiadczenia (odsetki) za okrelony czas niemo¿noci u¿ywania przez emeryta pieniêdzy nale¿nych z tytu³u tej¿e emerytury. Brak jest natomiast podstaw
prawnych do przyznania dalszego wyrównania szkody dla ubezpieczonej wynik³ej z opónienia w zrealizowaniu nale¿nego jej
wiadczenia.
Podstawy prawnej dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek
upatrywaæ nale¿y w przepisach prawa cywilnego, zawartych
w ustawie Kodeks cywilny, a mianowicie w art. 482 § 1 k.c.
stanowi¹cym, i¿ od zaleg³ych odsetek mo¿na ¿¹daæ odsetek za
opónienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba
¿e po powstaniu zaleg³oci strony zgodzi³y siê na doliczenie
zaleg³ych odsetek do d³u¿nej sumy. Z kolei z dyspozycji normy
zawartej w art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
wynika odwo³anie do przepisów Kodeksu cywilnego jedynie
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w zakresie unormowañ dotycz¹cych wysokoci odsetek ustawowych. Brak natomiast odes³ania do przepisów tego aktu dopuszczaj¹cych ¿¹danie odsetek od zaleg³ych odsetek. Prawo reguluj¹ce ubezpieczenia spo³eczne zawiera w przedmiocie wyznaczonych nim stosunków prawnych regulacje wyczerpuj¹ce. Przepisy Kodeksu cywilnego maj¹ w sprawach z tego zakresu zastosowanie jedynie wówczas, gdy istnieje wyrane, ustawowe odes³anie. Prawo do wiadczeñ z ubezpieczenia lub zaopatrzenia
spo³ecznego nie wynika bowiem z umowy ubezpieczenia uregulowanej w Kodeksie cywilnym ze stosunku cywilnoprawnego, a z ustawowego podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu,
okrelonych w ustawach grup spo³ecznych.
W ocenie S¹du Okrêgowego, ca³kowicie b³êdnym jest za³o¿enie, ¿e w zakresie prawa do odsetek od wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego obowi¹zuje przepis art. 481 k.c. (por. wyrok
SN z dnia 29 padziernika 1997 r., II UKN 208/97, OSNAP 1998/
15/461).
Stosownie do podzielanego przez S¹d Okrêgowy pogl¹du wyra¿onego przez S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu wyroku z dnia
27 wrzenia 2002 r. (II UK 214/2002, OSNAP 2004/5/89), w stosunkach opartych na prawie ubezpieczeñ spo³ecznych, w którym nale¿y poszukiwaæ podstawy roszczeñ ubezpieczonego,
odsetki od opónionego wiadczenia uregulowane s¹  dla potrzeb tego prawa  wyczerpuj¹co, bez mo¿liwoci odwo³ywania
siê do przepisów prawa cywilnego. wiadczenia nale¿ne w tym
systemie nie maj¹ charakteru obligacyjnego, wiêc obowi¹zek zap³aty odsetek mo¿e wynikaæ tylko z ustawy. W jednym tylko
wypadku Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest obowi¹zany do
wyp³aty odsetek w wysokoci okrelonej przepisami prawa cywilnego, wówczas gdy nie dokona  w nastêpstwie okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialnoæ  wyp³aty wiadczeñ w terminach przewidzianych w przepisach dotycz¹cych ich przyznawania i wyp³acania. Chodzi zatem o odsetki za zw³okê w wiadczeniu, powsta³¹ na skutek okolicznoci, za które ten organ odpowiada, a nie za opónienie, w którym nie ma elementu winy.
Z tej przyczyny niedopuszczalna jest analogia z art. 476 i 481
k.c. (por. uchwa³ê SN z dnia 11 wrzenia 1991 r., II UZP 11/91,
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OSP 1992/78/147). Przepisy Kodeksu cywilnego nie mog¹ zmieniaæ odmiennych regulacji przepisów w zakresie ubezpieczeñ
spo³ecznych. Skoro odsetki od opónionego wiadczenia s¹ uregulowane w przepisach prawnych z ubezpieczeñ spo³ecznych
wyczerpuj¹co, to nie stosuje siê przepisów prawa cywilnego
w zakresie tymi przepisami unormowanymi (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 19 wrzenia 1994 r., III AUr 51/94).
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ argumentacjê, za niedopuszczalne S¹d I instancji uzna³ ¿¹danie ubezpieczonej o zas¹dzenie na
jej rzecz od organu rentowego odsetek od zaleg³ych odsetek.
Apelacjê od wyroku wywiód³ pozwany organ rentowy, zaskar¿aj¹c go w czêci dotycz¹cej pkt. I i zarzucaj¹c mu naruszenie przepisu art. 118 ust. la 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 przepisu art. 85 ust.
1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Wskazuj¹c na powy¿sze, pozwany wniós³ o zmianê zaskar¿onego wyroku w czêci dotycz¹cej pkt. I, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego wyroku w w/w czêci i przekazanie sprawy
do ponownego rozpatrzenia przez S¹d I instancji.
( )
S¹d Apelacyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
Apelacja nie zas³uguje na uwzglêdnienie, bowiem nie zawiera zarzutów, które mog³yby skutkowaæ zmian¹ b¹d uchyleniem
zaskar¿onego wyroku.
S¹d I instancji prawid³owo ustali³ stan faktyczny w oparciu
o zgromadzony w sprawie materia³ dowodowy, za w swych
ustaleniach i wnioskach nie wykroczy³ poza ramy swobodnej
oceny wiarygodnoci i mocy dowodów wynikaj¹ce z przepisu
art. 233 k.p.c., nie pope³ni³ te¿ b³êdów w rozumowaniu w zakresie zarówno ustalonych faktów, jak te¿ ich oceny prawnej,
albowiem prawid³owo zinterpretowa³ i zastosowa³ odpowiednie
przepisy prawa. W konsekwencji, S¹d odwo³awczy, oceniaj¹c
jako prawid³owe ustalenia faktyczne i rozwa¿ania prawne dokonane przez S¹d pierwszej instancji, uzna³ je za w³asne, co ozna-
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cza, i¿ zbêdnym jest ich szczegó³owe powtarzanie w uzasadnieniu wyroku S¹du odwo³awczego (por. wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 339/98, OSNAPiUS 1999/24/776).
Spór w przedmiotowej sprawie sprowadza³ siê od ustalenia,
czy organ rentowy winien zap³aciæ wnioskodawczyni odsetki za
opónienie w wyp³acie wiadczenia emerytalnego.
Jak wskaza³ S¹d I instancji, kwestiê odsetek nale¿nych od
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w przypadku nieterminowego wydania decyzji normuje art. 85 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Zgodnie z jego treci¹  je¿eli organ
rentowy  w terminach przewidzianych w przepisach okrelaj¹cych zasady przyznawania i wyp³acania wiadczeñ pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego  nie ustali³ prawa do wiadczenia
lub nie wyp³aci³ tego wiadczenia, jest obowi¹zany do wyp³aty
odsetek od tego wiadczenia w wysokoci odsetek ustawowych
okrelonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opónienie w przyznaniu lub wyp³aceniu wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które ZUS nie ponosi odpowiedzialnoci.
Cytowany przepis odsy³a do terminów przewidzianych w przepisach okrelaj¹cych zasady przyznawania i wyp³acania wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego. W przypadku ubezpieczonej wiadczeniem tym by³o prawo do emerytury  przyznane
decyzj¹ organu rentowego z dnia 27 grudnia 2010 r. w wykonaniu prawomocnego wyroku S¹du Okrêgowego z dnia 19 marca
2009 r.  które jest przyznawane i wyp³acane w terminach okrelonych w przepisie art. 118 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.).
Zgodnie z treci¹ art. 118 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) organ
rentowy wydaje decyzjê w sprawach prawa do wiadczenia lub
ustalenia jego wysokoci po raz pierwszy w ci¹gu 30 dni od
wyjanienia ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania tej decyzji, z uwzglêdnieniem ust. 2 i 3 oraz art. 120, przy czym 
zgodnie z dyspozycj¹ art. 118 ust. 3 tej ustawy, je¿eli na podsta-
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wie przedstawionych rodków dowodowych nie jest mo¿liwe
ustalenie prawa lub wysokoci wiadczenia, za datê wyjanienia
ostatniej okolicznoci, o której mowa w ust. 1, uwa¿a siê datê
koñcow¹ dodatkowego terminu do przedstawienia niezbêdnych
dowodów, wyznaczonego przez organ rentowy, albo datê przedstawienia tych dowodów. Oznacza to, i¿ wyjanienie ostatniej
okolicznoci niezbêdnej do wydania przez organ rentowy decyzji nastêpuje w zasadzie w dacie jej faktycznego wyjanienia i od
tej daty liczyæ nale¿y 30dniowy termin procesowy, w okresie
którego organ rentowy obowi¹zany jest wydaæ decyzjê w danej
sprawie. W konsekwencji, je¿eli organ rentowy nie wyda decyzji pozytywnej w sprawie ustalenia prawa do wiadczenia lub
nie wyp³aci tego wiadczenia w terminie 30dniowym od tak
okrelonej daty, a nastêpnie  w wyniku przeprowadzonego
w sprawie postêpowania  oka¿e siê, i¿ w tej dacie zosta³y ju¿
faktycznie wyjanione wszystkie okolicznoci niezbêdne dla
wydania takiej decyzji, to wówczas organ rentowy obowi¹zany
jest do wyp³aty tak¿e stosownych odsetek od tego wiadczenia,
chyba ¿e zaistnia³e opónienie w przyznaniu lub wyp³aceniu
wiadczenia jest nastêpstwem okolicznoci, za które organ rentowy nie ponosi odpowiedzialnoci (art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych).
W przypadku zatem pozytywnego ustalenia prawa do wiadczenia zasad¹ winno byæ jak najszybsze wydanie decyzji. wiadczy o tym chocia¿by uregulowanie art. 120 wskazuj¹ce, ¿e organ
rentowy zobowi¹zany jest raczej przyznaæ wiadczenie w wysokoci zaliczkowej, ni¿ odwlekaæ wydanie decyzji do momentu
jednoznacznego ustalenia w³aciwej wysokoci wiadczenia. Jak
stwierdzono w uzasadnieniu postanowienia S¹du Najwy¿szego
z dnia 13 maja 1999 r. (II UKN 614/98, PPiPS 2000, nr 7), szybkie i skuteczne nabycie wiadczeñ stanowi s³uszny interes ubezpieczonego, a wyjanienie okolicznoci niezbêdnych do wydania decyzji nale¿y do organu rentowego.
Wymienione wy¿ej przepisy w sposób pe³ny okrelaj¹ zasadê i okolicznoci, po których zajciu powstaje obowi¹zek zap³aty odsetek. Rozstrzygniêcia zatem w niniejszej sprawie wymaga³o jedynie okrelenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wy-
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dania decyzji w przedmiocie przyznania ubezpieczonej prawa
do emerytury.
Jak trafnie wskaza³ S¹d I instancji, okolicznoci konieczne do
wydania przez organ rentowy prawid³owej decyzji nie zosta³y
wyjanione w postêpowaniu s¹dowym, bowiem ubezpieczona
ju¿ wraz ze z³o¿eniem wniosku o wiadczenie przed³o¿y³a wszelkie niezbêdne dokumenty konieczne do ustalenia jej sta¿u ubezpieczeniowego. Przyczyn¹ opónienia w wydaniu decyzji przyznaj¹cej wnioskodawczyni prawo do wiadczenia by³ b³¹d organu rentowego przy interpretacji przepisów prawa materialnego,
a mianowicie przy ustaleniu czy okres urlopu bezp³atnego udzielnego pracownicy opiekuj¹cej siê ma³ym dzieckiem jest okresem
zatrudnienia. Stanowisko takie jednoznacznie potwierdza fakt, i¿
S¹d I instancji, rozstrzygaj¹c o prawie do emerytury, opar³ siê
tylko i wy³¹cznie na dokumentach ju¿ zgromadzonych przez organ ubezpieczeniowy i znajduj¹cych siê w jego aktach, które nie
zosta³y uwzglêdnione przez organ rentowy jedynie wskutek b³êdnej interpretacji przepisów. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, i¿ wydanie przez pozwanego nieprawid³owej decyzji odmownej zawinione zosta³o przez organ rentowy.
W tym stanie sprawy, zastosowania w niniejszej sprawie nie
mo¿e znaleæ art. 118 ust. 1a w zw. z ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Terminu
na wydanie decyzji nie mo¿na zatem liczyæ od dnia wp³ywu do
pozwanego wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 8 padziernika
2010 r. oddalaj¹cego skargê kasacyjn¹ pozwanego, bowiem pozwany mia³ podstawy do wydania prawid³owej decyzji ju¿ w momencie z³o¿enia przez wnioskodawczyniê wniosku o emeryturê, a zatem winien by³ to uczyniæ najpóniej w dniu 28 grudnia
2008 r. Skoro za decyzja przyznaj¹ca wiadczenie zosta³a wydana z opónieniem, organ rentowy obowi¹zany jest zgodnie z treci¹ art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
zap³aciæ wnioskodawczyni nale¿ne odsetki, liczone od dnia 28
grudnia 2008 r.
Za trafne nale¿y tak¿e uznaæ rozwa¿ania S¹du I instancji odnonie ¿¹danych przez wnioskodawczyniê odsetek od odsetek.
Kwestia odsetek uregulowana zosta³a wyczerpuj¹co w prawie
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ubezpieczeñ spo³ecznych, a zatem brak jest podstaw do zastosowania na zasadzie analogii art. 476 i 481 k.c.
Zajmuj¹c stanowisko w przedmiocie apelacji pozwanego, wskazaæ nale¿y, i¿ jej istota sprowadza siê do zakwestionowania prawomocnego wyroku przyznaj¹cego wnioskodawczyni prawo do
emerytury, na skutek którego ubezpieczona domaga siê od organu rentowego odsetek, a nie do wyroku S¹du Okrêgowego wydanego w niniejszej sprawie. Wskazaæ zatem trzeba na wynikaj¹c¹ z art. 365 § 1 k.p.c. zasadê prawomocnoci materialnej, zgodnie z któr¹ orzeczenie prawomocne wi¹¿e nie tylko strony i s¹d,
który je wyda³, lecz równie¿ inne s¹dy oraz inne organy pañstwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych tak¿e inne osoby. Moc wi¹¿¹ca orzeczenia
merytorycznego oznacza, i¿ w kolejnym postêpowaniu, w którym pojawi³a siê konkretna kwestia, nie podlega ona ju¿ ponownemu badaniu, innymi s³owy  przes¹dzenie we wczeniejszym
wyroku kwestii o charakterze prejudycjalnym oznacza, ¿e w procesie póniejszym kwestia ta nie mo¿e byæ ju¿ w ogóle badana
(por. wyrok SN z dnia 12 maja 2011 r., I PK 193/10, LEX nr
852766; wyrok SN z dnia 12 lipca 2002 r., V CKN 1110/00, LEX
nr 74492). O prejudycjalnej naturze prawomocnego wyroku dla
innego postêpowania mo¿na przy tym mówiæ nie tylko w przypadku, gdy w postêpowaniu wystêpuj¹ te same strony albo osoby objête rozszerzon¹ prawomocnoci¹ orzeczenia, ale równie¿
wtedy, gdy pomiêdzy prawomocnym orzeczeniem oraz tocz¹c¹
siê spraw¹ zachodzi szczególny zwi¹zek polegaj¹cy na tym, ¿e
prawomocne orzeczenie oddzia³uje na rozstrzygniêcie tocz¹cej
siê sprawy (J. Rodziewicz, Prejudycjalnoæ w postêpowaniu cywilnym, Gdañsk 2000, s. 95).
Przenosz¹c powy¿sze do realiów niniejszej sprawy, wskazaæ
nale¿y, i¿ miêdzy rozstrzygniêt¹ ju¿ spraw¹ o emeryturê a tocz¹c¹
siê przed niniejszym s¹dem spraw¹ o odsetki zachodzi owy szczególny zwi¹zek, gdy¿ prawomocne orzeczenie o prawie do emerytury oddzia³uje na rozstrzygniêcie tocz¹cej siê przed tutejszym
s¹dem sprawy. Skoro zatem kwestia prawa do emerytury wnioskodawczyni zosta³a ju¿ prawomocnie rozstrzygniêta w innym postêpowaniu, to tym samym w niniejszej sprawie nie mo¿e ju¿ byæ
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ona w ogóle badana. Obowi¹zkiem S¹du Okrêgowego by³o zaakceptowaæ ustalenia S¹du Najwy¿szego w sprawie II UK 104/10
i na podstawie tych ustaleñ dokonaæ oceny, czy wnioskodawczyni nale¿¹ siê odsetki za opónienie organu rentowego. Maj¹c na
uwadze powy¿sze, zarzut nies³usznego przyznania M.G. prawa
do emerytury i w zwi¹zku z tym niezasadnoci przyznania jej odsetek nie mo¿e byæ w ogóle rozpoznawany.
Odnonie natomiast sporu natury prawnej uzasadniaj¹cego
wydanie przez organ rentowy decyzji odmownej i tym samym
niweluj¹cym odpowiedzialnoæ organu rentowego za nieustalenie ostatniej okolicznoci niezbêdnej do wydania decyzji, S¹d
Apelacyjny wskazuje, i¿ przywo³ywany w apelacji wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia w sprawie II UK 188/10 stwierdzaj¹cy, i¿
okres urlopu wychowawczego wykorzystanego przed dniem
1 stycznia 1999 r. przez osobê bêd¹c¹ pracownikiem nie jest
okresem podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, odbiega od przewa¿aj¹cej linii orzeczniczej S¹du Najwy¿szego, zajmuj¹cej w tej kwestii stanowisko
to¿same ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku rozstrzygaj¹cym o prawie wnioskodawczyni do emerytury. W zdecydowanej wiêkszoci spraw S¹d Najwy¿szy zaj¹³ bowiem stanowisko, i¿ okresy bezp³atnego urlopu dla matek pracuj¹cych, opiekuj¹cych siê ma³ymi dzieæmi a nastêpnie urlopu wychowawczego  wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r.  s¹ od dnia
28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art.
29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (por. uchwa³a SN
z dnia 18 maja 2011 r., I UZP 1/11, wyrok SN z dnia 18 padziernika 2011 r., I UK 248/10, wyrok SN z dnia 8 padziernika
2010 r., II UK 104/10, postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2011 r.,
I UK 248/10). W zwi¹zku z powy¿szym, wskazaæ trzeba, i¿ w niniejszej sprawie nie mo¿e byæ mowy o uzasadnionych w¹tpliwociach i sporze prawnym, gdy¿ organ rentowy nie post¹pi³
zgodnie z decyduj¹c¹ lini¹ orzecznicz¹, b³êdnie zinterpretowa³
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przepisy i na skutek tego wyda³ z³¹ decyzjê, za co ponosi odpowiedzialnoæ i w zwi¹zku z tym winien zap³aciæ wnioskodawczyni odsetki.
Maj¹c na wzglêdzie wszystkie wskazane wy¿ej motywy, S¹d
Apelacyjny stan¹³ na stanowisku, i¿ zaskar¿ony w niniejszej sprawie wyrok w pe³ni odpowiada³ prawu, a wniesiona od niego
apelacja by³a bezzasadna, dlatego te¿ na mocy art. 385 k.p.c.
zosta³a oddalona.
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PRAWO KARNE
1
WYROK
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
II AKa 68/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Malak (przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop
SSA Dorota Wróblewska (sprawozdawca)

Teza
Wobec zmiany treci art. 82 k.k. istnieje koniecznoæ porównywania stanów prawnych przez pryzmat wyra¿onych w art. 4 § 1
k.k. regu³ prawa intertemporalnego.

Uzasadnienie
( )
Przebieg postêpowania wykonawczego w niniejszej sprawie
potwierdza, ¿e J.P. na mocy postanowienia S¹du Okrêgowego
z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie VI Wz 1739/02 zosta³ warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolnoci orzeczonej w sprawie IV K 355/97 S¹du Okrêgowego na okres do dnia 5 czerwca 2006 r. Ani w okresie próby, ani w ci¹gu dalszych 6 miesiêcy nie odwo³ano warunkowego zwolnienia ( ), co oznacza, ¿e zgodnie z art. 82 k.k. w brzmieniu sprzed wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r.
(Dz.U. Nr 240, poz. 1431) wymierzon¹ karê 8 lat uwa¿a siê za
odbyt¹. Okolicznoæ ta nie znalaz³a jednak odzwierciedlenia w wyroku ³¹cznym S¹du I instancji.
Jednoczenie wyjaniæ nale¿a³o, ¿e w przedmiotowej sprawie, w zwi¹zku z treci¹ art. 4 § 1 k.k. zastosowanie znajdowa³,
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tak jak wskazano wy¿ej, przepis art. 82 k.k. w brzmieniu sprzed
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. (Dz.U. Nr
240, poz. 1431), a to z uwagi na fakt, ¿e oskar¿ony czynów za
które zosta³ skazany w sprawie IV K 355/97 dopuci³ siê w dniu
27 lipca i od 12 do 15 wrzenia 1996 r. oraz 5 czerwca 1997 r.
Nie budzi w¹tpliwoci, ¿e normy zawarte w art. 82 k.k. maj¹
charakter materialnoprawny. St¹d nale¿y odnosiæ do nich regu³y
intertemporalne, zawarte w art. 4 § 1 k.k.
Wobec zmiany treci art. 82 k.k., w realiach niniejszej sprawy, istnia³a koniecznoæ porównania stanów prawnych przez
pryzmat wyra¿onych w art. 4 § 1 k.k. regu³ prawa intertemporalnego.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w czasie kiedy J.P. pope³ni³ powo³ane wy¿ej przestêpstwa obowi¹zywa³ Kodeks karny z 1969 r.
Zgodnie z treci¹ art. 97 d.k.k. Je¿eli w okresie próby i w ci¹gu
dalszych 6 miesiêcy nie odwo³ano warunkowego zwolnienia,
karê uwa¿a siê za odbyt¹ z chwil¹ warunkowego zwolnienia.
Dok³adnie takie by³o brzmienie art. 82 Kodeksu karnego z 1997 r.
Zmiana tego przepisu nast¹pi³a dopiero na mocy ustawy z dnia
16 wrzenia 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 1431). Przywo³any artyku³ uzyska³ dwa paragrafy. Zgodnie z § 1 Je¿eli w okresie próby i w ci¹gu dalszych 6 miesiêcy od jej zakoñczenia nie odwo³ano warunkowego zwolnienia, kar¹ uwa¿a siê za odbyt¹ z chwil¹
warunkowego zwolnienia., natomiast zgodnie z § 2 W wypadku objêcia wyrokiem ³¹cznym kary, z której odbywania skazany
zosta³ warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary ³¹cznej
zalicza siê jedynie okres faktycznego odbywania kary..
Przepis art. 82 k.k. w aktualnym brzmieniu, w ocenie S¹du
odwo³awczego, pogorszy³ sytuacjê prawn¹ skazanych w porównaniu z obowi¹zuj¹cym poprzednio stanem prawnym, poprzez
wprowadzenie do jego treci § 2. W przekonaniu S¹du Apelacyjnego w poprzednim stanie prawnym treæ art. 82 k.k. nale¿a³o
interpretowaæ w sposób przywo³ywany w utrwalonym w ostatnich latach orzecznictwie, zgodnie z którym Kara pozbawienia
wolnoci uznana za odbyt¹ w rozumieniu art. 82 k.k. podlega
zaliczeniu w ca³oci  na podstawie art. 577 k.p.k.  na poczet
kary tego rodzaju orzekanej w wyroku ³¹cznym obejmuj¹cym
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skazanie na karê, z której wykonania skazany zosta³ warunkowo
przedterminowo zwolniony (uchwa³a SN w sk³adzie siedmiu
sêdziów z dnia 20 stycznia 2005 r., I KZP 30/04, OSNKW 2005/
1/12; wyrok SN z dnia 8 marca 2006 r., IV KK 423/05, OSNwSK
2006/1/513; wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., IV KK 28/10,
LEX nr 583901).
Wobec czego, a wiêc uwzglêdniaj¹c treæ art. 4 § 1 k.k. dla
rozstrzygniêcia kwestii zaliczenia kary pozbawienia wolnoci w niniejszej sprawie nale¿a³o zastosowaæ art. 82 k.k. w brzmieniu sprzed
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. (Dz.U. Nr 240,
poz. 1431). Nie by³o przy tym potrzeby, by siêgaæ w tym wypadku
do uregulowania zawartego w Kodeksie karnym z 1969 r. skoro
nie by³o ono wzglêdniejsze od powo³anego wy¿ej.
W tej sytuacji, S¹d Apelacyjny, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k.
orzek³ o zmianie zaskar¿onego wyroku w ten sposób, ¿e na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 82 k.k. w brzmieniu sprzed wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. (Dz.U. Nr 240, poz.
1431) przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. zaliczy³ skazanemu na poczet kary ³¹cznej orzeczonej w pkt. I ca³y okres odbywania kary
pozbawienia wolnoci w sprawie IV K 355/97 w wymiarze 8 lat.
( )

2
WYROK
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
II AKa 227/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Lech Magnuszewski (przewodnicz¹cy)
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)
SSA Krzysztof Ciemnoczo³owski

Teza
Skoro S¹d orzekaj¹cy  po uchyleniu przez S¹d odwo³awczy
postanowienia o zwrocie sprawy prokuratorowi na podstawie
art. 339 § 3 pkt 4 k.p.k.  zdecydowa³ siê przed otwarciem
przewodu s¹dowego na uzupe³nienie w bardzo istotnej czêci
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zwi¹zanej z odpowiedzialnoci¹ karn¹ oskar¿onych zebranego
w sprawie materia³u dowodowego, to powinien ju¿ na tym etapie postêpowania dopuciæ dowód z opinii uzupe³niaj¹cej bieg³ego, która by³a niepe³na i niejasna a w wietle tych nowych
opinii ra¿¹co z nimi sprzeczna.

Uzasadnienie
( )
Zaprezentowana chronologia prowadzonego w sprawie postêpowania pozwala wyprowadziæ nastêpuj¹ce wnioski:
Akt oskar¿enia w przedmiotowej sprawie oparty zosta³ na opinii
bieg³ego z zakresu rachunkowoci i finansów  D.B.
Zdaniem bieg³ej, utracone korzyci ze sprzeda¿y nieruchomoci przy ulicy S. i S. wynios³y nie mniej ni¿ 1.000.000 z³otych.
Równie¿ transakcja odkupienia mienia pokomisowego przez
spó³kê by³a dlañ niekorzystna, a poniesiona z tego tytu³u szkoda
by³a nie ni¿sza ni¿ 700.000 z³otych.
W konsekwencji oskar¿yciel publiczny zarzuci³ Z.L. i R.R. wyrz¹dzenie Przedsiêbiorstwu R.W. H. S.A. szkody maj¹tkowej w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej ni¿ 1.700.000 z³otych, stawiaj¹c im zarzut pope³nienia czynu z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art.
12 k.k.
Nale¿y przyj¹æ, i¿ prokurator powo³uj¹c wymienionego bieg³ego s¹dowego za³o¿y³, ¿e ma on odpowiednie kwalifikacje
specjalistyczne w danej dziedzinie, o któr¹ w sprawie chodzi,
po³¹czone z umiejêtnoci¹ czynienia u¿ytku z wiadomoci specjalnych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwoci.
Wypada przypomnieæ, ¿e w czasie obowi¹zywania art. 218 d.
k.k., gdzie zasadnicze znaczenie mia³o ustalenie, czy w mieniu
nast¹pi³ istotny niedobór S¹d Najwy¿szy prezentowa³ pogl¹d,
i¿ wykonanie takiego zadania mo¿liwe jest wy³¹cznie po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentacji finansowo  ksiêgowej, która pozwoli na ustalenie prawid³owo prowadzonej dokumentacji i wysokoci niedoboru. Ustalenia tego typu wymagaj¹ wiadomoci specjalnych w rozumieniu art. 176 § 1 k.p.k.
(OSNPG 1982/3/37; 1982/3/36).
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I w wietle tego judykatu, powo³anie (wybór) bieg³ego z zakresu rachunkowoci i finansów móg³ byæ uznany za celowy.
Jak wynika z lektury uzasadnienia zaskar¿onego wyroku,
w szczególnoci jego czêci dotycz¹cych ustalenia stanu faktycznego i oceny dowodów, podstaw¹ faktyczn¹ uniewinnienia oskar¿onych od pope³nienia zarzucanych im czynów by³y opinie bieg³ych z zakresu: szacowania nieruchomoci zabudowanych  J.F.,
wyceny nieruchomoci i czynszów  P.P. (co do okrelenia wartoci prawa u¿ytkowania nonika reklamowego), z zakresu wyceny ruchomoci  S.P. (co do wartoci mienia pokomisowego)
i operatu szacunkowego ruchomych rodków trwa³ych przewidzianych do nabycia przez H. S.A.
W wyniku uznania wskazanych dowodów za wiarygodne S¹d
orzekaj¹cy uzna³, ¿e przeprowadzone w sprawie postêpowanie
dowodowe nie wykaza³o, aby na skutek tych transakcji spó³ka H.
odnios³a znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹ w rozumieniu art. 296 § 1 k.k.
W ocenie tego s¹du ewentualna szkoda, jak¹ ponios³a spó³ka
wynios³a 42.000 z³otych i zwi¹zana by³a ze sprzeda¿¹ nieruchomoci przy ul. S.
Tym samym pomiêdzy opiniami bieg³ych stanowi¹cych podstawê ustaleñ faktycznych przyjêtych przez oskar¿yciela publicznego
i S¹d a quo zasz³a sprzecznoæ, o której mowa w art. 201 k.p.k.
Owa o sporu pomiêdzy stanowiskiem S¹du meriti a prokuratorem dotyczy wysokoci ewentualnej szkody maj¹tkowej, o której stanowi art. 296 k.k. (wedle prokuratora, ta wartoæ w chwili
pope³nienia przez oskar¿onych zarzucanego im czynu by³a nie
mniejsza ni¿ 1.700.000 a S¹du  42.000 z³otych)
W konsekwencji ró¿nica w ocenie szkody maj¹tkowej wyrz¹dzonej przez oskar¿onych (poczyniona przez Prokuratora i S¹d)
wynosi³a co najmniej 1.580.000 z³otych.
Przypomnieæ wypada, ¿e opinie stanowi¹ce podstawê ustaleñ faktycznych poczynionych przez S¹d sporz¹dzone zosta³y po
wniesieniu aktu oskar¿enia (w tym opinia uzupe³niaj¹ca J.F.),
a opinia bieg³ego P.P., tak¿e po przes³uchaniu bieg³ej D.B.
Opinia bieg³ego F. wp³ynê³a do S¹du Okrêgowego w dniu 30
kwietnia a opinia bieg³ego S.P. w dniu 4 maja 2009 r.
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Prima vista pomiêdzy tymi opiniami a opini¹ D.B. zachodzi³a
ogromna sprzecznoæ.
Sprzecznoæ, która musia³a byæ wyjaniona.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego skoro (i s³usznie) S¹d a quo zdecydowa³ siê przed otwarciem przewodu s¹dowego na uzupe³nienie  w bardzo istotnej czêci zwi¹zanej z odpowiedzialnoci¹ karn¹ oskar¿onych  zebranego w sprawie materia³u dowodowego, to powinien ju¿ na tym etapie postêpowania dopuciæ
z urzêdu dowód z uzupe³niaj¹cej opinii bieg³ego z zakresu rachunkowoci i finansów.
Tego nie uczyni³ a bieg³a ze wskazanej dziedziny  D.B. wezwana zosta³a na rozprawê wyznaczon¹ na dzieñ 13 sierpnia
2010 r. (prawie osiem miesiêcy po odczytaniu aktu oskar¿enia
i z³o¿eniu wyjanieñ przez oskar¿onych).
Na wskazanym terminie bieg³a nie by³a przygotowana do opiniowania.
W tym dniu bieg³a zwróci³a siê o przes³anie jej akt sprawy na
wskazany przezeñ adres, wszechstronnie uzasadniaj¹c ten wniosek.
W odpowiedzi, udzielonej dopiero w dniu 29 wrzenia 2010 r.
Przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego poinformowa³a bieg³¹, i¿
z aktami sprawy nale¿y zapoznaæ siê w Sekretariacie Wydzia³u.
W ocenie S¹du drugiej instancji decyzja ta nie by³a trafna i to
nie tylko z powodu wskazanej powy¿ej, sprzecznoci pomiêdzy
opiniami.
Zwa¿yæ nale¿y, ¿e przepis art. 199 § 1 k.p.k. okrelaj¹cy dostêp bieg³ego do akt pozwala na ich udostêpnienie w zakresie
niezbêdnym do wydania opinii.
Nale¿yte bowiem jej wykonanie zale¿y równie¿ od udostêpnienia bieg³emu przedmiotu badania oraz nieodzownych materia³ów.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e bieg³y mo¿e ¿¹daæ od organu procesowego udostêpnienia wszelkich materia³ów potrzebnych do przeprowadzenia wszechstronnych badañ, w tym ca³oci akt sprawy,
je¿eli uznaje, ¿e w ca³oci s¹ niezbêdne do wydania opinii.
Nie zmienia tej oceny decyzja Przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego z dnia 3 listopada 2010 r. o przes³aniu bieg³ej kserokopii
¿¹danych przez ni¹ dokumentów.
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Nale¿y w tym miejscu wskazaæ na dostrzegaln¹ niekonsekwencjê S¹du, gdy chodzi o udostêpnianie bieg³emu akt sprawy.
Przypomnieæ trzeba, ¿e w dniach 14 lutego i 2 marca 2011 r.
 na zarz¹dzenie sêdziego  przes³ano ca³oæ akt bieg³emu S.B.
Ta niekonsekwencja jest dla S¹du a quem niezrozumia³a.
Na rozprawie w dniu 7 grudnia bieg³a podtrzyma³a wydan¹
w sprawie opiniê. Owiadczy³a równoczenie, ¿e materia³ dowodowy zgromadzony w aktach po wydaniu przeze mnie opinii
jest na tyle obszerny, ¿e nie jestem w stanie siê odnieæ, czy on
wp³yn¹³ na moja opiniê czy nie, bo jest kilka tomów akt.
W tej sytuacji prokurator z³o¿y³ wniosek o uzyskanie pisemnej opinii uzupe³niaj¹cej od D.B. Ustosunkowuj¹c siê doñ Przewodnicz¹cy poinformowa³, ¿e rozstrzygniêcie wniosku nast¹pi
na kolejnej rozprawie.
W ocenie S¹du odwo³awczego wniosek ten by³ zasadny. Zgodnie z treci¹ przepisu art. 201 k.p.k. je¿eli opinia jest niepe³na
lub niejasna albo gdy zachodzi sprzecznoæ w samej opinii lub
miêdzy ró¿nymi opiniami w tej samej sprawie mo¿na ponownie
wezwaæ tych samych bieg³ych lub powo³aæ innych.
Funkcja tego przepisu jest jasna. Okrela on procesowe rodki kontroli przeprowadzonej przez organ procesowy opinii w celu
zapewnienia optymalnych warunków do dokonania trafnej oceny tego dowodu w chwili ca³ociowej oceny wszystkich dowodów w sprawie (zob. Z. Doda, Kontrola dowodu z opinii bieg³ego w trybie art. 182 kodeksu postêpowania karnego, Pal. 1977,
z.6, s. 75).
Zaakcentowaæ trzeba, ¿e trafne zastosowanie omawianego
przepisu ma powi¹zanie z art. 4 k.p.k. statuuj¹cym zasadê obiektywizmu.
Chodzi o to, ¿e warunkiem dokonania rzetelnej i wszechstronnej oceny opinii bieg³ego jest zupe³noæ (kompletnoæ) oraz komunikatywnoæ (zrozumia³oæ, jasnoæ) tej opinii.
Wskazane, cis³e powi¹zanie kontroli opinii w trybie art. 201
k.p.k. z ocen¹ tego dowodu znalaz³o wyraz w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie IV KR 74/83 (OSNKW
1983/12/102).
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Zgodnie z tez¹ w nim zawart¹:
Dowód z opinii bieg³ego oceniany byæ musi zw³aszcza z zachowaniem nastêpuj¹cych wskazañ, tj. czy:
1. bieg³y dysponuje wiadomociami specjalnymi niezbêdnymi do
stwierdzenia okolicznoci maj¹cych istotny wp³yw na rozstrzygniêcie sprawy (argument z art. 176 § 1 k.p.k.);
2. opinia bieg³ego jest logiczna, zgodna z dowiadczeniem ¿yciowym i wskazaniami wiedzy (argument z art. 4 § 1 k.p.k.);
3. opinia ta jest pe³na i jasna oraz nie zachodzi niewyjaniona
sprzecznoæ pomiêdzy ni¹ a inn¹ opini¹ ujawnion¹ w toku
przewodu s¹dowego (arg. a contrario z art. 182 k.p.k.).
S¹d odwo³awczy podziela to stanowisko.
W wietle przedstawionych rozwa¿añ rysuj¹ siê dwa wnioski.
Po pierwsze, opinia bieg³ej D.B. jest niepe³na, bowiem nie
uwzglêdnia wszystkich istotnych dla rozstrzygniêcia konkretnej
kwestii okolicznoci i dowodów (opinii bieg³ych: uzupe³niaj¹cej
 J.F., S.P., S.B. i P.P. oraz operatu szacunkowego co do mienia
pokomisowego).
Nale¿y przypomnieæ i ten pogl¹d S¹du Najwy¿szego, i¿ pominiêcie dowodów maj¹cych znaczenie dla opracowania opinii
powoduje, ¿e opinia ta jest niepe³na, tzn. nie uwzglêdnia wszystkich istotnych dla rozstrzygniêcia konkretnej kwestii okolicznoci oraz stanowisko tego¿ S¹du dotycz¹ce oparcia opinii na niewystarczaj¹cym materiale dowodowym (OSNKW 1988/910/72,
OSNPG 1987/3/37; 1981/2/27; 1989/1/15).
Po drugie, jest sprzeczna z tymi opiniami, która to sprzecznoæ nie zosta³a wyjaniona w toku przewodu s¹dowego (toczy³
siê od 20 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2012 r. a akt oskar¿enia
w przedmiotowej sprawie przes³any zosta³ do S¹du Okrêgowego w dniu 30 czerwca 2008 r.).
Przes³anka stosowania art. 201 k.p.k.  zachodzi sprzecznoæ
miêdzy opiniami  nie dotyczy przewidzianych w tym przepisie wad opinii. Cechuje j¹ to, ¿e tak  jak w rozpoznawanej
sprawie  istniej¹ dwie lub wiêcej opinii, które s¹ sprzeczne.
Wspomniana wy¿ej funkcja wskazanego przepisu przemawia
za tym aby z terminem sprzecznoæ ³¹czyæ u¿ywane w jêzyku
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potocznym jego synonimy wykluczaj¹cy siê wzajemnie, przeciwstawny czemu, ca³kiem ró¿ny, odmienny (S³ownik jêzyka
polskiego, t. VIII, Warszawa 1966, s. 647 oraz t. VII, Warszawa
1965, s. 1071).
S¹d Najwy¿szy przyjmuje, ¿e omawiana sprzecznoæ to niezgodnoæ, rozbie¿noæ miedzy opiniami co do istotnych elementów porównywalnych opinii (wyrok z 29 grudnia 1977 r.,
Rw 418/77, OSNKW 1978/23/31 oraz wyrok z 13 maja 1986 r.,
IV KR 118/86, OSNPG 1987/2/25).
Taka sprzecznoæ wyst¹pi³a pomiêdzy niepe³n¹ opini¹ bieg³ej z zakresu rachunkowoci i finansów a opiniami stanowi¹cymi podstawê ustaleñ faktycznych poczynionych przez S¹d a quo
w uzasadnieniu zaskar¿onego wyroku.
Sprzecznoæ ta nie zosta³a wyjaniona.
Zdaniem S¹du a quem opisana sytuacja procesowa uniemo¿liwi³a S¹dowi orzekaj¹cemu zajêcie stanowiska w kwestiach bêd¹cych przedmiotem biegunowo sprzecznych opinii, maj¹cych
zasadnicze znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.
Lektura pisemnych motywów zaskar¿onego rozstrzygniêcia prowadziæ musi do wniosku, i¿ tak¿e S¹d meriti dostrzeg³, i¿ opinia
bieg³ej D.B. by³a niepe³na, niejasna, w¹tpliwa, jak i to, ¿e
pomiêdzy jej opini¹ a wskazanym wy¿ej zachodzi³a sprzecznoæ.
W konsekwencji winien zastosowaæ art. 201 k.p.k. i wykorzystaæ jedn¹ z przewidzianych w nim mo¿liwoci uzyskania opinii
bieg³ej o pe³nej wartoci dowodowej. By³o to obowi¹zkiem S¹du
wynikaj¹cym z d¹¿enia do dokonania ustaleñ faktycznych odpowiadaj¹cych prawdzie (M. Cielak, Z. Doda, Przegl¹d, Biblioteka
Palestry, Warszawa 1975, s.11 i 16).
Zgodnie z art. 167 k.p.k. S¹d meriti móg³ przeprowadziæ dowód z opinii uzupe³niaj¹cej z zakresu rachunkowoci i finansów
na wniosek stron albo z urzêdu.
Wniosek taki na rozprawie w dniu 7 grudnia 2010 r. z³o¿y³
prokurator. Nie zosta³ on rozpoznany przez S¹d pierwszej instancji na kolejnych, dwunastu terminach rozprawy.
Zaniechanie podjêcia decyzji co do wniosku dowodowego
z³o¿onego przez prokuratora skutkowa³o naruszeniem art. 366

202

w sprawach karnych
§ 1 k.p.k. oraz art. 368 § k.p.k. i w konsekwencji doprowadzi³o
do sytuacji to¿samej z oddaleniem wniosku dowodowego, która
to decyzja wymaga postanowienia S¹du. Ocena charakteru tego
uchybienia, jak i istotnoci jego wp³ywu na treæ orzeczenia,
wymaga stwierdzenia, czy jego nastêpstwem by³o pominiêcie
okolicznoci, której dotyczy³ wadliwie potraktowany wniosek
(postanowienie SN z dnia 17 stycznia 2004 r., III KK 69/04,
OSNKW 2004/1/2).
Jak ju¿ wskazano, istotne okolicznoci, których dotyczy³ wniosek prokuratora zosta³y przez S¹d meriti pominiête, co implikuje
stwierdzenie, ¿e naruszenie i tych przepisów (art. 167, art. 366 §
1 i art. 368 k.p.k.) mog³o mieæ wp³yw na treæ kwestionowanego orzeczenia.
( )

3
WYROK
z dnia 26 czerwca 2012 r.
II AKa 193/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy, sprawozdawca)
SSA Krzysztof Ciemnoczo³owski
SSA Dorota Paszkiewicz

Teza
Warto jednoczenie podkreliæ, ¿e skoro utrata mocy wyroku
³¹cznego nastêpuje tylko co do tych 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 powsta³¹ po wydaniu tego
wyroku potrzeb¹, wynikaj¹c¹ z przes³anek prawnomaterialnych,
to oczywistym jest, ¿e w odniesieniu do pozosta³ych rozstrzygniêæ o po³¹czeniu kar, czy umorzeniu postêpowania w oparciu
o art. 572 k.p.k., do których nie zachodzi³a potrzeba wydania
wyroku ³¹cznego, taki skutek nie nastêpuje, a zatem rozstrzy-
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gniêcia te pozostaj¹ prawomocne i w stosunku do nich zachodzi
negatywna przes³anka procesowa w postaci powagi rzeczy os¹dzonej, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

4
WYROK
z dnia 26 lipca 2012 r.
II AKa 230/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Danuta Matuszewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Dariusz Kala
SSA Dorota Rostankowska
(sprawozdawca)

Teza
Stosowane powszechnie odliczenie kosztów utrzymania, jakich oskar¿ony nie ponosi³ w zwi¹zku z tym, ¿e ponosi³ je Skarb
Pañstwa dotyczy kosztów, jakie osoba osadzona ponosi³a na wolnoci, a nie jakie kwoty z tego tytu³u wy³o¿y³ Skarb Pañstwa.
Gdy zatem dosz³o do ustalenia, ¿e wnioskodawca pozostawa³ na
ca³kowitym utrzymaniu rodziców i stan ten mia³by siê utrzymywaæ równie¿ po podjêciu przez niego pracy to nie by³oby podstaw do odliczania wskazanych wy¿ej kosztów utrzymania osób
trzecich. Gdy jednak dojdzie do ustalenia, ¿e podejmuj¹c pracê
wnioskodawca przeszed³by w ca³oci lub w czêci na swoje w³asne
utrzymanie to obowi¹zkiem s¹du jest ustalenie, w jakiej wysokoci koszty by ponosi³ i odliczenie tej kwoty przy ustaleniu wysokoci odszkodowania z tego tytu³u.

Uzasadnienie
( ) Odnosz¹c siê natomiast do prezentowanego przez skar¿¹cego stanowiska, ¿e osi¹gany przez wnioskodawcê dochód
z pracy w myjni, któr¹ by podj¹³ gdyby nie zosta³ pozbawiony
wolnoci zosta³by w pe³ni skompensowany kosztami jego utrzymania w warunkach tymczasowego aresztowania uznaæ nale¿y
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za przedwczesny na obecnym etapie postêpowania. Jak ju¿ bowiem wy¿ej wskazano, S¹d Okrêgowy uchyli³ siê od oceny,
jakiej wysokoci koszty utrzymania ponosi³ wnioskodawca bêd¹c
na wolnoci. Gdyby bowiem przyj¹æ, ¿e  tak jak wyjani³ w charakterze podejrzanego  pozostawa³ na utrzymaniu rodziców i stan
ten trwa³by mimo podjêcia przez niego zatrudnienia nale¿a³oby
uznaæ, ¿e nie ponosi³ na wolnoci ¿adnych kosztów swojego
utrzymania. Wskazywana przez skar¿¹cego kwota miesiêcznego
utrzymania osoby pozbawionej wolnoci nie mia³aby w takiej
sytuacji ¿adnego znaczenia, gdy¿ uznanie, ¿e dosz³o do niew¹tpliwie nies³usznego tymczasowego aresztowania jest jednoznaczne
z tym, ¿e to Skarb Pañstwa ponosi koszty utrzymania osadzonego i o ¿adnej kompensacie w tym zakresie nie mo¿e byæ mowy.
Stosowane powszechnie odliczenie kosztów utrzymania, jakich
osadzony nie ponosi³ w zwi¹zku z tym, ¿e ponosi³ je Skarb Pañstwa dotyczy kosztów, jakie osoba osadzona ponosi³a na wolnoci, a nie jakie kwoty z tego tytu³u wy³o¿y³ Skarb Pañstwa. Reasumuj¹c zatem  gdyby dosz³o do ustalenia, ¿e wnioskodawca
pozostawa³ na ca³kowitym utrzymaniu rodziców i stan ten mia³by siê utrzymywaæ równie¿ po podjêciu przez niego pracy to
nie by³oby podstaw do odliczania wskazanych wy¿ej kosztów
utrzymania, gdy¿ wnioskodawca takich ze swoich dochodów by
nie ponosi³ pozostaj¹c na utrzymaniu osób trzecich. Gdy jednak
dojdzie do ustalenia, ¿e podejmuj¹c pracê wnioskodawca przeszed³by w ca³oci lub czêci na swoje w³asne utrzymanie to obowi¹zkiem s¹du jest ustalenie, w jakiej wysokoci koszty by ponosi³ i odliczenie tej kwoty przy ustaleniu wysokoci odszkodowania z tego tytu³u. ( )
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POSTANOWIENIE
z dnia 11 lipca 2012 r.
II AKo 115/12
Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dorota Wróblewska
(przewodnicz¹cy)
SSA Miros³aw Cop
SSA Wiktor Gromiec (sprawozdawca)

Teza
Utrwalenie przekonania co do niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów sprzeciwia siê ich wy³¹czeniu od rozpoznawania
sprawy bez istotnych, obiektywnych przyczyn.

Uzasadnienie
Sêdziowie S¹du Okrêgowego z³o¿yli owiadczenia, w których
za¿¹dali wy³¹czenia ich od rozpoznania wniosku o wy³¹czenie
sêdziów S¹du Rejonowego w K. od rozpoznania za¿alenia na
postanowienie o odmowie wszczêcia ledztwa, z³o¿onego w dniu
31 sierpnia 2011 r.
W ocenie S¹du Apelacyjnego, nie ma podstaw do wy³¹czenia
sêdziów S¹du Okrêgowego od orzekania w kwestii wy³¹czenia
sêdziów S¹du Rejonowego w K. i ewentualnie przekazania sprawy innemu s¹dowi równorzêdnemu w trybie art. 42 § 4 k.p.k.
i art. 43 k.p.k.
Stosownie do art. 41 § 1 k.p.k. sêdzia ulega wy³¹czeniu wtedy, gdy istnieje okolicznoæ tego rodzaju, ¿e mog³aby wywo³ywaæ uzasadnion¹ (tzn. konkretn¹, racjonaln¹) w¹tpliwoæ co do
jego bezstronnoci w danej sprawie.
Z analizy treci art. 40 k.p.k. oraz 41 § 1 k.p.k. wynika, ¿e
wskazane okolicznoci dotycz¹ wy³¹czenia sêdziego wyznaczonego do udzia³u w sprawie, przy czym spraw¹ w tym przypadku jest postêpowanie zmierzaj¹ce do rozpoznania i orzekania o g³ównym przedmiocie procesu, a nie w odrêbnie uregulowanej kwestii wy³¹czenia sêdziego (postanowienie SN z dnia 23
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w sprawach karnych
czerwca 2008 r., WD 1/08, Biul.PK 2008/10/52, Prok.i Pr.wk³.
2008/12/16). Ustawa procesowa nie przewiduje wy³¹czenia sêdziego in abstracto, ale wi¹¿e wy³¹czenie sêdziego z udzia³em
w sprawie. Udzia³ w sprawie oznacza natomiast podejmowanie przez sêdziego czynnoci procesowych zwi¹zanych z merytorycznym rozstrzygniêciem okrelonej sprawy (postanowienie
SA w Lublinie z dnia 20 marca 2002 r., II AKo 69/02, OSA 2003/
1/4, KZS 2003/3/78).
Sêdziowie S¹du Okrêgowego nie bêd¹ rozpoznawaæ merytorycznie za¿alenia na postanowienie o odmowie wszczêcia ledztwa w sprawie, która dotyczy miêdzy innymi sêdziego tego S¹du.
Sêdziowie ci maj¹ jedynie rozstrzygn¹æ, czy zachodz¹ podstawy
do wy³¹czenia sêdziów S¹du Rejonowego w K. od rozstrzygniêcia za¿alenia. Nie bêd¹ zatem orzekaæ co do meritum sprawy,
a tylko w osobnej kwestii wy³¹czenia sêdziego. Sêdziowie S¹du
Okrêgowego z ca³¹ pewnoci¹ s¹ w stanie w sposób obiektywny oceniæ, czy w sprawie (...) mog¹ orzekaæ sêdziowie S¹du
Rejonowego w K. Podkreliæ nale¿y, ¿e utrwalenie przekonania
co do niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów sprzeciwia
siê ich wy³¹czaniu od rozpoznania sprawy bez istotnych, obiektywnych przyczyn. Takie za nie wystêpuj¹ w przedmiotowej
sprawie.
Ponadto, wyra¿ona w art. 42 § 4 k.p.k. zasada, i¿ w sk³adzie
orzekaj¹cym w kwestii wy³¹czenia sêdziego nie mo¿e braæ udzia³u
sêdzia, którego dotyczy wy³¹czenie, odnosi siê tylko do sêdziów
tego s¹du, przed którym toczy siê postêpowanie w danej sprawie,
natomiast nie ma ona zastosowania wobec sêdziów s¹du wy¿szego
rzêdu, przed którym dopiero w przysz³oci mo¿e siê toczyæ postêpowanie odwo³awcze (postanowienie SA w Lublinie z dnia 29 wrzenia 2004 r., II AKo 385/04, Prok.i Pr.wk³. 2005/4/20, Prok.i Pr.
wk³. 2006/1/32, KZS 2005/5/59).
Nie by³o zatem podstaw do wy³¹czenia od rozpoznania sêdziów S¹du Okrêgowego, natomiast orzekanie w przedmiocie
wy³¹czenia sêdziów S¹du Rejonowego w K. nale¿y do w³aciwoci funkcjonalnej S¹du Okrêgowego (art. 42 § 4 k.p.k.).
( )
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Skorowidz artyku³owy
orzecznictwo w sprawach cywilnych
Ustawa
z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Art.
poz.
41 .................................................. 3
41 § 1 ............................................ 3
42 .................................................. 3
43 § 1 ............................................ 3
43 § 2 ............................................ 3
43 § 3 ............................................ 3
47 .................................................. 3
52 § 1 ............................................ 3
52 § 1a ........................................... 3
54 .................................................. 3
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.
poz.
6 .................................................... 4
64 .................................................. 5
65 .................................................. 4
65 § 2 ............................................ 4
70 § 2 ............................................ 1
701 ................................................. 5
702 ................................................. 5
702 § 3 ........................................... 5
703 ................................................. 5
703 § 3 ........................................... 5
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704 ................................................. 5
704 § 2 ........................................... 5
705 ................................................. 5
169 ................................................ 2
222 ................................................ 2
3531 ............................................... 4
394 § 1 .......................................... 5
527 ................................................ 3
532 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
13 § 2 ............................................ 6
98 .......................................... 3, 4, 5
98 § 1 ............................................ 1
98 § 3 ............................................ 1
99 .............................................. 4, 5
100 ................................................ 3
108 § 1 .................................. 1, 3, 5
108 § 2 ...................................... 2, 6
199 § 1 pkt 1 ................................ 6
227 ............................................ 1, 2
229 ................................................ 4
232 ................................................ 4
233 ........................................ 1, 3, 4
233 § 1 .................................. 1, 2, 4
233 § 2 .......................................... 4
328 § 2 ...................................... 2, 3

skorowidz artyku³owy
365 ................................................ 2
365 § 1 .......................................... 2
366 ................................................ 2
385 ............................................ 1, 5
385 § 1 .......................................... 4
386 § 1 .......................................... 3
386 § 4 ...................................... 2, 6
395 § 2 .......................................... 2
398 ................................................ 2
435 ................................................ 2
436 ................................................ 2
458 § 1 .......................................... 2
923 ................................................ 3
1004 .............................................. 3
1047 .............................................. 5
1049 .............................................. 1
Ustawa
z dnia 15 wrzenia 2000 r.
Kodeks spó³ek handlowych
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Art.
poz.
299 § 1 .......................................... 3
Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2
ze zm.)

Art.
poz.
34 .................................................. 1
267 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 16 wrzenia 1982 r.
Prawo spó³dzielcze
(Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
ze zm.)

Art.
poz.
18 § 1 pkt 3 .................................. 6

18 § 3 ............................................ 6
Ustawa
z dnia 19 padziernika 1991 r.
o gospodarowaniu
nieruchomociami rolnymi
Skarbu Pañstwa
(Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700
ze zm.)

Art.
poz.
54 .................................................. 5
Ustawa
z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.)

Art.
poz.
3 ust. 1 .......................................... 4
15 ust. 1 pkt 4 .............................. 4
Ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo w³asnoci przemys³owej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117
ze zm.)

Art.
poz.
63 .................................................. 1
66 ust. 1 ........................................ 1
69 ust. 1 pkt 1 .............................. 1
69 ust. 1 pkt 4 .............................. 1
154 ................................................ 1
287 ................................................ 1
Ustawa
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
ze zm.)

Art.
poz.
81 .................................................. 6
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81 ust. 1 ........................................ 6
Ustawa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze
(Dz.U. z 2012 r. Nr 1112)

Art.
poz.
68 .................................................. 2
69 ust. 1 ........................................ 2
69 ust. 3 ........................................ 2
70 .................................................. 2
72 .................................................. 2
73 .................................................. 2
73 ust. 6 ........................................ 2
74 .................................................. 2
84 .................................................. 2
154 ................................................ 2
189 ................................................ 2
229 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.)

Art.
poz.
139 ................................................ 5
Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
adwokackie oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

§
poz.
11 ust. 1 pkt 18 ............................ 1
13 ust. 1 pkt 2 .............................. 1
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Rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r.
w sprawie op³at za czynnoci
radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Pañstwa kosztów
nieop³aconej pomocy prawnej
udzielonej z urzêdu
(Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.)

§
poz.
2 ust. 1 .......................................... 5
2 ust. 2 .......................................... 5
6 pkt 7 .......................................... 5
6 pkt 6 .......................................... 3
12 ust. 1 pkt 2 .............................. 5
Rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie szczegó³owego trybu
sprzeda¿y nieruchomoci Zasobu
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
i ich czêci sk³adowych, warunków
rozk³adania ceny sprzeda¿y
na raty oraz stawek szacunkowych
gruntów
(Dz.U. Nr 29, poz. 151)

§
poz.
1 .................................................... 5
1 pkt 5 .......................................... 5
4 .................................................... 5
10 .................................................. 5
14 .................................................. 5
22 .................................................. 5

skorowidz artyku³owy

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

Art.
poz.
6 .................................................... 1
58 § 1 ............................................ 3
83 § 1 ............................................ 3
3531 ............................................... 3
476 ................................................ 4
481 ................................................ 4
482 § 1 .......................................... 4
734 § 1 .......................................... 3
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art.
poz.
232 ................................................ 3
233 ............................................ 3, 4
233 § 1 .......................................... 1
235 ................................................ 3
365 § 1 .......................................... 4
381 ................................................ 1
385 ........................................ 1, 3, 4
386 ................................................ 2
4771 § 1 ......................................... 3
47714 § 2 ........................................ 2
Ustawa
z dnia 17 padziernika 1991 r.
o rewaloryzacji emerytur i rent
(Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.)

Art.
poz.
4 ust. 1 pkt 6 ................................ 4

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

Art.
poz.
4 pkt 9, 10 .................................... 3
6 ust. 1 pkt 2, 4-6, 10 ................... 3
8 .................................................... 3
9 .................................................... 3
9 ust. 2 .......................................... 3
18 ust. 1, 3, 7 ................................ 3
20 ust. 1 ........................................ 3
85 .................................................. 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 .................................................... 4
4 pkt 5 .......................................... 4
6 .................................................... 1
7 pkt 5 .......................................... 4
27 .................................................. 2
29 .................................................. 4
32 .................................................. 2
33 .................................................. 2
39 .................................................. 2
40 .................................................. 2
46 .................................................. 4
57 .................................................. 1
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57 ust. 1 ........................................ 1
118 ust. 1 ...................................... 4
118 ust. 1a ..................................... 4
118 ust. 2 ...................................... 4
120 ust. 2 ...................................... 4
120 ust. 3 ...................................... 4
184 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
ze zm.)

Art.
poz.
104 ust. 1 lit. c .............................. 3
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków
publicznych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.)

Art.
poz.
66 ust. 1 pkt 1 lit. e ...................... 3
81 ust. 1, 6 .................................... 3
82 ust. 2 ........................................ 3
Ustawa
z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci
pracodawcy
(Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.)

Art.
poz.
29 ust. 1 ........................................ 3
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Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów
z dnia 07 lutego 1983 r.
w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach
lub szczególnym charakterze
(Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

§
poz.
2 ust. 1 .......................................... 2
3 .................................................... 2
4 .................................................... 2
4 ust. 1 .......................................... 2
Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 01 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)

§
2 ust. 1
2 ust. 2
2 ust. 3
2 ust. 4
2 ust. 5

poz.
.......................................... 4
.......................................... 4
.......................................... 4
.......................................... 4
.......................................... 4

skorowidz artyku³owy

orzecznictwo w sprawach karnych
Ustawa
z dnia 19 kwietnia 1969 r.
Kodeks Karny
(Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.)

Art.
poz.
97 .................................................. 1
218 ................................................ 2
Ustawa
z dnia 19 kwietnia 1969 r.
Kodeks postêpowania karnego
(Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.)

Art.
poz.
176 § 1 .......................................... 2
Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art.
poz.
4 § 1 .............................................. 1
12 .................................................. 2
82 .................................................. 1
296 ................................................ 2
296 § 3 .......................................... 2

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

Art.
poz.
4 .................................................... 2
17 § 1 pkt 7 .................................. 3
40 .................................................. 5
41 § 1 ............................................ 5
42 § 4 ............................................ 5
43 .................................................. 5
176 § 1 .......................................... 2
182 ................................................ 2
199 § 1 .......................................... 2
201 ................................................ 2
339 § 3 pkt 4 ................................ 2
366 § 1 .......................................... 2
368 ................................................ 2
437 § 1 .......................................... 1
572 ................................................ 3
577 ................................................ 1
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Skorowidz przedmiotowy
Orzecznictwo w sprawach cywilnych
Nr orzecz.

Cel dozwolony instrumentu handlowego
 zob. Dozwolone instrumenty finansowe ............................................ 4

Charakter postanowienia o wy³¹czeniu z masy upad³oci
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Cz³onek spó³dzielni
 zob. Spó³dzielcze prawo ..................................................................... 6

Czynnoæ prawna obu ma³¿onków
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Dozwolone instrumenty finansowe
 Niezale¿nie od nazwy stosowanego przez strony umowy instrumentu,
który ma doprowadziæ do osi¹gniêcia ostatecznej ceny zakupu towaru
(rabat, upust, mar¿a, itp.), o zakwalifikowaniu go do grupy dozwolonych instrumentów handlowych  w kontekcie unormowania przyjêtego w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  decyduje nie nazwa tylko cel, w jakim siê go stosuje i to, czy jego
stosowanie nie ogranicza dostêpu do rynku ...................................... 4

Maj¹tek wspólny
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Naruszenie regu³ interpretacyjnych
 zob. Ocena dowodów ........................................................................ 4

214

skorowidz przedmiotowy
Ocena dowodów
 Zarzut b³êdnych ustaleñ i b³êdnej oceny dowodów mo¿e byæ skuteczny tylko wtedy, gdy skar¿¹cy wyka¿e, ¿e wadliwe ustalenia bêd¹ce
konsekwencj¹ b³êdnej oceny dowodów wynikaj¹ z naruszenia przez
s¹d orzekaj¹cy uznanych regu³ interpretacyjnych oraz braku logicznego wi¹zania faktów i niezrozumienia wynikaj¹cych z nich treci ...... 4

Ograniczenie dostêpu do rynku
 zob. Dozwolone instrumenty finansowe ............................................ 4

Ograniczona skutecznoæ postanowienia o wy³¹czeniu
z masy upad³oci
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Oferta w toku aukcji lub przetargu
 zob. Uprawnienie uczestnika aukcji lub przetargu ............................ 5

Podzia³ maj¹tku wspólnego
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Postanowienie o wy³¹czenie z masy upad³oci rzeczy
lub praw
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Postêpowanie upad³ociowe
 Postanowienie sêdziego  komisarza o wy³¹czeniu z masy upad³oci
rzeczy lub praw ma specyficzny charakter i ograniczon¹ moc, zwi¹zane z istot¹ postêpowania upad³ociowego. Rozstrzyga bowiem jedynie
na potrzeby tego postêpowania, czy okrelony sk³adnik maj¹tkowy
mo¿e byæ poddany jego rygorom, a wiêc czy mo¿e byæ traktowany
jako sk³adnik maj¹tku upad³ego podlegaj¹cego likwidacji w ramach tocz¹cego siê postêpowania. Nie rozstrzyga jednak definitywnie prawa
w³asnoci do spornych rzeczy lub praw osoby, na rzecz której wy³¹czono ten sk³adnik z masy upad³oci w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dochodzenie swoich praw do nich przez inne podmioty w innym postêpowaniu cywilnym. Taki charakter tego orzeczenia powoduje, ¿e ma ono
ograniczon¹ skutecznoæ odnoszon¹ jedynie do ram tocz¹cego siê postêpowania upad³ociowego, co wyklucza konstruowanie skutku dalej
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id¹cego, polegaj¹cego na przyjêciu istnienia jego rozszerzonej prawomocnoci (art. 365 § 1 k.p.c.) prowadz¹cej do zwi¹zania nim s¹du w innej sprawie dotycz¹cej oceny prawa w³asnoci rzeczy lub praw wy³¹czonych z masy upad³oci na rzecz innego podmiotu ...................... 2

Prawomocnoæ orzeczenia
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Prawo w³asnoci przemys³owej
 Krajowy ustawodawca jest uprawniony do regulacji tylko takich zdarzeñ, które podlegaj¹ jego jurysdykcji. Wobec tego mo¿e zezwoliæ na
korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego z patentu w zakresie wyj¹tku Bolara jedynie w odniesieniu do czynnoci zwi¹zanych z rejestracj¹ lub zezwoleniem, które mia³oby zostaæ udzielone na obszarze
jego jurysdykcji. Nie mo¿e bowiem w³adza ingerowaæ w zdarzenia, które
maj¹ miejsce na obszarze innych pañstw .......................................... 1

Rejestracja
 zob. Prawo w³asnoci przemys³owej .................................................. 1

Roszczenie o zawarcie umowy
 zob. Uprawnienie uczestnika aukcji lub przetargu ............................ 5

Sêdzia-komisarz
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Skarga Pauliañska
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Sk³adnik maj¹tku upad³ego
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Skutecznoæ zarzutu b³êdnej oceny dowodów
 zob. Ocena dowodów ........................................................................ 4

Spó³dzielcze prawo
 Na podstawie art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) cz³onek spó³dzielni, któremu odmówiono otrzymania odpisu statutu i regulaminów, za-
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znajamiania siê z uchwa³ami organów spó³dzielni, protoko³ami obrad
organów spó³dzielni, protoko³ami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi, mo¿e z³o¿yæ wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie spó³dzielni do udostêpnienia tych dokumentów ...................... 6

Tenor wyroku
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Uchylanie siê od zawarcia umowy
 zob. Uprawnienie uczestnika aukcji lub przetargu ............................ 5

Udzia³ d³u¿nika w prawie
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Uprawnienia krajowego ustawodawcy
 zob. Prawo w³asnoci przemys³owej .................................................. 1

Uprawnienie cz³onka spó³dzielni
 zob. Spó³dzielcze prawo ..................................................................... 6

Uprawnienie uczestnika aukcji lub przetargu
 W sytuacji, gdy organizator aukcji albo przetargu uchyla siê od zawarcia
umowy, uczestnikowi, którego oferta zosta³a wy³oniona, przys³uguje
wybór pomiêdzy roszczeniem o zawarcie umowy (art. 702 § 3 k.c. i art.
703 § 3 zd. 2 k.c.) a ¿¹daniem zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia szkody (art. 704 § 2 zd. 3 k.c.) ................................................ 5

Uprawniony z patentu
 zob. Prawo w³asnoci przemys³owej .................................................. 1

Ustanie ustroju maj¹tku wspólnego
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3

Uwzglêdnienie Skargi Pauliañskiej
 zob. Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej przez obu
ma³¿onków ......................................................................................... 3
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Uznanie za bezskuteczn¹ czynnoci prawnej dokonanej
przez obu ma³¿onków
 Tenor wyroku uwzglêdniaj¹cego skargê pauliañsk¹, uznaj¹cego za bezskuteczn¹ czynnoæ prawn¹ dokonan¹ przez obu ma³¿onków i dotycz¹c¹ ich maj¹tku wspólnego, w sytuacji, gdy d³u¿nikiem jest jeden
z ma³¿onków, a ma³¿onek d³u¿nika nie wyrazi³ zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania (art. 41 § 1 k.r.o.), winien zawieraæ sformu³owanie odnosz¹ce siê do potencjalnego udzia³u d³u¿nika w prawie, stanowi¹cym
przedmiot rzeczonej czynnoci prawnej, który mo¿e mu przypaæ wskutek ustania ustroju maj¹tku wspólnego i dokonania jego podzia³u ... 3

Wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie spó³dzielni
do udostêpnienia dokumentów spó³dzielni
 zob. Spó³dzielcze prawo ..................................................................... 6

Wyj¹tek Bolara
 zob. Prawo w³asnoci przemys³owej .................................................. 1

Zakres zwi¹zania
 zob. Postêpowanie upad³ociowe ...................................................... 2

Zarzut b³êdnej oceny dowodów
 zob. Ocena dowodów ........................................................................ 4

Zezwolenie
 zob. Prawo w³asnoci przemys³owej .................................................. 1

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 zob. Dozwolone instrumenty finansowe ............................................ 4

¯¹danie zap³aty podwójnego wadium albo naprawienia
szkody
 zob. Uprawnienie uczestnika aukcji lub przetargu ............................ 5
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Orzecznictwo w sprawach pracy
Nr orzecz.

Bezprawnoæ czynnoci
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Ciê¿ar dowodu
 zob. Postêpowanie w sprawach z ubezpieczenia spo³ecznego ......... 1

Czynnoæ prawna maj¹ca na celu obejcie ustawy
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Emerytura
 zob. Odsetki od zaleg³ych odsetek .................................................... 4

Mo¿liwoæ dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek
 zob. Odsetki od zaleg³ych odsetek .................................................... 4

Obowi¹zek wyp³aty wiadczenia g³ównego
 zob. Odsetki od zaleg³ych odsetek .................................................... 4

Odsetki od zaleg³ych odsetek
 Przepisy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, które stanowi¹ autonomiczny, niezale¿ny od cywilnego porz¹dek prawny, nie przewiduj¹
mo¿liwoci dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek. Organ rentowy
ma obowi¹zek zap³aciæ obok wiadczenia g³ównego (emerytury) niezale¿nie od niego oznaczonej u³amkowej czêci tego wiadczenia (odsetki) za okrelony czas niemo¿noci u¿ywania przez emeryta pieniêdzy nale¿nych z tytu³u tej¿e emerytury. Brak jest natomiast podstaw
prawnych do przyznania dalszego wyrównania szkody dla ubezpieczonej wynik³ej z opónienia w zrealizowaniu nale¿nego jej wiadczenia.
 Podstawy prawnej dochodzenia odsetek od zaleg³ych odsetek upatrywaæ nale¿y w przepisach prawa cywilnego, a mianowicie w art. 482
§ 1 k.c. stanowi¹cym, i¿ od zaleg³ych odsetek mo¿na ¿¹daæ odsetek za
opónienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba ¿e
po powstaniu zaleg³oci strony zgodzi³y siê na doliczenie zaleg³ych odsetek do d³u¿nej sumy. Z kolei z dyspozycji normy zawartej w art. 85
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wynika odwo³anie do
przepisów Kodeksu cywilnego jedynie w zakresie unormowañ doty-
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cz¹cych wysokoci odsetek ustawowych. Brak natomiast odes³ania do
przepisów tego aktu dopuszczaj¹cych ¿¹danie odsetek od zaleg³ych
odsetek. Prawo reguluj¹ce ubezpieczenia spo³eczne zawiera w przedmiocie wyznaczonych nim stosunków prawnych regulacje wyczerpuj¹ce ..................................................................................................... 4

Organ rentowy
 zob. Odsetki od zaleg³ych odsetek .................................................... 4

Podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Podstawa wymiaru sk³adek
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Postêpowanie w sprawach z ubezpieczenia spo³ecznego
 W postêpowaniu w sprawach z ubezpieczeñ spo³ecznych zastosowanie
znajduje ogólna zasada postêpowania cywilnego, wynikaj¹ca z art. 6 k.c.,
zgodnie z którym ciê¿ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która
z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jeli zatem wnioskodawca wywodzi
okrelone skutki prawne z faktu wynikaj¹cego z jego dokumentacji lekarskiej, to na nim spoczywa obowi¹zek dostarczenia tej dokumentacji
w celu wykazania prawdziwoci swoich twierdzeñ .............................. 1

Praca w szczególnych warunkach
 W zwrocie na oddzia³ach i wydzia³ach uwidacznia siê ratio legis regulacji przyjêtej w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43).
Od pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego (wykonywanego na
ró¿nych szczeblach zarz¹dzania) wymaga siê sta³ego i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na danym stanowisku pracy przebywania w rodowisku pracy, w którym zatrudnieni s¹ pracownicy
wykonuj¹cy prace w szczególnych warunkach  poniewa¿ w³anie te
warunki (a nie rodzaj wykonywanej przez nich pracy) zadecydowa³y
o umieszczeniu ich pracy w wykazie A tego rozporz¹dzenia.
 W przypadku pracowników dozoru in¿ynieryjnotechnicznego wy¿szego szczebla (kierowników budów, kierowników grupy robót budowlanych) wykonywanie jakichkolwiek innych prac, np. o charakterze administracyjno  biurowym, typowym dla pe³nionej funkcji lub przeby-
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wanie w czasie zmiany roboczej z dala od stanowisk pracy wymienionych w wykazie  winno decydowaæ o niezaliczeniu ich pracy do prac
wykonywanych w szczególnych warunkach.
 Hipotetyczna sytuacja wskazana wy¿ej, gdzie spe³nione bêd¹ jednoczenie przes³anki z wykazu A i C, wymaga szczególnie dok³adnych
ustaleñ faktycznych. Nie wystarczy ustaliæ, ¿e kierownik budowy w ramach powierzonych obowi¹zków pe³ni³ kontrolê i nadzór o jakich mowa
w pkt 24 dzia³ XIV wykazu A rozporz¹dzenia, ubezpieczony musi wykazaæ, ¿e jednoczenie nie realizowa³ innych obowi¹zków spoza wykazu A .................................................................................................... 2

Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego
 Podleganie ubezpieczeniom spo³ecznym z okrelonych tytu³ów,
a w konsekwencji równie¿ podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, wynikaj¹ z rzeczywistego stanu i sposobu wykonywania zatrudnienia, a nie z samego faktu sporz¹dzenia umowy w okrelony sposób.
 Objêcie obowi¹zków wykonywanych w tym samym miejscu, w tym
samym czasie i na rzecz tej samej osoby dwoma umowami zlecenia nie
przes¹dza, i¿ mamy do czynienia z dwoma stosunkami zobowi¹zaniowymi.
 Zredagowanie dwóch umów zlecenia obejmuj¹cych w istocie jeden stosunek zobowi¹zaniowy i wskazanie jako tytu³u do objêcia ubezpieczeniami spo³ecznymi tylko jednej z nich nale¿y traktowaæ, w wietle art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), jako obejcie
prawa w rozumieniu art. 58 § 1 k.c., którego celem jest pozoracja zbiegu tytu³ów ubezpieczenia spo³ecznego i obni¿enie kosztów wynikaj¹cych z obowi¹zku odprowadzania sk³adek na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne ................................................................................ 3

Umowa zlecenia
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Ubezpieczenia spo³eczne
 zob. Odsetki od zaleg³ych odsetek .................................................... 4

Ubezpieczenie spo³eczne
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3
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Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze
 zob. Praca w szczególnych warunkach .............................................. 2

Zbieg tytu³ów ubezpieczenia spo³ecznego
 zob. Tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego .............................................. 3

Orzecznictwo w sprawach karnych
Nr orzecz.

Dowód z opinii uzupe³niaj¹cej
 zob. Zwrot sprawy prokuratorowi ...................................................... 2

Koszty utrzymania
 zob. Odszkodowanie i zadoæuczynienie za niew¹tpliwie nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ............................. 4

Nowy wyrok ³¹czny
 zob. Wyrok ³¹czny .............................................................................. 3

Odszkodowanie i zadoæuczynienie za niew¹tpliwie
nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie
lub zatrzymanie
 Stosowane powszechnie odliczenie kosztów utrzymania jakich oskar¿ony nie ponosi³ w zwi¹zku z tym, ¿e ponosi³ je Skarb Pañstwa dotyczy kosztów jakie osoba osadzona ponosi³a na wolnoci a nie jakie kwoty
z tego tytu³u wy³o¿y³ Skarb Pañstwa. Gdy zatem dosz³o do ustalenie,
¿e wnioskodawca pozostawa³ na ca³kowitym utrzymaniu rodziców i stan
ten mia³by siê utrzymywaæ równie¿ po podjêciu przez niego pracy to
nie by³oby podstaw do odliczania wskazanych wy¿ej kosztów utrzymania osób trzecich. Gdy jednak dojdzie do ustalenia, ¿e podejmuj¹c pracê wnioskodawca przeszed³by w ca³oci lub w czêci na swoje w³asne
utrzymanie to obowi¹zkiem s¹du jest ustalenie w jakiej wysokoci koszty
by ponosi³ i odliczenie tej kwoty przy ustaleniu wysokoci odszkodowania tego tytu³u ............................................................................... 4
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Postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi
 zob. Zwrot sprawy prokuratorowi ...................................................... 2

Powaga rzeczy os¹dzonej
 zob. Wyrok ³¹czny .............................................................................. 3

Przes³anki procesowe negatywne
 zob. Wyrok ³¹czny .............................................................................. 3

Regu³y prawa intertemporalnego
 zob. Zasada stosowania nowej ustawy ............................................... 1

Umorzenie postêpowania
 zob. Wyrok ³¹czny .............................................................................. 3

Ustalenie wysokoci odszkodowania
 zob. Odszkodowanie i zadoæuczynienie za niew¹tpliwie nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ............................. 4

Wy³¹czenie sêdziego
 Utrwalenie przekonania co do niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów sprzeciwia siê ich wy³¹czeniu od rozpoznawania sprawy bez istotnych, obiektywnych przyczyn ........................................................... 5

Wyrok ³¹czny
 Warto jednoczenie podkreliæ, ¿e skoro utrata mocy wyroku ³¹cznego
nastêpuje tylko co do tych 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 powsta³¹ po wydaniu tego wyroku potrzeb¹, wynikaj¹c¹ z przes³anek prawno materialnych, to oczywistym jest, ¿e w odniesieniu do
pozosta³ych rozstrzygniêæ o po³¹czeniu kar, czy umorzeniu postêpowania w oparciu o art. 572 k.p.k., do których nie zachodzi³a potrzeba
wydania wyroku ³¹cznego, taki skutek nie nastêpuje, a zatem rozstrzygniêcia te pozostaj¹ prawomocne i w stosunku do nich zachodzi negatywna przes³anka procesowa w postaci powagi rzeczy os¹dzonej, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. .................................................... 3

Zasada niezale¿noci
 zob. Wy³¹czenie sêdziego .................................................................. 5
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Zasada niezawis³oci
 zob. Wy³¹czenie sêdziego .................................................................. 5

Zasada stosowania nowej ustawy
 Wobec zmiany treci art. 82 k.k. istnieje koniecznoæ porównywania
stanów prawnych przez pryzmat wyra¿onych w art. 4 § 1 k.k. regu³
prawa intertemporalnego ................................................................... 1

Zwrot sprawy prokuratorowi
 Skoro S¹d orzekaj¹cy  po uchyleniu przez S¹d odwo³awczy postanowienia o zwrocie sprawy prokuratorowi na podstawie art. 339 § 3 pkt 4
k.p.k.  zdecydowa³ siê przed otwarciem przewodu s¹dowego na uzupe³nienie w bardzo istotnej czêci zwi¹zanej z odpowiedzialnoci karn¹
oskar¿onych zebranego w sprawie materia³u dowodowego, to powinien ju¿ na tym etapie postêpowania dopuciæ dowód z opinii uzupe³niaj¹cej bieg³ego, która by³a niepe³na i niejasna a w wietle tych nowych opinii ra¿¹co z nimi sprzeczna ................................................. 2
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Wykaz Orzeczeñ
PRAWO CYWILNE
sygnatura

data wydania

I ACa 320/12
V ACa 320/12
V ACa 427/12
V ACa 573/12
V ACa 576/12
VI Gz 127/12

26
19
28
29
24
14

czerwiec 2012 r.
czerwiec 2012 r.
maj 2012 r.
czerwiec 2012 r.
lipiec 2012 r.
sierpieñ 2012 r.

poz.

str.

1
4
2
5
3
6

3
60
21
101
44
121

poz.

str.

3
2
1
4

156
136
125
173

poz.

str.

1
3
2
4
5

194
203
196
204
206

PRAWO PRACY
sygnatura

data wydania

III AUa 908/11
III AUa 1143/11
III AUa 1733/11
III AUa 1754/11

11 maj 2012 r.
7 marzec 2012 r.
9 maj 2012 r.
9 maj 2012 r.

PRAWO KARNE
sygnatura

data wydania

II AKa 68/12
II AKa 193/12
II AKa 227/12
II AKa 230/12
II AKo 115/12

5 kwiecieñ 2012 r.
26 czerwiec 2012 r.
29 sierpieñ 2012 r.
26 lipiec 2012 r.
11 lipiec 2012 r.

225

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

Spis Treci
ORZECZENIA
Prawo cywilne .............................................................................. 3
Prawo pracy .............................................................................. 125
Prawo karne .............................................................................. 194

Skorowidz artyku³owy
w sprawach cywilnych ............................................................ 208
w sprawach pracy .................................................................... 211
w sprawach karnych ................................................................ 213

Skorowidz przedmiotowy
w sprawach cywilnych ............................................................ 214
w sprawach pracy .................................................................... 219
w sprawach karnych ................................................................ 222

Wykaz orzeczeñ ............................................................... 225

226

