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Rozdział I
ORZECZENIA Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

1.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 października 2010r roku
sygn. akt II AKa 324/10
art. 15 § 1 kk,
art. 413 kpk

W wypadku przyjęcia przez sąd, iż sprawca dobrowolnie odstąpił od usiłowania
dokonania zabójstwa, a więc nie podlega on karze za przestępstwo, które usiłował dokonać,
powodując jednak obrażenia naruszające czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia
pokrzywdzonego, powinno to wynikać nie tylko z uzasadnienia wyroku, czy opisu czynu
przypisanego oskarżonemu, ale i przyjętej kwalifikacji prawnej, albowiem w sytuacji
określonej w art. 15 § 1 k.k. samo tylko powołanie przepisu prawa wskazującego na
ograniczoną odpowiedzialność za rzeczywisty skutek, nie oddaje w pełni zawartości
kryminalnej czynu.
Przewodniczący: SSA Michał Marzec
Sędziowie: SSA Wojciech Kopczyński (spr.)
SSO del. Wojciech Paluch
2.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 2 września 2010 roku
II AKa 253/10

art. 60 § 1 kk
W przypadku sprawcy młodocianego oraz sytuacji określonej w art. 14 § 2 kk.
stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary nie ma charakteru wypadku wymagającego
szczególnego uzasadnienia.
Przewodniczący: SSA Piotr Mirek (spr.)
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk
SSO Wiesław Kosowski

3.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
II AKa 213/10

art. 198 kk
Brak jednak oporu ze strony pokrzywdzonej, jak i brak używania przemocy przez
oskarżonego, nie może prowadzić do wniosku, iż pokrzywdzona dobrowolnie poddała się
obcowaniu płciowemu z oskarżonym. Jedynie bowiem w przypadku zgwałcenia sprawca
atakuje swobodę procesu decyzyjnego ofiary w sferze przyzwolenia seksualnego.
W odniesieniu zaś do przestępstwa z art. 198 k.k. nie występuje taki atak, lecz
wykorzystanie tego, że ofiara nie jest w stanie podjąć w sposób niezakłócony
i swobodny decyzji woli w powyższym względzie. O ile zatem w przypadku zgwałcenia
sprawca wprost narusza samostanowienie ofiary w zakresie pożycia intymnego, o tyle na tle
przestępstwa z art. 198 k.k. wykorzystuje on istniejący stan braku możliwości ofiary
sensownego lub swobodnego samostanowienia w tej sferze, a zatem stan bezradności, który w
rozumieniu art. 198 k.k. nie musi się wiązać z niemożliwością rozpoznania znaczenia czynu
lub pokierowania swoim postępowaniem.
Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska (spr.)
Sędziowie: SSA Aleksandra Malorny
SSO del.Piotr Pośpiech
4.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 27 października 2010 roku
II AKa 123/10

Art. 258 § 3 kk
Kierowanie może mieć charakter kolektywny, a kierujący może odpowiadać za
prawidłowe funkcjonowanie nawet tylko fragmentu tak złożonej struktury. Nie jest konieczne
kierowanie całą grupą przestępczą. Istotne jest to, że całość działań podejmowana była w
interesie całej grupy, w ramach jej istnienia, a nie poza nią.

Przewodniczący: SSA Beata Basiura (spr.)
Sędziowie: SSA Witold Mazur
SSA Aleksandra Malorny

5.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 2 września 2010 roku
II AKa 202/10

Art. 31 i art. 90 ustawy Prawo budowlane
Sprzeczne z zasadami prawidłowej wykładni byłoby odczytywanie przepisu art. 31 ust.
5 Prawa budowlanego w oderwaniu od jego otoczenia prawnego. Nie wolno zapominać o
tym, że przepis art. 31 ustawy prawo budowlane dotyczy wyłącznie rozbiórki. Stąd też roboty
zabezpieczające i rozbiórkowe wymienione w jego ust 5 nie mogą stanowić elementu
żadnych innych robót budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane
poza rozbiórką obiektu budowlanego. Rozpoczęciu prac zabezpieczających i rozbiórkowych
przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę nie może też towarzyszyć żaden inny cel niż
usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Istotą przebudowy, która w myśl przepisów prawa budowlanego stanowi roboty
budowlane wymagające pozwolenia jest z reguły wyburzanie, rozbieranie lub też usuwanie w
inny sposób części substancji istniejącego obiektu budowlanego. Inny kierunek interpretacji
norm prawa budowlanego prowadziłby do absurdu polegającego na tym, że roboty
budowlane, których wykonywanie bez pozwolenia na budowę stanowi karalną samowolę,
traciłyby taki charakter, jeżeli byłyby jednocześnie prowadzone z robotami rozbiórkowymi, a
więc wówczas, gdy ich wykonanie jest bardziej niebezpieczne i technologicznie trudniejsze.

Przewodniczący: SSA Piotr Mirek (spr.)
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk
SSO del. Wiesław Kosowski

PRAWO KARNE PROCESOWE
1.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 7 października 2010 roku
II AKa 232/10

Art. 7 kpk
Jeśli dowody nie są jednolite treściowo, uprawnieniem, ale i obowiązkiem sądu orzekającego
jest poddanie ich takiej analizie, która pozwoli na wyłonienie tych, które zgodnie z zasadami
logicznego myślenia i doświadczenia życiowego są przekonywujące w takim stopniu, aby być
oparciem dla rekonstrukcji stanu faktycznego.

Przewodniczący: SSA Robert Kirejew
Sędziowie: SSA Aleksandra Malorny
SSO del. Aleksander Sikora(spr.)
2.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 21 lipca 2010 roku
II AKz 265/10

Art. 41 § 1 kpk
Nie uzasadnia wątpliwości co do bezstronności sędziego wydanie rozstrzygnięcia w
kwestiach wpadkowych, np. co do wniosków dowodowych składanych przez strony.
Odmienne rozumowanie prowadziłoby do wniosków sprzecznych z zasadami procesu
karnego i paraliżu postępowania. Strona, której wniosek nie zostałby uwzględniony mogłaby
doprowadzić do wyłączenia poszczególnych sędziów prowadzących jej sprawę.

Przewodniczący: SSA Marek Charuza
Sędziowie: SSA Małgorzata Niementowska
SSO del. Wiesław Kosowski (spr.)

3.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 4 sierpnia 2010 roku
II AKz 508 /10

Art. 118 § 1 kpk
Orzeczenie zapadłe w niewłaściwej formie należy oceniać nie z punktu widzenia
błędnej formy (ustawowego formalizmu), ale z punktu widzenia jego materialnej istoty i
procesowego znaczenia.
Skoro zatem ze względu na przedmiot decyzji, winna ona była zapaść w formie
postanowienia sądu, to błędne określenie jej jako zarządzenia prezesa niczego nie zmienia.

Przewodniczący: SSA Michał Marzec (spr.)
Sędziowie: SSA Piotr Mirek
SSO del. Wiesław Kosowski

4.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 29 lipca 2010 roku
II AKa 207/10

Art. 174 § 1 kpk
[z uzasadnienia:]
W świetle art. 174 k.p.k. notatka urzędowa sporządzona z czynności rozpytania nie
może zastąpić dowodu z wyjaśnień oskarżonego, czy z zeznań świadka, nie podlega ona
ujawnieniu na rozprawie (art. 393 §1 k.p.k.).
Na podstawie treści notatki urzędowej nie wolno także dokonywać ustaleń
faktycznych sprzecznych z wyjaśnieniami oskarżonego, czy z zeznaniami świadka, gdyż
byłoby to zastąpienie tego rodzaju dowodów treścią notatki.
Nie ma natomiast zakazu przesłuchania w charakterze świadka funkcjonariusza policji, który
dokonał czynności rozpytania i sporządził z niej notatkę urzędową.
Natomiast, tak jak w przypadku treści notatki urzędowej, inną kwestią jest
wprowadzenie tego dowodu do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

Konsekwentnie więc, tak jak i treść notatki urzędowej, dowód z zeznań
funkcjonariusza policji przeprowadzony na okoliczność wypowiedzi osoby rozpytywanej nie
może zastąpić dowodu z wyjaśnień oskarżonego, czy z zeznań świadka.
Na podstawie tego dowodu nie wolno też czynić ustaleń faktycznych sprzecznych z
wyjaśnieniami oskarżonego lub z zeznaniami świadka, wobec których dokonano czynności
rozpytania, gdyż byłoby to usankcjonowanie nieformalnie przeprowadzonego dowodu z
wyjaśnień lub z zeznań w sytuacji, gdy jego przeprowadzenie w formie określonej przez
prawo dowodowe jest bezwzględnie wymagane.
Nie ma natomiast procesowych przeszkód, aby treść notatki urzędowej, czy zeznania
osoby ją sporządzającej, wykorzystać dowodowo obok wyjaśnień oskarżonego lub zeznań
świadka w celu potwierdzenia i uzupełnienia wyjaśnień bądź zeznań, jeśli tym wyjaśnieniom
nie przeczą, albo też w celu weryfikacji tych wyjaśnień, gdy zachodzi konieczność
wyjaśnienia różnic między treścią wyjaśnień.

Przewodniczący: SSA Bożena Brewczyńska
Sędziowie: SSA Marek Charuza (spr.)
SSA Małgorzata Niementowska

5.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 października 2010 roku
II AKa 301 /10
art. 174 kpk
O ile odczytanie przez sąd odwoławczy pisma oskarżonego sporządzonego poza
postępowaniem karnym, ale dla jego celów jest uprawnione, bowiem pismo takie stanowi
formę uzupełnienia apelacji wniesionej przez obrońcę , to odczytanie tegoż pisma przed
sądem I instancji jest postacią odczytania pisemnych wyjaśnień oskarżonego , a zatem nie
jest dopuszczalne i stanowi naruszenie przepisu art. 174 kpk.

Przewodniczący: SSA Barbara Suchowska
Sędziowie: SSA Mariusz Żak
SSA Bożena Brewczyńska(spr.)

6.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 października 2010 roku
II AKa 301 /10

Art. 176 kpk, art. 393 § 3 kpk, art. 16 kpk
Obowiązujące przepisy kpk odmiennie niż przepisy kpsw nie przewidują w żadnym
wypadku dopuszczalności składania przez oskarżonego na etapie postępowania
rozpoznawczego wyjaśnień na piśmie i przedstawiania ich w takiej postaci sądowi
orzekającemu. Jedyną możliwość sporządzenia przez oskarżonego wyjaśnień na piśmie
kształtuje przepis art. 176 § 1 kpk
Nie pozostawia zatem wątpliwości przyjęcie iż decyzja o odczytaniu nawet na
wniosek oskarżonego jego pisemnych „ wyjaśnień” jest decyzją podjętą z naruszeniem
prawa. Odczytanie pisemnych wyjaśnień oskarżonego nie tylko stanowi naruszenie przepisu
art. 174 kpk, ale narusza także i przepis art. 393§ 3 kpk.
Aktualnie brak jest możliwości uznania za „złożenie wyjaśnień”, także sytuacji, gdy
owe wyjaśnienia sporządzone zostają przez oskarżonego na piśmie i następnie przesłane są
do sądu. Wyjaśnieniami są jedynie ustne wypowiedzi oskarżonego złożone w obecności
uprawnionego organu.
Skoro zatem oskarżony oświadczył przed sądem, iż korzysta z przysługującego mu
prawa odmowy składania wyjaśnień, a jednocześnie wyraźnie przekonany był o tym , że
sporządzone przez niego pismo będzie przedmiotem rozważań sądu i traktował je jako swoje
wyjaśnienia, to obowiązkiem sądu , wyprowadzonym z treści art. 16 kpk , a więc zasady
lojalności procesowej było pouczenie i poinformowanie oskarżonego iż fakty podane przez
niego w uprzednio sporządzonym piśmie nie mogą być przedmiotem rozważań sądu i nie
mogą rzutować na czynione ustalenia faktyczne oraz dokonywane oceny.

Przewodniczący: SSA Barbara Suchowska
Sędziowie: SSA Mariusz Żak
SSA Bożena Brewczyńska(spr.)

7.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 29 sierpnia 2010 roku
II AKz 567 /10

Art. 203 § 2 kpk
Zgodnie z art. 249 § 3 kpk., do stosowania którego odsyła art. 203 § 2 zdanie drugie
kpk.,sąd przed zarządzeniem badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie
leczniczym przesłuchuje oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania
się lub jego nieobecności w kraju. Brzmienie cytowanego przepisu nie pozostawia
wątpliwości, iż sąd nie tylko może, ale musi przesłuchać oskarżonego.(przyp.M.Z:o ile to jest
procesowo możliwe)

Przewodniczący: SSA Waldemar Szmidt
Sędziowie: SSA Alicja Bochenek (spr.)
SSO del. Wojciech Paluch

8.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 3 listopada 2010 roku
II AKz 719 /10

Art. 258 § 1 pkt 2 kpk
Dokonując oceny, czy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony (podejrzany) będzie
nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób
utrudniał postępowanie karne, w przypadku podjęcia próby nielegalnego przekazania
korespondencji, nie można tracić z pola widzenia treści tejże korespondencji.

Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska
Sędziowie: SSA Mirosław Ziaja (spr.)
SSA Robert Kirejew

9.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 20 października 2010 roku
II AKz 673/10

Art. 258 § 2 kpk
W postępowaniu incydentalnym, jakim jest postępowanie w przedmiocie przedłużenia
tymczasowego aresztowania, nie powinno się oceniać zasadności kwalifikacji prawnej, gdyż
o tym zdecyduje sąd rozpoznający sprawę merytorycznie. Przewidywanie surowej kary
grożącej oskarżonemu następuje w granicach sankcji przepisu części szczególnej ustawy,
zastosowanego w akcie oskarżenia. Bez wątpienia kwestia poprawności kwalifikacji prawnej
zarzuconych aktem oskarżenia czynów, w tym poprawności przypisania działania w
warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. oraz w warunkach opisanych w art. 65 § 1 k.k.
(uczynienie sobie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu) będzie przedmiotem
oceny Sądu I instancji na dalszym etapie postępowania.

Przewodniczący: SSA Waldemar Szmidt
Sędziowie: SSA Michał Marzec (spr.)
SSA Grażyna Wilk
10.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 15 września 2010 roku
II AKz 604/10

Art. 286 kpk

Przepis art. 100 § 1 k.p.k. ma charakter ogólny i nie może być odczytywany z
pominięciem przepisu art. 286 zd. drugie k.p.k. Zgodnie z jego treścią początek biegu terminu
do usprawiedliwienia nieobecności wyznacza data doręczenia postanowienia o ukaraniu karą
pieniężną. Nie da się zaś przyjąć, że bieg terminu do usprawiedliwienia rozpoczyna się w
innym czasie niż bieg terminu dla złożenia zażalenia.

Przewodniczący: SSA Robert Kirejew
Sędziowie: SSA Alicja Bochenek
SSA Beata Basiura (spr.)

11.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 15 września 2010 roku
II AKz 607/10

art. 345 § 1 kpk
Brak możliwości odczytania protokołów nie może być przez sąd stwierdzany jedynie
na podstawie "ogólnie" widocznych wad, takich jak niestaranne, niechlujne pismo. Jeżeli
odczytanie takich protokołów jest wprawdzie bardziej pracochłonne i czasochłonne, ale nie
jest niemożliwe, to uchybienie takie nie może zostać zaliczone do "istotnych braków", o
których mowa w przepisie art. 345 § 1 k.p.k., szczególnie w przypadku gdy problemy z
odczytaniem w rzeczywistości dotyczą tylko jednego protokołu.
Przewodniczący: SSA Robert Kirejew(spr.)
Sędziowie: SSA Alicja Bochenek
SSA Beata Basiura
12.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 3 listopada 2010 roku
II AKz 700/10

art. 345 § 1 kpk
Kserokopie dokumentów i dokumenty znajdujące się w załącznikach do akt sprawy
stanowią taki sam element materiału dowodowego, jak dokumenty i ich wtórniki
zamieszczone bezpośrednio w aktach. Nie sposób wskazać w tej mierze różnic, które
pozwalałyby na różnicowanie ich statusu prawnego, w szczególności w płaszczyźnie ich
mocy dowodowej. Skoro więc prokurator zawnioskował dowód z kopii dokumentów
zamieszczonych w załącznikach do akt, to koniecznym było ich uwierzytelnienie, tak by
autorstwo sporządzenia kopii, a w konsekwencji wiarygodność i autentyczność dokumentu
źródłowego nie wzbudzała jakichkolwiek wątpliwości.
Powyższe nie zmienia jednak faktu, że pomimo ewidentnego braku w tym zakresie,
jego usunięcie możliwe jest w ramach czynności sądowych. Jeśli bowiem Sąd poweźmie
rzeczywiste wątpliwości co do wiarygodności lub autentyczności którejś z kopii dokumentów
zamieszczonych w załącznikach do akt uznając, że właśnie ten dokument ma istotne
znaczenie dowodowe dla rozpatrywanej sprawy, może zwrócić się do prokuratora o
uwierzytelnienie konkretnych kart, pod rygorem oddalenia wniosku dowodowego z danego
źródła dowodowego.
Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska
Sędziowie: SSA Mirosław Ziaja
SSA Robert Kirejew(spr.)

13.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 30 września 2010 roku
II AKa 266/10
Art. 413 § 1 pkt 6 kpk
Ar t. 65 kk
W myśl art. 413 § l pkt 6 kpk sąd jest zobowiązany zawrzeć w wyroku jedynie te przepisy
ustawy karnej, które stosuje. Powołanie zatem art. 65 kk dla uzasadnienia wymiaru kary,
która nie została nadzwyczajnie obostrzona jest wadliwe.
Przewodniczący: SSA Mariusz Żak
Sędziowie: SSA Beata Basiura
SSO del. Piotr Pospiech (spr.)

14.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 7 października 2010 roku
II AKa 257/10
art. 417 kpk
Sąd orzekający w sprawie o wydanie wyroku łącznego nie może ponownie rozstrzygać
kwestii prawomocnie rozstrzygniętych w wyrokach. Dotyczy to także zawartych w tych
wyrokach orzeczeń o zaliczeniu tymczasowego aresztowania na poczet poszczególnych kar.
Artykuł 577 k.p.k. nie stwarza żadnych podstaw do poprawienia błędnego orzeczenia o
zaliczeniu okresu tymczasowego aresztowania zawartego w prawomocnym wyroku,
stanowiącym podstawę wyroku łącznego (SN III KRN 193/95, OSNKW 1996, nr 7-8, poz.
49), z drugiej jednak strony, nie może stwarzać podstaw do zaliczenia w trybie art. 417 k.p.k.
okresu tymczasowego aresztowania odbytego w innej sprawie, która toczyła się równocześnie
z chociażby jedną sprawą, w której zapadł wyrok ulegający połączeniu, jeżeli w chwili
wydawania tego wyroku nie istniały przesłanki do takiego zaliczenia.

Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz ( spr.)
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk
SSO del. Piotr Pośpiech

15.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
II AKz 265/10
Art. 460 § 1 kpk
Zarówno przepisy art. 98 § 1 kpk oraz art. 100 § 2, 4 i 6 kpk, jak i przepis art. 460 § 1
k.p.k., sformułowane są jednoznacznie i nie przewidują możliwości zawieszenia biegu
terminu do wniesienia zażalenia, w sytuacji gdy strona ( przyp. M.Z.: obecna na posiedzeniu,
której sąd ogłosił orzeczenie)występuje z wnioskiem o doręczenie postanowienia, które chce
skarżyć. Gdyby taką możliwość ustawodawca przewidywał z pewnością inna byłaby treść
w/w przepisów, które ze względu na to, iż regulują tak istotne kwestie, jak upływ terminu do
wniesienia środka odwoławczego, należy interpretować ściśle.

Przewodniczący: SSA Bożena Summer-Brason (spr.)
Sędziowie: SSA Aleksandra Malorny
SSO del. Wiesław Kosowski

16.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 7 października 2010 roku
II AKa 257/10
art. 552 § 4 kpk
Należy uznać, że skoro w chwili wydania zaskarżonego wyroku, a więc w chwili
orzekania przez sąd w przedmiocie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu
niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, krzywda wynikła z odbycia przez
wnioskodawcę niesłusznego tymczasowego aresztowania w żaden sposób nie została
wcześniej zrekompensowana w innej przewidzianej procesowo formie, przeto brak jest
podstaw do kwestionowania przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do żądania
stosownego zadośćuczynienia w trybie art. 552 § 4 k.p.k
Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz ( spr.)
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk
SSO del. Piotr Pośpiech

17.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 7 października 2010 roku
II AKa 237/10

Art. 554 § 2 kpk
Do kosztów wolnych w rozumieniu art. 554 § 2 kpk, a więc obciążających Skarb
Państwa, należą też uzasadnione wydatki wykładane przez stronę z tytułu ustanowienia w
sprawie jednego pełnomocnika.
Przewodniczący: SSA Jolanta Śpiechowicz ( spr.)
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk
SSO del. Piotr Pośpiech

18.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 30 września 2010 roku
II AKa 162/10

Art. 555 kpk
W myśl art. 246 § 1 kpk przysługujące każdemu zatrzymanemu zażalenie do sądu
służy zbadaniu jego zasadności, legalności oraz prawidłowości.
Żaden z celów (kierunków) zażalenia złożonego w trybie art. 246 §1 kpk nie pokrywa
się z zakresem i celem czynności opisanych w art. 123 § 1 pkt 1 kc. Uwzględnić przy tym
trzeba, że chodzi wyłącznie o czynności, które do wskazanego celu zmierzają bezpośrednio.
Wzmacnia to przedstawioną powyżej tezę, zgodnie z którą złożenie zażalenia w tym
trybie nie jest równoznaczne z podjęciem czynności, o której mowa w art. 123 § 1 pkt 1 kc,
powodującej przerwę biegu rocznego terminu przedawnienia określonego w art. 555 kpk.
Wnioskodawca mógł, począwszy od daty zwolnienia, zgłosić żądanie w trybie art 552
§ 4 kpk, albowiem od tej chwili przysługiwało mu objęte nim roszczenie i od tej chwili biegł
roczny termin jego przedawnienia.
Przewodniczący: SSA Mariusz Żak ( spr.)
Sędziowie: SSA Beata Basiura
SSO del. Piotr Pośpiech

19.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 7 października 2010 roku
II AKa 263/10
Art. 572 kpk
Okoliczność, iż konkretne skazanie nie podlega łączeniu z innymi skazaniami nie
może skutkować jego eliminacją z komparycji wyroku łącznego. Wszak rozwiązaniu tego
rodzaju sytuacji służy przewidziany przez ustawodawcę instrument prawny, a mianowicie
umorzenie postępowania. Sąd nie znajdując podstaw do połączenia konkretnego skazania
wymienionego we wniosku musi to wyrazić wprost w sentencji wyroku, a nie w sposób
dorozumiany poprzez jego pominięcie w komparycji wyroku i dalsze „uzupełnienie” w
ewentualnym uzasadnieniu.

Przewodniczący: SSA Robert Kirejew
Sędziowie: SSA Aleksandra Malarny (spr.)
SSO del. Aleksander Sikora
20.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 października 2010 roku
II AKa 354/10

Art. 572 kpk
Okoliczność, iż po uprawomocnieniu się wyroku toczy się postępowanie w
przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej nim kary pozbawienia
wolności, z uwagi na to, że doszło do odroczenia jej wykonania, a zatem w trybie art. 152
kkw, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania w oparciu o art. 572 kpk w zakresie
połączenia jej z karami wymierzonymi osobie skazanej innymi prawomocnymi wyrokami.
Samo wszczęcie, a następnie prowadzenie postępowania w trybie art. 152 kkw nie
podważa treści prawomocnego wyroku, w tym bezwzględnego charakteru orzeczonej jego
mocą kary pozbawienia wolności.
Przewodniczący: SSA Barbara Suchowska
Sędziowie: SSA Mariusz Żak (spr.)
SSA Bożena Brewczyńska

21.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 października 2010 roku
II AKa 354/10

Art. 575 § 1 kpk
Art. 575§1 kpk dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy po wydaniu wyroku łącznego zapadnie
kolejny wyrok obejmujący karę, która podlega połączeniu w myśl reguł określonych przez
art. 85 kk, a nie sytuacji, gdy na skutek błędu popełnionego przy orzekaniu przez sąd
bezpodstawnie odmówiono połączenia jednego z wyroków objętych przeprowadzonym
postępowaniem.

Przewodniczący: SSA Barbara Suchowska
Sędziowie: SSA Mariusz Żak (spr.)
SSA Bożena Brewczyńska

22.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 22 lipca 2010 roku
II AKa 212/10

Art. 577 kpk
W wypadku zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności ( przyp. M.Z:
początkowo orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania) okres tymczasowego
aresztowania, pierwotnie zaliczony na poczet kary grzywny, powinien być zaliczony na
poczet kary pozbawienia wolności, która w takim wypadku podlega efektywnemu
wykonaniu.

Przewodniczący: SSA Michał Marzec
Sędziowie: SSA Wojciech Kopczyński (spr.)
SSA Elżbieta Mieszczańska

23.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 8 września 2010 roku
II AKz 502/10

Art. 607 kpk
Orzekając w przedmiocie przekazania osoby ściganej sąd bierze pod uwagę
bezwzględne i względne przyczyny odmowy wykonania ENA określone w art. 607 ”p” i 607
”r”, względne i bezwzględne zakazy określone w art. 607 ”s” i 607 ”t”, a także inne reguły
skodyfikowane w Rozdziale 65 ”b” (P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek Komentarz do
KPK Wydawnictwo C. H. Beck. Wydanie 3 Tom III s. 635).
Nie można więc traktować jako dodatkowej przyczyny odmowy wykonania ENA
innych okoliczności, jak uchylenie aresztu tymczasowego zastosowanego na czas niezbędny
do wykonania ENA.

Przewodniczący: SSA Witold Mazur
Sędziowie: SSA Grażyna Wilk (spr.)
SSA Piotr Mirek

24.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 29 września 2010 roku
II AKz 440/10
Art. 611b § 1 pkt 3 kpk
Sam brak zgody skazanego na przejęcie, przewidziany w art. 611b § 1 pkt 3 kpk nie
jest wystarczającą przesłanką negatywną, skutkującą niedopuszczalnością przejęcia
orzeczenia do wykonania.
Na sądzie rozpoznającym sprawę w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie
wyroku do wykonania spoczywa obowiązek rozważenia motywacji leżącej u podstaw decyzji
skazanego o niewyrażeniu zgody na odbywanie kary w Polsce, na przedpolu którego leży

konieczność zagwarantowania skazanemu realnej możliwości wyartykułowania w sposób
pełny i nieskrępowany swojego stanowiska. Tylko takie ujęcie powyższej kwestii spełnia
wymogi konwencyjnie oraz konstytucyjnie umocowanej zasady rzetelnego procesu oraz
prawa do obrony (por. art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji Europejskiej, art. 45 ust. 1 oraz 42 ust. 2
Konstytucji RP).

Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska (spr.)
Sędziowie: SSA Marek Charuza
SSA Waldemar Szmidt

25.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 3 listopada 2010 roku
II AKz 705/10
Art. 611 § 1 c kpk
Art. 114 § 4 kk
Przy przejmowaniu skazanych w trybie art. 9 ust. 1 lit. a w zw. z art. 10 konwencji
strasburskiej wykonuje się „obcą” karę, a nie sankcję orzeczoną przez sądy polskie. A zatem
owo dostosowanie kary (jej zaadaptowanie) powinno ograniczać się do minimum – zbadania
możliwości wykonania sankcji orzeczonej w państwie obcym co do rodzaju i długości. Stąd
całkowicie bezzasadne są żądania i zarzuty skazanego odnoszące się do rozstrzygnięcia co do
rozmiaru kary podlegającej wykonaniu. Celem konwencji strasburskiej nie jest bowiem
przejmowanie do wykonania zagranicznych orzeczeń skazujących po to, aby w trybie
adaptacji kary „polepszać” sytuację osób skazanych poza granicami Polski. Obniżenie kary w
określonych wypadkach do „maksimum” przewidzianego w prawie państwa wykonania jest
tylko ubocznym i niezamierzonym skutkiem przekazania skazania. Ma to jedynie pozwolić na
dostosowanie kary do systemu państwa wykonania tak, aby można ją tam było wykonać i aby
sankcja ta nie była sprzeczna z krajowym porządkiem prawnym.

Przewodniczący: SSA Elżbieta Mieszczańska
Sędziowie: SSA Mirosław Ziaja
SSA Robert Kirejew

26.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 1 września 2010 roku
II AKz 573/10

Art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe
O ile sąd stwierdził, że zebrany materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia
podejrzenie popełnienia przestępstwa, że zastrzeżone informacje w których posiadaniu
znajduje się bank są niezbędne dla prawidłowego, merytorycznego wyjaśnienia okoliczności
popełnienia przestępstwa, to formułowanie dodatkowego, pozaustawowego warunku, aby
owych informacji chronionych tajemnicą bankową nie można było uzyskać w żaden inny
sposób – jest nieuzasadnione. Do uzyskania bowiem informacji istotnych dla realizacji
podstawowego celu procesu karnego jakim jest obok ujawnienia przestępstwa wykrycie i
ukaranie jego sprawcy, podstawowym kryterium winna być – przy zachowaniu wszystkich
kardynalnych praw przysługujących obywatelowi, w tym ochronie jego prywatności –
sprawność procesu, wyrażająca się dążeniem do tego by ujęcie sprawcy nastąpiło możliwie
szybko.
Przewodniczący: SSA Witold Mazur
Sędziowie: SSA Jolanta Śpiechowicz
SSA Waldemar Szmidt (spr.)
27.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 3 listopada 2010 roku
II AKz 712/10

Art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe
Instytucja tajemnicy bankowej ma charakter wyjątkowy, a zatem nie sposób
regulujących ją przepisów interpretować rozszerzająco. Powyższe w świetle przepisu art. 106
ust. 2 pkt 3 prawa bankowego nakłada na sąd rozpoznający wniosek obowiązek pośredniej
oceny przyjętego przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze sposobu i metody
gromadzenia dowodów, mających prowadzić do wykrycia sprawcy przestępstwa, a więc
realizacji podstawowego celu o jakim mowa w przepisie art. 297 § 1 k.p.k, skoro ujawnienie
okoliczności objętych tajemnicą bankową ma mieć charakter ostateczny, eliminujący
możliwość pozyskania informacji niezbędnych dla tego postępowania w innej drodze.
Przewodniczący: SSA Witold Mazur
Sędziowie: SSA Wojciech Kopczyński (spr.)
SSA Michał Marzec

Nota M.Z. : w dalszym ciągu w Wydziale Karnym naszego Sądu nie ma wśród sędziów zgody
co do wykładni przepisu art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe i jakkolwiek dominuje
pogląd, iż tajemnica bankowa stanowiąca jedno z dóbr osobistych winna być w sposób
szczególny chroniona , a zatem ujawnienie okoliczności nią objętych musi mieć charakter
ostateczny, to jednak zwolenników ma i ten kierunek wykładni, który jako priorytet, przy
podejmowaniu decyzji przez sąd w przedmiocie zezwolenia na ujawnienie tajemnicy stawia
sprawność procesu, a sprawdzenie możliwości pozyskania przez prokuratora danych objętych
tajemnicą bankową w inny sposób, uznaje za warunek pozaustawowy, nie wynikający wprost
z interpretowanego przepisu.
Zapraszamy zatem przedstawicieli zawodów prawniczych do zajęcia stanowiska w tej kwestii, udostępniając
łamy naszego BIULEYNU

Informujemy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 1 .12.2010r.
sygn. akt II AKz 667/10 wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym
następującej treści:
„ Czy art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze ( Dz.U. z 2008 r. nr 7
,poz.39 – t.j.) znajduje zastosowanie do osoby poddanej postępowaniu lustracyjnemu w trybie
ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U.Nr 63, poz.
425- t.j.) ? ”

Rozdział III
ORECZNICTWO Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

1.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 27 maja 2010 roku sygn. akt V ACa 597/09

Art. 9211 , 9212, 369, 366 k.c.
Sąd Apelacyjny nie podziela stanowiska prezentowanego w apelacji jakoby przyjęcie
przekazu przez przekazanego powodowało, że wystąpienie przez odbiorcę przekazu z
roszczeniem przeciwko zobowiązanemu ze stosunku waluty (przekazującemu) jest
determinowane wcześniejszym dochodzeniem zaspokojenia roszczenia od przekazanego.
Przekaz jest czynnością prawną przekazującego rodzącą dla przekazanego uprawnienie do
spełnienia oświadczenia na rachunek przekazującego, zaś dla odbiorcy przekazu uprawnienie
do jego przyjęcia (art. 921 1 kc). Przyjęcie przekazu przez przekazanego zgodnie z art. 9212
§1kc rodzi dla przekazanego zobowiązanie spełnienia przekazanego świadczenia na rzecz
odbiorcy, zaś odbiorca uzyskuje prawo do żądania spełnienia świadczenia na swoją rzecz.
Prawo żądania spełnienia świadczenia jakie uzyskuje odbiorca przekazu wobec przekazanego
nie pozbawia go uprawnień wobec przekazującego. Mimo przekazu i akceptu (przyjęcie
przekazu) nadal istnieje samodzielny stosunek zobowiązaniowy w stosunku waluty.
Zobowiązanie z tego stosunku wygasa dopiero na skutek spełnienia świadczenia (wykonania
przekazu). Do tej chwili zobowiązani wobec odbiorcy przekazu są zarówno przekazujący (ze
stosunku waluty), jak i przekazany z akceptu rodzącego stosunek zapłaty. Stąd w sytuacji,
gdy przekazany nie uczyni zadość roszczeniu odbiorcy przekazu, (a co miało miejsce w stanie
faktycznym sprawy), nie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania ze stosunku waluty, odbiorca
przekazu może dochodzić spełnienia świadczenia od przekazującego. Każda z tych osób
ponosi samoistną odpowiedzialność wobec odbiorcy przekazu za to samo świadczenie opartą
na różnych podstawach, do wygaśnięcia której dojdzie dopiero w momencie zaspokojenia
odbiorcy przekazu. Do tego momentu odbiorca, który nie uzyskał zaspokojenia może
poszukiwać go u osób zobowiązanych. Odpowiedzialność tych osób nie ma w tym przypadku
charakteru odpowiedzialności solidarnej, gdy ta zgodnie z treścią art. 369 k.c. wchodzi w grę
wówczas gdy wynika to z ustawy lub z czynności prawnej lecz mamy tutaj do czynienia z
konstrukcją tzw. odpowiedzialności in solidum, określanej jako solidarność nieprawidłowa do
której w drodze analogii zastosowanie mają przepisy o solidarności, które odpowiadają
celowi i charakterowi danego stosunku prawnego, a przede wszystkim art. 366 k.c., zgodnie z
§2 którego do chwili zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają
zobowiązani.
Przewodniczący : SSA Zofia Kołaczyk (spr.)
Sędziowie : SA Urszula Bożałkińska
SO(del) Olga Gornowicz-Owczarek

2.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 21 lipca 2010 roku sygn. akt I ACa 418/10

Art. 1146, 1148, 1108, 11102 k.p.c.
Wnioskodawcy wszczynając postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności
decyzji nacjonalizacyjnej i powołując się na fakt, że zostali uznani przez Sąd izraelski za
spadkobierców Maryli C., w istocie nie domagali się uznania za skuteczne na obszarze Polski
zagranicznego orzeczenia spadkowego – orzeczenia Okręgowego Sądu Rabinackiego w Tel
Awiwie - w części dotyczącej praw rzeczowych na nieruchomościach położonych w Polsce
oraz praw wynikających z najmu, dzierżawy oraz innych stosunków dotyczących używania
nieruchomości. Ich celem było uzyskanie potwierdzenia, że stali się następcami prawnymi
dawnej właścicielki i w związku z tym są uprawnieni do występowania z wnioskami o
wzruszenie decyzji nacjonalizacyjnych. W tym zakresie polski sąd spadku nie ma jurysdykcji
wyłącznej. Brak było podstaw do uznania, aby sąd państwa trzeciego miał wyłączną
jurysdykcję w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Maryli C., skoro w chwili śmierci
była ona obywatelką Izraela, stale zamieszkiwała na obszarze tego Państwa i w tym Państwie
zmarła. Po rozstrzygnięciu kwestii jurysdykcji krajowej należało wskazać, że zostały
spełnione wszystkie pozostałe przesłanki do uznania orzeczenia Sądu izraelskiego za
skuteczne na obszarze Polski za wyjątkiem tej części orzeczenia, które dotyczyło
dziedziczenia praw rzeczowych na nieruchomościach położonych w Polsce oraz praw
wynikających z najmu, dzierżawy i innych stosunków dotyczących używania nieruchomości.
Okręgowy Sąd Rabinacki jest sądem w rozumieniu art. 1146 k.p.c. a pomiędzy Polską a
Izraelem istnieje wzajemność w zakresie uznawania orzeczeń zapadłych w sprawach
cywilnych. W postępowaniu apelacyjnym nie zostało zakwestionowane twierdzenie
wnioskodawców, że prawo Państwa Izrael nie zna pojęcia prawomocności, a w związku z tym
wnioskodawcy nie mogli przedłożyć dokumentu poświadczającego prawomocność.
Wnioskodawcy mieli też interes prawny w żądaniu uznania. Wykazali bowiem , że domagają
się wszczęcia postępowania administracyjnego, a polski organ administracyjny zobowiązał
ich do przedłożenia orzeczenia sądu polskiego.

Przewodniczący : SSA Roman Sugier
Sędziowie : SSA Piotr Wójtowicz
SSA Rafał Dzyr(spr.)

3.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 10 września 2010 roku sygn. akt I ACa 420/10

Art. 121, 147,131 ustawy dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (. Dz. U.
Nr 119, poz. 1117 z 2003r. ze zm., zwanej dalej: Pr. Wł. Przem.)
Art. 189 kpc.
W świetle uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z 2003r. ze zm. zwanej dalej: Pr. Wł. Przem.)
udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje w postępowaniu przed Urzędem
Patentowym, który w tym przedmiocie wydaje stosowną decyzję (art. 121, art. 147 tejże
ustawy). Dopóki zatem nie zostanie wydana przez Urząd Patentowy stosowna decyzja o
udzieleniu prawa ochronnego to nie można przyjąć, że określone prawo ochronne istnieje.
Z tego względu sformułowanie żądania pozwu o ustalenie (art. 189 kpc) powinno
uwzględniać, że obowiązujące przepisy przewidują, że udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy następuje w postępowaniu administracyjnym, w którym dochodzi do wydania
świadectwa ochronnego na znak towarowy, przez uzyskanie którego uprawniony nabywa
prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .A zatem obie strony (powód w ramach powództwa
głównego, zaś pozwana w powództwie wzajemnym) nie mogli się skutecznie domagać
ustalenia praw do prawa ochronnego do znaku towarowego objętych stosownymi
zgłoszeniami do Urzędu Patentowego, skoro decyzje Urzędu w tym przedmiocie nie zapadły.
Podkreślić jeszcze raz trzeba, że to Urząd Patentowy w ramach prowadzonego postępowania
o udzielenie prawa ochronnego decyduje czy na określony znak towarowy może zostać
udzielone prawo ochronne, czy też istnieją przeszkody jego rejestracji, w tym w
szczególności o charakterze przedmiotowym (art. 131 Pr. Wł. Przem.). Sąd powszechny w
ramach sporu o ustalenie, zanim zostanie wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy, nie może więc w tej materii się wypowiadać, gdyż tym samym kreowałby
określone prawo ochronne. W sytuacji natomiast gdy istnieje spór o charakterze
podmiotowym czyli co najmniej dwa podmioty ubiegają się o uzyskanie rejestracji istotnie
możliwe jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, który jednakże władny jest jedynie
ustalić, czy dany przedmiot jest uprawniony do używania określonego znaku towarowego.

Przewodniczący : SSA Małgorzata Wołczańska (spr.)
Sędziowie : SSA Joanna Skwara – Kałwa
SSA Elżbieta Karpeta

4.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 19 listopada 2010 roku sygn. akt I ACz 859/10

Art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja Wyborcza do rad gmin i rad powiatów
i sejmików wojewódzkich (Dz U z 2003r., Nr 153,poz. 1547ze zm.)

Sąd Apelacyjny nie podziela wywodów Sądu pierwszej instancji jakoby ochrona
przewidziana w art. 72 ordynacji wyborczej przysługiwała jedynie w takim przypadku gdy
nieprawdziwe informacje zawarte w rozpowszechnianych materiałach wyborczych dotyczą
bezpośrednio osoby kandydującej w wyborach.
Legitymacja czynna przysługuje także osobie, której podlega urząd obarczany
odpowiedzialnością za błędy w funkcjonowaniu. Wadliwe działanie urzędu miejskiego
podległego burmistrzowi pośrednio obciąża bowiem samego burmistrza. Zwłaszcza jeśli
skutki wadliwego działania mają istotne znacznie dla lokalnej społeczności.
Dla oceny zasadności wniosku nie ma znaczenia, że kwestionowany materiał wyborczy
powołuje się na inne publikacje prasowe, dotyczące wadliwości decyzji Starosty Ż. i roli jaką
w procesie podejmowania tej decyzji pełnił Urząd Miejski w Ż. Rozpowszechnienie w okresie
kampanii wyborczej nieprawdziwych informacji w materiałach wyborczych jest
niedopuszczalne także w takim przypadku gdy są one powieleniem informacji
rozpowszechnianych przez inne osoby lub podmioty.

Przewodniczący : SSA Roman Sugier (spr.)
Sędziowie : SSA Ewa Tkocz
SSA Joanna Kurpierz

5.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 13 maja 2010 roku sygn. akt I ACa 97/10

Art. 190 ust. pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw ,
Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych
dokumentów.

Powód został wybrany radnym w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 25
października 2006r. i został radnym Rady Miejskiej. Mandatu nie objął i nie złożył
ślubowania, gdyż popełnił przestępstwo z art. 178a § 1kk i za ten czyn został skazany
prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego z 20 marca 2006r.Uchwałą Nr 186/XVIII/07
Rada Miejska w dniu 28 listopada 2007r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego powoda
na skutek pisemnego zrzeczenia się przez niego mandatu.
W tych warunkach należało przyjąć , że powód był radnym w dniu 14 września 2007r. i jako
osoba pełniąca funkcję publiczną był zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego,
zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści
tych dokumentów. Powołana ustawa nowelizująca weszła w życie w dniu 14 września 2007 r.
(art. 6 ustawy), a tym samym w tym okresie powód był radnym Rady Miejskiej. Zarzut
naruszenia art. 190 ust. pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw nie ma usprawiedliwionych podstaw. Bez
podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, mandat ten w dalszym ciągu
istnieje . Nie ulega bowiem wątpliwości, że źródłem mandatu jest woła samych wyborców.
Mandat zostaje powierzony z chwilą wyboru i wyłącznie wybór decyduje o uzyskaniu statusu
radnego.
Przyjęta w art. 190 Ordynacji wyborczej do rad gmin ( ... ) instytucja wygaśnięcia mandatu
radnego wykazuje pewne podobieństwa do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
administracyjnej. W jednym i drugim wypadku chodzi o sytuację, w której ze względu na
pewność obrotu prawnego dotyczącego sfery publicznoprawnej, pewne okoliczności, z
którymi prawo łączy skutek w postaci ustania stosunku publicznoprawnego, wymagają
potwierdzenia w postaci odpowiedniego rozstrzygnięcia.
Przepis art. 190 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin ( ... ) wymaga stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały. Wynika z tego, że stan faktyczny, z którym ustawa
łączy skutek w postaci wygaśnięcia mandatu radnego obejmuje dwa zdarzenia: zaistnienie
przesłanki określonej w art. 190 ust. 1 i uchwała rady potwierdzająca, że ta przesłanka
faktycznie zaistniała i że w związku z tym nastąpiło wygaśnięcie mandatu. Oba te zdarzenia
muszą wystąpić łącznie, co oznacza, że samo powstanie okoliczności faktycznej
uzasadniającej stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nie pozbawia jeszcze mandatu bytu
prawnego .
Przewodniczący SSA Monika Dembińska (spr.)
Sędziowie : SSA Ewa Jastrzębska
SSA Barbara Owczarek

6.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 4 maja 2010 roku sygn. akt I ACa 579/09

Art. 94 i 95 ustawy z dnia 2 kwietnia 1994r prawo geologicznego i górnicze (Dz.U. z
2005r., Nr 228,poz. 1947).

Istnieje wiele metod rektyfikacji budynków, a zastosowanie odpowiedniej metody zależy od
wielu różnorodnych czynników jakimi są: stopień wychylenia budynku i jego stan techniczny,
wielkość budynku, budowa terenu na którym jest postawiony i wiele innych.
Okoliczności te powinny być brane pod uwagę w postępowaniu wykonawczym, mającym na
celu usunięcie skutków szkody górniczej.
Orzekając o obowiązku naprawienia tej szkody Sąd powinien określić tylko sposób
naprawienia szkody (prostowanie budynku, poziomowanie i związanych z tym prac
dodatkowych).
Nie ma natomiast obowiązku określenia dokładnej metody prostowania, którą to powinien
określić (wybrać) stosownie do konkretnych warunków przedsiębiorca górniczy, na którym jak wyżej wspomniano - ciąży obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego (art. 94 ust. 4
Prawa geologicznego i górniczego). W sytuacji gdyby dłużnik (przedsiębiorca górniczy)
uchylał się od wypełnienia tego obowiązku wierzyciel (poszkodowany) może skorzystać z
uprawnień jakie stwarza art. 1049 kpc, co sprawia, że zastosowanie przez zobowiązanego
sposobu naprawienia szkody może podlegać kontroli sądu(…).Szczegółowe projekty
związane z prostowaniem budynku powinny być sporządzane w postępowaniu związanym z
wykonaniem wyroku nakazującego naprawienie szkody górniczej przez rektyfikację
budynku.

Przewodniczący : SSA Małgorzata Wołczańska
Sędziowie : SSA Mieczysław Brzdąk (spr.)
SSA Anna Bohdziewicz

7.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 29 lipca 2010 roku sygn. akt V ACa 161/10

Art. 23, 25, 46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
Nr 113 z 2010r., poz. 759)
Roszczenie o zwrot wadium wpłaconego w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego znajduje podstawę prawną w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010r poz. 759, zw. dalej PrZamPubl.) Kwestii tej
dotyczy mianowicie przepis art. 46 PrZamPubl, który w brzmieniu obowiązującym w dacie
wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
zobowiązywał m.in. zamawiającego do zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; który został wykluczony z
postępowania lub którego oferta została odrzucona (art. 46 ust. 2 PrZamPubl). Jak zatem
wynika z uregulowania tego przepisu uprawnionym do żądania zwrotu wadium z przyczyn
tam opisanych jest wykonawca a zatem uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Takim wykonawcą biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego mogą być także wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, którzy są w tym postępowaniu reprezentowani przez ustanowionego
pełnomocnika, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych
wykonawców, co wynika z uregulowania art. 23 PrZamPubl. Jeśli więc w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego kilku wykonawców jest reprezentowanych przez
pełnomocnika, który uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności w toku tego
postępowania to uzasadnionym jest przyjęcie, iż jest on także uprawniony do żądania od
zamawiającego zwrotu wadium wpłaconego przez wykonawcę wielopodmiotowego. W tej
sprawie takim pełnomocnikiem była powódka - jako lider konsorcjum utworzonego przez
powódkę i dwa dalsze podmioty. Jako lider konsorcjum powódka była zobowiązana do
prowadzenia spraw konsorcjum i do jego reprezentowania w stosunkach zewnętrznych. Jeśli
tak to powódka, jako reprezentant konsorcjum, uprawniona jest także do żądania zwrotu
wadium i to bez względu na to, który z członków konsorcjum faktycznie wpłaty wadium
dokonał. Przy czym nie można mówić o zakończeniu udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcy już z chwilą wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lecz chwilą tą będzie całkowite
rozliczenie wynikające także z obowiązku zwrotu wadium przez zamawiającego, zwłaszcza
zaś wtedy gdy zwrot wadium następuje na żądnie wykonawcy jak to wynika z art. 46 ust. 2
PrZamPubl. Stąd też nie można podzielić poglądu Sądu I instancji gdy ten przyjmuje, iż
umowa konsorcjalna wygasła z chwilą wykluczenia konsorcjum z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Tym bardziej, iż treść pełnomocnictwa nie może być
uznana za odzwierciedlającą treść umowy konsorcjalnej, w szczególności co do czasu na jaki
została zawarta. W konsekwencji uzasadnione jest zatem przyjęcie, iż powódce przysługuje
roszczenie o zwrot wadium na podstawie art. 46 ust. 2 PrZamPubl.
Nie zasługuje na podzielenie ten pogląd Sądu I instancji, iż brak wyczerpania trybu protestu w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powoduje, że wykonawca traci
prawo kwestionowania w postępowaniu sądowym o zwrot wadium prawidłowości podjętych
przez zamawiającego czynności, a w szczególności podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niezasadność takiego wniosku Sądu I

instancji wynika już tylko z tego, iż ustawodawca wskazał w przepisie art. 180 ust. 1
PrZamPubl, iż wykonawca może złożyć protest co wskazuje na to, iż wykorzystanie instytucji
protestu jest uprawnieniem wykonawcy a nie jego obowiązkiem.

Przewodniczący : SSA Iwona Wilk(spr.)
Sędziowie : SSA Barbara Kurzeja
SSA Janusz Kiercz
8.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 29 czerwca 2010 roku sygn. akt I ACa 264/10

Art. 7, 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali( Dz.U. z 2000r., Nr 80,
poz.903 ze zm.)
Podkreślić należy, iż skarżąca zdaje się nie dostrzegać różnicy między umową sporządzoną w
formie aktu notarialnego, a uchwałą właścicieli zaprotokołowaną przez notariusza.
Zarówno umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (art. 7 ust. ustawy o własności
lokali), jak i umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną, o której mowa w
art. 18 ust. 1 ustawy powinny by sporządzone w formie aktu notarialnego. Umowy te ze swej
istoty muszą zawierać zgodne oświadczenie woli właścicieli lokali, bowiem brak takiej
zgodności prowadzi w konsekwencji do odmowy sporządzenia przez notariusza aktu
notarialnego.
Z powyższych przyczyn umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego nie może zastąpić
uchwałą podjętą na zebraniu właścicieli, zaprotokołowaną przez notariusza.
Stąd powoływanie się na to, że skoro w dniu 9 marca 2005 roki notariusz zaprotokołował
uchwałę nr 1/2005 o powierzeniu zarządu spornej nieruchomości powodowej Gminie to
spełnione zostały wymogi o jakich mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali nie może
odnieść zamierzonego skutku. Ponieważ nie doszło do określenia sposobu zarządu
nieruchomością wspólną w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali
obowiązują zasady, o których mowa w rozdziale 4 ustawy (por. art. 18 w 3 ustawy).
Przewodniczący : SSA Monika Dembińska (spr.)
Sędziowie : SSA Rafał Dzyr
SSA Joanna Kurpierz

9.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 15 czerwca 2010 roku sygn. akt V ACa 136/10

Art. 35, 42 ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188,
poz.1848 ze zm.).
Art. 35§ 1 ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188,
poz.1848 ze zm., zwanej dalej prawem spółdzielczym) stanowi , że organami spółdzielni są:
walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd, a (poza spółdzielniami mieszkaniowymi, w
których, gdy liczba członków przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na
części, jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w
spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli
- zebrania grup członkowskich. Artykuł 35 §3 prawa spółdzielczego pozwala na to, by statut
przewidywał powołanie także innych organów niż wymienione w art. 35§1 prawa
spółdzielczego, składających się z członków spółdzielni oraz określał zakres uprawnień tych
organów, zasady wyboru i odwoływania ich członków. Statut pozwanej Spółdzielni
przewiduje powołanie następujących organów: walnego zgromadzenia, rady nadzorczej,
zarządu i rad osiedli (§ 71 statutu). Wbrew wywodom skarżącego, kolegium walnego
zgromadzenia, o którym mowa w § 83 statutu pozwanej nie jest więc organem Spółdzielni.
Wynika to nie tylko z treści art. 71 statutu oraz 83 statutu, zgodnie z którym, po pierwsze,
przewodniczący obrad i sekretarz każdej części walnego zgromadzenia wchodzą w skład
kolegium walnego zgromadzenia, które ze swojego grona wybiera przewodniczącego i
sekretarza, po drugie, zadania kolegium sprowadzają się do obliczenia wyników głosowań w
poszczególnych sprawach będących przedmiotem obrad części walnego zgromadzenia,
stwierdzenia ważności uchwał i sporządzenia protokołu z obrad kolegium, „które
autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a
które nie zostały podjęte"; § 83 postanawia ponadto, że kolegium walnego zgromadzenia
zbiera się do 7 dni od daty zakończenia ostatniej części walnego zgromadzenia . Nie sposób
nie mieć też na uwadze, że § 83 statutu zawarty jest w rozdziale regulującym walne
zgromadzenie (§74-83). Kolejne rozdziały statutu poświęcone są zaś organom Spółdzielni
innym niż walne zgromadzenie, mianowicie radzie nadzorczej (§ 84-94), zarządowi (§ 95101) oraz radom osiedli ( §105-108). Reasumując, kolegium walnego zgromadzenia nie jest
organem pozwanej Spółdzielni, a jego zadania mają charakter techniczny. Zebranie kolegium
walnego zgromadzenia nie stanowi obrad organu pozwanej Spółdzielni - walnego
zgromadzenia, które dzieli się na trzy części, (§ 75 statutu pozwanej. Zgodnie ze statutem
pozwanej kolegium walnego zgromadzenia zbiera się po zakończeniu obrad wszystkich
części walnego zgromadzenia (§ 83 ust. 3), z czego wynika, że już w statucie odróżniono
obrady walnego zgromadzenia od zebrania kolegium walnego zgromadzenia. Przede
wszystkim jednak z art. 42 prawa spółdzielczego wynika - w odniesieniu do spółdzielni
mieszkaniowych - możliwość zaskarżenia do sądu tylko uchwał walnego zgromadzenia i
tylko (poza wypadkiem nieistotnym dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie) w terminie od
dnia odbycia walnego zgromadzenia, a nie od jakiegokolwiek innego terminu (poza sytuacją,
w której powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego

wadliwego zwołania, w jakiej sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały walnego
zgromadzenia rozpoczyna bieg od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale,
nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia). Pogląd
powoda, że termin do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia powinien być liczony od
zakończenia zebrania kolegium walnego zgromadzenia nie dość, że pozostaje w sprzeczności
z art. 42 §6 prawa spółdzielczego, to jeszcze jego podzielenie prowadziłaby do sytuacji, jakiej
nie można zaakceptować, w której termin do zaskarżenia uchwały nie rozpoczynałby biegu
przez niemożliwy do przewidzenia czas obrad kolegium walnego zgromadzenia (w
okolicznościach sprawy ma to być 31 lipca 2009 r., kiedy kolegium zakończyło obrady), nie
będącego nawet organem pozwanej Spółdzielni, choć ustawodawca wyraźnie postanowił, że
termin ten ma rozpocząć swój bieg z dniem wskazanym w art. 42§6 prawa spółdzielczego.
Trzeba też zwrócić uwagę, że uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich
członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy (art. 42 § 1 prawa spółdzielczego),
niezależnie od ustaleń kolegium walnego zgromadzenia, którego zadania mają charakter
jedynie deklaratoryjny, w celu stwierdzenia stanu faktycznego w przedmiocie podjęcia
uchwały. I dopiero orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego
zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków
spółdzielni oraz wszystkich jej organów (art. 42§ 9 prawa spółdzielczego).
Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas
Sędziowie : SSA Lucjan Modrzyk
SSA Grzegorz Stojek (spr.)
10.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 27 maja 2010 roku sygn. akt I ACa 129/10

Art. 2, 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2000r. Nr 80,poz. 904 ze zm.)
Nie podziela Sąd Apelacyjny stanowiska zawartego w motywach zaskarżonego wyroku
jakoby powódce nie służyła ochrona ze względu na treść zawartej umowy powierzającej
powódce proste tłumaczenie wskazanych słów. Sąd Okręgowy uznał , że zwykła translacja,
pozbawiona elementu twórczości, oraz nie indywidualizująca powódki jako tłumacza, nie
podlega ochronie prawa autorskiego. Tego rodzaju wykładnia przepisów prawa autorskiego
pociąga za sobą niebezpieczeństwo uznaniowego przyjmowania, które tłumaczenie jest
przedmiotem prawa autorskiego, a które nie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego o tym czy dany
utwór jest przedmiotem prawa autorskiego decydują jego cechy, a nie wola stron zawarta w
umowie.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2000 Nr 80, poz. 904 ze zm.) opracowanie cudzego utworu, w szczególności
tłumaczenie, przeróbka, adaptacja jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla
prawa do utworu pierwotnego. Z art. 4 tej ustawy wynika, że przedmiotem prawa autorskiego
nie są akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i
symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne i proste informacje prasowe.
Zestawienie treści tych dwóch przepisów pozwala na uznanie, że każde tłumaczenie cudzego

utworu, z zastosowaniem wyłączeń o jakich mowa w art. jest przedmiotem prawa
autorskiego.
Przy tego rodzaju wykładni językowej istotne znaczenie ma to czy przedmiot tłumaczenia jest
utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego mimo, iż
w przypadku późniejszego słownika był to zestaw około 7500 pojedynczych słów, a w
przypadku rozmówek zestaw słów i niewielka ilość prostych zwrotów, na tak postawione
pytanie należy odpowiedzi twierdząco. Pozwana decydując się na tłumaczenie na szereg
języków obcych zestawu słów polskich dokonała określonego ich wyboru. Tego rodzaju
działalność niewątpliwie jest twórczą i ma charakter indywidualny. Z większego zbioru słów i
zwrotów musiano dokonać wyboru tych, które wydawca uznał za najbardziej przydatne dla
ewentualnego użytkownika słownika czy rozmówek. Bez specjalistycznej wiedzy można
uznać za pewnik, że inna osoba dokonując zestawienia słów i zwrotów w języku polskim do
tłumaczenia na język rumuński dokonałaby ich wyboru w odmienny sposób, niż uczyniła to
firma należąca do pozwanej lub podmiot, od którego uzyskała te słowa i zwroty w języku
polskim. Prowadzi to do wniosku, że powódka dokonała opracowania cudzego utworu w
rozumieniu art. 2 ust. 1 prawa autorskiego i już z tego tylko tytułu jest ono przedmiotem
prawa autorskiego.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego zasadne są zarzuty apelacji sprowadzające się do stwierdzenia,
że powódka dokonując tłumaczenia stworzyła utwór zależny będący źródłem nabycia
autorskiego prawa do tego utworu. Zgodzić się należy bowiem z powódką, że dokonane przez
nią tłumaczenie także ma charakter twórczy i indywidualny. Bezspornym było, że zadaniem
powódki w ramach umowy łączącej ją z pozwaną było wskazanie jedynie podstawowych
znaczeń przekazanych do tłumaczenia słów. Dokonany przez powódkę wybór
indywidualizuje dokonane przez nią tłumaczenie, gdyż ze względu na dużą ilość
przetłumaczonych słów wiele z nich ma po kilka znaczeń. Nie można podzielić zarzutu, że
wykonana przez powódkę praca nie ma charakteru twórczego ani nie nosi cech
indywidualnych, gdyż poszczególne słowa w języku rumuńskim są znane i podobny efekt
można by uzyskać stosując elektroniczne translatory.
Właściwie dokonany przez powódkę wybór słowa w języku rumuńskim odpowiadającego
danemu słowu w języku polskim świadczy o twórczym i indywidualnym charakterze
opracowania dokonanego przez powódkę. Po wpisaniu do automatycznego translatora danego
słowa możemy uzyskać kilka jego znaczeń(….). Dokonanie wyboru właściwego słowa ,
uznawanego za podstawowe znaczenie niewątpliwie ma charakter twórczy i
indywidualizujący tłumaczenie.
Przewodniczący: SSA Roman Sugier (spr.)
Sędziowie :SSA Barbara Owczarek
SSA Anna Bohdziewicz

Rozdział IV
ORZECZENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 28 kwietnia 2010r.
III AUa 3484/09
Art.6 ust.2 pkt 14 lit.b i art.6 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153,
poz.1227 ze zm.) w związku z §1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31.07.1974r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność
zarobkową na własny rachunek (Dz. U. Nr 29, poz.167)
Prowadzenie działalności zarobkowej na własny rachunek w zakresie handlu i usług
przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli odpowiadało warunkom
ubezpieczenia, stanowi okres składkowy wymieniony w art.6 ust.2 pkt 14 lit.b ustawy z
17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Brak jest
natomiast podstawy prawnej do uznania za okres składkowy okresu współpracy przy
prowadzeniu takiej działalności przed dniem 1.09.1974r., tj. przed objęciem obowiązkowym
ubezpieczeniem z tego tytułu osób współpracujących.
Z uzasadnienia:
(…) Zgodnie z przepisem §1 ust.2 i §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca

1974r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność
zarobkową na własny rachunek (…) ubezpieczeniem obowiązkowym objęto od dnia 1
września 1974r. osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność
zarobkową na własny rachunek w zakresie m.in. handlu i usług, które to osoby
prowadzące działalność zarobkową zostały wymienione w §1 ust.1 rozporządzenia.
Na podstawie §3 ust.1 pkt 1 cyt. rozporządzenia za okres ubezpieczenia uważa się
miesiące kalendarzowe, w których osoby określone w §1 objęte były obowiązkiem
ubezpieczenia, jeżeli za te miesiące zostały opłacone składki na ubezpieczenie
społeczne.
Do okresu ubezpieczenia zaliczono też na mocy §3 ust.2 pkt 1 okres prowadzenia
działalności określonej w §1 ust.1 przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym,
tj. przed dniem 1 września 1974r.
Do okresu ubezpieczenia przed dniem objęcia ubezpieczeniem, tj. przed dniem
1 września 1974r. nie zaliczono natomiast okresu współpracy przy prowadzeniu
działalności ponieważ przepis §1 ust.2 dotyczący osób współpracujących nie został
wymieniony w przepisie §3 ust.2 pkt 1 pozwalającym zaliczyć do okresu
ubezpieczenia przed dniem objęcia ubezpieczeniem jedynie prowadzenie działalności.
Z tych względów mąż ubezpieczonej ma okres prowadzenia działalności przed dniem
1 września 1974r. zaliczony do okresu ubezpieczenia.

Natomiast brak podstaw prawnych do zaliczenia ubezpieczonej okresu współpracy
przed dniem 1 września 1974r.
Uregulowanie powyższe zostało powtórzone w przepisie art. 6 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z którego wynika, że za okres składkowy uważa się również
przypadający przed dniem 15 listopada 1991r. okres współpracy przy prowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego objętej
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz okresy kontynuowania tego
ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których
występowało zwolnienie od opłacania składki.
Okres współpracy do dnia 1 września 1974r. nie był objęty obowiązkiem
ubezpieczenia więc nie mogło występować zwolnienie z obowiązku opłacania składki.
Takie bowiem zwolnienie od opłacania składki występuje jedynie w okresie
ubezpieczenia.
Również w świetle przepisu art.6 pkt 14 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz.291) na który
powoływała się ubezpieczona, okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu to taki
okres ubezpieczenia, za który opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach
składki na to ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek
opłacania składek (…).
Przewodniczący: SSA Krystyna Merker (spr.)
Sędziowie: SSA Małgorzata Woźnowska-Gallos
SSA Krystyna Budzianowska

2.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 23 marca 2010r.
III AUa 3082/09
Art.15 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) w związku z §10 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.04.1985r. w sprawie szczegółowych zasad
ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tekst jedn. Dz. U. z 1989r., Nr 11, poz.63
ze zm.)
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia z okresu, w którym ubezpieczony był
zatrudniony za granicą w oparciu o wynagrodzenie przysługujące w tym czasie pracownikowi
zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim
świadczeniobiorca był zatrudniony przed wyjazdem za granicę (§10 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 1.04.1985r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru emerytur i rent) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które ściśle
(indywidualnie) dotyczyły konkretnego pracownika wykonującego pracę w kraju, jak np.
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, czy za szkolenia.

Z uzasadnienia:
(…) Trafny jest zarzut organu rentowego, że składnik wynagrodzenia w postaci „godzin
nadliczbowych” był indywidualnym składnikiem wynagrodzenia każdego pracownika i ściśle
związanym z ilością godzin, w ciągu których ją wykonywał ponad podstawowym wymiarem
czasem pracy. Nie można dowolnie założyć, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w takim
samym lub podobnym charakterze otrzymywali dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
w identycznej wysokości (…).
Nadto zasadny jest zarzut, że składnik „szkolenia” w niniejszej sprawie bezpodstawnie został
uwzględniony. Zdaniem Sądu Apelacyjnego brak jest danych do przyjęcia tezy, że
ubezpieczony będąc zatrudniony w spornym okresie odbywałby w macierzystym zakładzie
szkolenia, z tytułu których wypłacany byłby dodatek przysługujący pracownikowi, którego
zastępcze zarobki przedstawił. Składnik ten również uznać należy za indywidualny dla
danego pracownika (…).
Przewodniczący: SSA Maria Małek-Bujak (spr.)
Sędziowie: SSA Ewa Piotrowska
SSA Jolanta Ansion

3.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 21 kwietnia 2010r.
III AUa 3482/09
Art.27a i art.95 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.)
Przyznanie przez organ rentowy emerytury z urzędu zamiast pobieranej dotychczas
renty z tytułu niezdolności do pracy (art.27a ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) nie niweczy możliwości dokonania wyboru przez
ubezpieczonego wypłaty jednego z tych świadczeń zgodnie z art.95 ust.1 tej ustawy.

Przewodniczący: SSA Krystyna Merker (spr.)
Sędziowie: SSA Małgorzata Woźnowska-Gallos
SSA Krystyna Budzianowska

4.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 11 maja 2010r.
III AUa 2451/09
Art.29 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) w związku z art.6 ust.1
pkt 1 i art.7 pkt 3 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz.1585)
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce przez pracownika
wykonującego pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego nie stanowi okresu podlegania
obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art.6 ust.1
pkt 1 ustawy z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to okres dobrowolnego
ubezpieczenia wymieniony w art.7 pkt 3 tej ustawy, który nie podlega uwzględnieniu przy
ustalaniu uprawnień do emerytury określonej w art.29 ust.1 ustawy z 17.12.1998r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako okres podlegania
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy (ust.2 i
ust.3 tego artykułu).
Przewodniczący: SSA Jolanta Ansion (spr.)
Sędziowie: SSA Ewa Piotrowska
SSA Maria Małek-Bujak

5.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 27 kwietnia 2010r.
III AUa 473/10
Art.32 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) w związku z §8a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. Nr 8, poz.43 ze zm.)
Tylko praca wykonywana bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu węgla
brunatnego na odkrywce (a nie każda praca na odkrywce węgla brunatnego) daje możliwość
nabycia prawa do emerytury na podstawie §8a rozporządzenia Rady Ministrów z 7.02.1983r.
w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze.
Z uzasadnienia:
(…) W tym miejscu podkreślić należy, że w wielokrotnie powoływanym już załączniku do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (…)
w wykazie B dziale IV zostały wyodrębnione dwa rodzaje prac, a to w pkt 8: prace

wykonywane bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu węgla brunatnego na
odkrywce, zaś w pkt 9: prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej
węgla w zakładach górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym górników i ich rodzin. Zakładając racjonalność takiego rozwiązania przyjąć
należy, że celowym było wyłączenie z prac wymienionych w pkt 9 – prac wykonywanych
bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu węgla brunatnego na odkrywce. I właśnie
taka praca bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu węgla brunatnego na odkrywce (a
nie każda inna praca na odkrywce węgla brunatnego) stała się szczególnie uprzywilejowana.
Dawała ona podstawę do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie §8a
powołanego rozporządzenia (przy spełnieniu pozostałych ustawowych warunków).
Podzielenie poglądu wyrażonego przez Sąd I instancji prowadziłoby do zakwestionowania
celowości wyróżnienia takiego rodzaju pracy w pkt 8 działu IV wykazu B. Natomiast pkt 9
tego działu traktując o pracy górniczej tym samym pomijał pracę górniczą na odkrywce
węgla brunatnego. Praca na odkrywce węgla brunatnego prócz pracy bezpośrednio przy
udostępnianiu i wydobywaniu węgla brunatnego kwalifikowana winna być jako praca
wymieniona w pkt 2 działu I wykazu A powołanego rozporządzenia. Wykonywanie jej przez
15 lat (przy spełnieniu pozostałych ustawowych warunków) daje podstawę do nabycia prawa
do emerytury na podstawie §4 powołanego rozporządzenia (…).
Przewodniczący: SSA Maria Małek-Bujak (spr.)
Sędziowie: SSA Ewa Piotrowska
SSA Jolanta Ansion

6.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 25 marca 2010r.
III AUa 3150/09
Art.50d ust.1 pkt ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) w
związku z pkt 1 załącznika Nr 3.III i pkt 1 załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1994r. w sprawie określenia niektórych stanowisk
pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy
ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty ( Dz. U. z 1995r., Nr 2, poz.8)
Stanowisko górnika kopalni odkrywkowej, wymienione w pkt 1 załącznika Nr 3.III
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23.12.1994r. w sprawie określenia
niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze
półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty zawierającego wykaz
stanowisk pracy, na których okresy pracy pod ziemią oraz w kopalniach siarki i węgla
brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym nie jest tożsame ze stanowiskiem górnika
na odkrywce określonym w pkt 1 załącznika Nr 2, w którym zawarty jest wykaz stanowisk
pracy, na których zatrudnienie na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego oraz
przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń węgla
brunatnego uważa się za pracę górniczą nie są tożsame. Pierwsze z nich łączy się bowiem
ściśle z wykonywaniem pracy w przodku bezpośrednio w procesie urabiania.

Przewodniczący: SSA Marek Żurecki (spr.)
Sędziowie: SSA Irena Goik
SSA Marek Procek

7.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 22 kwietnia 2010r.
III AUa 3238/09
Art.133 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) w
związku z art.102 ust.2 pkt 1, ust.1 pkt 1 i art.87 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.1982r. o
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz.267 ze zm. – w
brzmieniu obowiązującym do 31.08.1997r.) oraz art.25 pkt 3 ustawy z dnia 12.06.1975r.
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U.
z 1983r., Nr 30, poz.144 ze zm.)
Wstrzymanie wypłaty renty inwalidzkiej w związku z wypadkiem przy pracy (przed
31 sierpnia 1997r.) bez wydania w tym zakresie formalnej decyzji stanowiło błąd organu
rentowego powodujący skutki określone (obecnie) w art.133 ust.1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Z uzasadnienia:
(…) Przypomnieć zatem należy, że decyzją z 29.08.1979r. przyznano J. P. rentę inwalidzką
według III grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia w oparciu o orzeczenie komisji
lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia z 27.08.1979r. zaliczające go do III grupy
inwalidów z powodu rozpoznanego zespołu neurotycznego dużego stopnia. W związku
z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu wypadku przy pracy z 31.10.1971r. ZUS decyzją
z 6.03.1984r. odmówił mu prawa do tego świadczenia, gdyż obwodowa komisja lekarska
orzeczeniem z 22.02.1984r. uznała go za inwalidę III grupy z ogólnego stanu zdrowia i nie
stwierdziła inwalidztwa będącego skutkiem wypadku przy pracy. Wyrokiem z dnia
28.06.1984r., sygn. akt III U 996/84 Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K.
zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu rentę inwalidzką wypadkową według
III grupy inwalidów poczynając od 1.06.1983r. Decyzją z 23.08.1984r. organ rentowy
wykonał powyższy wyrok przyznając skarżącemu rentę wypadkową od 1.06.1983r. (k.80 I t.
a. rent.). W wyniku kolejnych badań przeprowadzanych przez obwodowe komisje lekarskie
orzeczeniami z: 23.06.1986r., 18.07.1988r. i 19.10.1989r. zaliczano J. P. do III grupy
inwalidów z ogólnego stanu zdrowia (k.22, 25 i 28 III t. a. rent.). Pomimo tego ZUS aż do
1990 roku wypłacał ubezpieczonemu rentę według III grupy inwalidów w związku z
wypadkiem przy pracy. Dopiero w decyzji z 5.12.1990r. zmieniono charakter świadczenia „z
wypadkowego na ogólny” co znalazło swój wyraz w zmianie symbolu z „P” na „I” (v. k.119120 I t. a. rent.). Pismem z 8.01.1992r. skarżący zwrócił się do ZUS z wnioskiem o
wyjaśnienie wątpliwości w kwestii obliczania jego świadczenia, gdyż – jego zdaniem – nie
jest mu wypłacana renta z tytułu wypadku przy pracy (k.121 I t. a. rent.). W aktach organu
rentowego (v. t. I, k.128) znajduje się pismo z 10.10.1992r. zawierające odpowiedź ZUS na
zapytanie ubezpieczonego. Orzeczeniem z 18.01.1995r. uznano, że inwalidztwo III grupy jest

trwałe (k.36 III t. a. rent.). Renta z ogólnego stanu zdrowia była nadal wypłacana J. P. aż do
30.04.2006r., kiedy to prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z 11.04.2008r.,
sygn. akt 1710/06 przyznano mu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z
wypadkiem przy pracy od 1.05.2006r. na stałe.
W świetle wskazanych okoliczności nie ulega wątpliwości, że organ rentowy nigdy nie
wydał decyzji wstrzymującej skarżącemu wypłatę renty inwalidzkiej (z tytułu niezdolności
do pracy) w związku z wypadkiem przy pracy z dnia 31.10.1971r. przyznanej mu wyrokiem
Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 28.06.1984r., sygn. akt III U
996/84. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art.102 ust.2 pkt 1 w związku z ust.1
pkt 1 i art.87 pkt 1 ustawy z 14 12.1982r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz.267 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do 31.08.1997r.) w
związku z art.25 pkt 3 ustawy z 12.06.1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1983r., Nr 30, poz.144 ze zm.) wstrzymanie
wypłaty świadczeń z powodu ustania prawa do świadczenia następowało od miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym organ rentowy wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty.
Przytoczyć nadto należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.06.1999r., sygn. II UKN 19/99
(publik. OSNP 2000/18/694), w którym stwierdzono, że wstrzymanie wypłaty świadczenia na
podstawie przytoczonego przepisu nie następuje z mocy samego prawa, lecz wymaga
wydania decyzji przez organ rentowy.
Wstrzymanie ubezpieczonemu wypłaty renty inwalidzkiej w związku z wypadkiem przy
pracy bez wydania formalnej decyzji w tym zakresie stanowiło więc błąd organu rentowego
powodujący skutki określone w art.133 ust.1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…).
Przewodniczący: SSA Wojciech Bzibziak (spr.)
Sędziowie: SSA Alicja Kolonko
SSA Witold Nowakowski

8.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 25 marca 2010r.
III AUa 3228/09
Art.1 ust.2 pkt 2 w związku z art.88 ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
Okres zatrudnienia nauczyciela w ognisku muzycznym, który ustał przed 6.04.2000r.,
tj. przed wejściem w życie art.6 ust.1 ustawy z 18.02.2000r. o zmianie ustawy Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz.239) nie podlega
obecnie uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury nauczycielskiej.
Z uzasadnienia:
(…) Zgodnie z obowiązującym ówcześnie brzmieniem art.1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela,
jej postanowieniom podlegali także nauczyciele zatrudnieni w szkołach, placówkach
kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, placówkach wychowawczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez związki spółdzielcze, instytucje i

organizacje społeczne prowadzące statutową działalność oświatowo-wychowawczą i
kształcenie artystyczne. Taki stan prawny został jednak radykalnie zmieniony z dniem
6 kwietnia 2000r., za sprawą art.6 ust.1 ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 z 2000r. poz.239),
zgodnie z którym:
Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w dniu wejścia
w życie ustawy w:
1) przedszkolach publicznych i szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne
oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego,
2) placówkach kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych, prowadzonych przez spółdzielnie, instytucje
i organizacje społeczne, które działalność oświatowo-wychowawczą i kształcenie artystyczne
prowadzą na podstawie statutu,
3) organizacjach społecznych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych
zachowują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy dotychczasowe uprawnienia
określone ustawą, o ile ustawa, o której mowa w art.1, takie uprawnienia przewiduje.
Zatem nowelizacja ta zmodyfikowała zakres podmiotowy ustawy, wyłączając spod jej
działania nauczycieli zatrudnionych w wymienionych placówkach. Nauczyciele ci, na mocy
przejściowego przepisu art.6 ust.1 wymienionej ustawy z dnia 18 lutego 2000r., zachowywali
jednak swoje dotychczasowe uprawnienia aż do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia ich
stosunku pracy – jeśli dane uprawnienia przewidziane były w znowelizowanej Karcie (por.
Komentarz do art.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, [w:] A. Barański, M.
Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Ustawa Karta Nauczyciela. Komentarz, ABC,
2007, wyd. V.).
Skoro zatem stosunek pracy ubezpieczonej ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym
ustał przed 6 kwietnia 2000r., to jej ówczesna praca nauczycielska nie może być obecnie
uwzględniona w tym charakterze przy ustalaniu prawa do emerytury nauczycielskiej (…).
Przewodniczący: SSA Witold Nowakowski (spr.)
Sędziowie: SSA Wojciech Bzibziak
SSA Alicja Kolonko

9.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 21 kwietnia 2010r.
III AUa 913/09
Art.116a w związku z art.116 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm.)
Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółdzielni z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne określona w art.116 §1 Ordynacji podatkowej nie zależy od tego,
czy zadłużenie jest następstwem ich zawinionego działania, czy też powstało z przyczyn
leżących po stronie innych organów spółdzielni, bądź z przyczyn obiektywnych.

Przewodniczący: SSA Krystyna Budzianowska (spr.)
Sędziowie: SSA Krystyna Merker
SSA Małgorzata Woźnowska-Gallos

10.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 15 kwietnia 2010r.
III AUa 3278/09
Art.36 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 167,
poz.1322 ze zm.)
Decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych w sprawie podwyższenia stopy
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy podlega – w
razie wniesienia od niej odwołania – kontroli sądu ubezpieczeń społecznych, który dokonuje
samodzielnej oceny, czy naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzone w
czasie dwóch kolejnych kontroli było rażące (art.36 ust.1 i ust.2 ustawy z 30.10.2002r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).
Przewodniczący: SSA Wojciech Bzibziak (spr.)
Sędziowie: SSA Alicja Kolonko
SSA Witold Nowakowski

11.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 5 maja 2010r.
III AUa 3404/09
Art.10 ust.2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz.1095 ze zm.)
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z
2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej może dotyczyć także stanu faktycznego,
który zaistniał wprawdzie w przeszłości (tj. przed wejściem w życie ustawy z 10.07.2008r. o
zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw – Dz. U. Nr 141, poz.888), ale nadal wywiera skutki prawne polegające na
konieczności stosowania określonych przepisów (wskazanych we wniosku o interpretację), z
których będzie wynikał obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
Z uzasadnienia:
(…) Analiza art.10 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej musi natomiast
prowadzić do wniosku, że chodzi w nim zarówno o wnioski dotyczące zaistniałego stanu

faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Określenie „zaistniałego stanu faktycznego”, zgodnie z
jego gramatyczną wykładnią, winno być przy tym rozumiane w ten sposób, iż wnioski muszą
dotyczyć stanu faktycznego, który już się zdarzył. Źródłem użytego przez ustawodawcę
imiesłowu: „zaistniałego” jest bowiem bez wątpienia czasownik „zaistnieć” występujący w
formie dokonanej, co prowadzi do uznania, że określenie „zaistniałego stanu faktycznego”
należy utożsamiać z takimi określeniami, jak: „stanu faktycznego, który pojawił się”, „stanu
faktycznego, który powstał”, „stanu faktycznego, który zdarzył się”. Wbrew odmiennemu
poglądowi organu rentowego, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie jest zatem istotne, kiedy ów
stan faktyczny zaistniał, a w szczególności czy zaistniał po wejściu w życie art.10 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej w jego obecnym brzmieniu. Gdyby bowiem
ustawodawca chciał ograniczyć możliwość wnioskowania o interpretację tylko do tych
stanów faktycznych, które powstały poczynając od dnia 20 września 2008r., to z całą
pewnością skorzystałby z możliwości zaznaczenia tego w przepisach przejściowych
(intertemporalnych). Nie ma także racji organ rentowy, podnosząc w apelacji, iż gdyby
ustawodawca chciał nałożyć na organy administracyjne obowiązek interpretowania
wszystkich stanów faktycznych, również przeszłych, to art.10 ust.2 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej byłby przepisem zbędnym. Sąd Apelacyjny jest bowiem zdania, że
właśnie użycie w omawianym przepisie sformułowania: „wniosek o wydanie interpretacji
może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych”, z przyczyn wcześniej
przytoczonych wskazuje, iż zamiarem ustawodawcy było objęcie zakresem przedmiotowym
tego przepisu wszystkich zdarzeń, tzn. zarówno tych, które miały miejsce w przeszłości, jak i
tych, które aktualnie trwają oraz nawet tych, które mogą dopiero w przyszłości się pojawić.
Wykładnia art.10 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie może być wszakże
dokonywana w oderwaniu od regulacji zawartej w ust.1 tego przepisu. Stąd, przy
równoczesnym zastosowaniu wykładni celowościowej i systemowej, użyte w omawianym
art.10 ust.2 określenie „zaistniałego stanu faktycznego”, zdaniem Sądu Apelacyjnego, winno
być rozumiane w taki sposób, iż nie jest istotne, kiedy ów stan faktyczny powstał. Istotne
znaczenie ma natomiast to, aby ów stan faktyczny zaistniał rzeczywiście, a skutki jego
zaistnienia nadal (tj. również w dacie zgłoszenia wniosku o interpretację) wymagały
dokonania interpretacji przepisów, które w ramach subsumcji mają być stosowane w
odniesieniu do tego stanu faktycznego. Dlatego też wnioskowana interpretacja, o której mowa
w art.10 ust.1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może dotyczyć także takiego
stanu faktycznego, który zaistniał wprawdzie w przeszłości (przed wejściem w życie ustawy z
dnia 10 lipca 2008r.), ale nadal wywiera skutki prawne polegające na konieczności
zastosowaniu określonych przepisów, których owa interpretacja ma dotyczyć, gdyż z ich
zastosowania wynikać będzie obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej
oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (…).
Przewodniczący: SSA Maciej Pacuda (spr.)
Sędziowie: SSA Zbigniew Gwizdak
SSA Antonia Grymel

12.
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z dnia 19 maja 2010r.
III AUa 171/10
Art.7 ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 6.07.2007r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U.
Nr 147, poz.1031)
Termin zgłoszenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu określony w art.7 ust.5 i ust.6
ustawy z 6.07.2007r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla
osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych jest terminem zawitym prawa
materialnego, który – w razie uchybienia – nie podlega przywróceniu.
Z uzasadnienia:
(…) Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że żądanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w art.7 ust.5 lub 6 nie może być skuteczne.
Wskazany w tym przepisie termin nie jest terminem przedawniania, gdyż nie zostało w
odniesieniu do niego użyte takie określenie. Nie zawiera także sformułowania, że skutkiem
jego uchybienia jest wygaśnięcie prawa lub roszczenia. Ustawa przyznaje zaś konkretne
uprawnienie i zakreśla termin do jego realizacji. Jest to więc termin zawity prawa
materialnego, który nie podlega przywróceniu.
W konsekwencji należy uznać, iż jest to termin nieprzekraczalny i po jego upływie nie można
skutecznie żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla za
dany okres, niezależnie od tego czy zostały spełnione warunki takiej wypłaty, tj. czy autor
wniosku odpowiada kryteriom wymienionym w art.2 powołanej ustawy oraz niezależnie od
przyczyn, które spowodowały niedochowanie terminu (…).
Przewodniczący: SSA Krystyna Merker (spr.)
Sędziowie: SSA Małgorzata Woźnowska-Gallos
SSA Krystyna Budzianowska

