
1.  Naruszenie dóbr osobistych osoby 
prawnej, naruszenie prawa materialnego 
i błąd w ustaleniach faktycznych

Warszawa, 2.11.2017 r.

Adw. Karol Jankowski
Kancelaria Adwokacka
ul. Mysia 16
00–999 Warszawa

Do
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Wydział Cywilny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Warszawie
Wydział III Cywilny
Powód: Index Sp. z o.o. reprezentowany 
przez adwokata Karola Jankowskiego
Pozwany: Dom Wydawniczy S.A.

Sygn. akt III C 25/16
Wartość przedmiotu zaskarżenia 10 000 zł

Apelacja  
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny 

z 2.10.2017 r., sygn. akt III C 25/16
Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy 
zaskarżam wyżej wymieniony wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:
1) naruszenie prawa materialnego – art. 43 w zw. z art. 23 i 24 KC poprzez przyjęcie, że:

a) zakres dopuszczalnej krytyki jest większy wobec osób prawnych, niż wobec osób 
fizycznych, podczas gdy żaden przepis prawa nie wprowadza takiego rozróżnienia, 
a zatem zakres ochrony przewidzianej przez prawo jest taki sam,

b) nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, ponieważ działania pozwane-
go miały na celu ochronę interesu społecznego, podczas gdy w przypadku ochrony 
dóbr osobistych żaden przepis prawa nie przewiduje wyłączenia bezprawności dzia-
łań z uwagi na ochronę interesu społecznego,
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2) mający wpływ na  treść zaskarżonego wyroku błąd w ustaleniach faktycznych przy-
jętych za  jego podstawę poprzez uznanie, że  podanie informacji nieprawdziwych 
o działalności gospodarczej powoda, w sytuacji gdy powód ich nie dementował i tym 
samym uczynił zadość obowiązkowi dochowania szczególnej staranności w  zbiera-
niu materiałów do produkcji filmu, podczas gdy pozwanego obowiązuje przewidzia-
na Prawem prasowym – art.  12 ust.  1 pkt  1, 2 w  zw. z  art.  6 ust.  1 i  art.  1 ustawy 
z 7.2.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) szczególna staranność przy 
zbieraniu materiałów i sprawdzaniu ich prawdziwości zanim zostaną wykorzystane, 
czego pozwany nie uczynił.

Na podstawie art. 368 § 1 KPC wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględ-
nienie powództwa w całości wraz z zasądzeniem kosztów sądowych, w tym kosztów za-
stępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Ad 1)
Twierdzenie sądu o różnym zakresie ochrony dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych 
jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych. Również pogląd taki jest nieznany 
w doktrynie. Artykuł 43 KC rozciąga na osoby prawne przepisy o ochronie dóbr osobi-
stych – art. 23 i 24 KC. Powód będąc osobą prawną występuje w obrocie gospodarczym 
pod swoją firmą. Jest zatem oczywiste, że firma dla osoby prawnej ma takie znaczenie, 
jak nazwisko dla osoby fizycznej. Śledząc trop myślowy sądu, powód, jako osoba prawna, 
miałby znacznie mniejsze możliwości ochrony swoich dóbr osobistych niż osoby fizyczne. 
Sąd okręgowy, niestety, nie podał, na jakich podstawach opiera taki wniosek. Jest oczywi-
ste, że osobie prawnej niebędącej tworem biologicznym nie można przypisać takich dóbr 
osobistych jak osobie fizycznej, np.  sfera uczuć, zdrowie itd. Jednakże w  żadnym razie 
nie powoduje to ograniczenia zakresu ochrony dóbr osobistych osób prawnych. Do ta-
kiej konkluzji prowadzi przewidziana w art. 43 KC odpowiedniość stosowania przepisów 
o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych do osób prawnych.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem sądu I instancji, że przesłanką wyłączającą bez-
prawność działań pozwanej jest konieczność ochrony interesu społecznego. Na wstępie 
należy stwierdzić rzecz oczywistą, że dziennikarze, reporterzy działają w  imię ochro-
ny interesu społecznego. Taki mają obowiązek. Obowiązek ten polega na pokazywaniu 
zdarzeń i zjawisk, które mają lub mogą mieć wpływ na życie ludzi. Nie jest w interesie 
społecznym pokazywanie nieprawdy lub półprawdy. Nie jest rolą pozwanej telewizji pu-
blikowanie materiału prasowego, którego ponad połowa jest nieprawdziwa, zmanipu-
lowana i narusza dobra osobiste. Żaden przepis prawa nie stanowi, że interes społeczny 
uchyla bezprawność.

Ad 2)
Sąd okręgowy potraktował zagadnienie szczególnej staranności w zbieraniu materiałów 
przez twórców filmu nie dość wnikliwie, a jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu 



1. Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej, naruszenie prawa materialnego i błąd w ustaleniach faktycznych

23

dla tej sprawy. Sąd bezkrytycznie przyjął, że skoro pozwani zaczerpnęli dane o powódce 
od dwóch świadków i z innych publikacji prasowych, a powód ich wcześniej nie demen-
tował, to uczynili zadość obowiązkowi dochowania szczególnej staranności w zbieraniu 
danych o działalności firmy Index. Niestety, nie można się zgodzić z tą tezą. Pozwana nie 
dochowała żadnej staranności w zbieraniu danych o działalności powódki. Prawo praso-
we stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie sprawdzania prawdziwości zebranych 
informacji. Pozwana była zobowiązana do dochowania szczególnej staranności. Pojęcie 
szczególnej staranności jest niedefiniowalne. W  takim razie dla oceny, czy dochowa-
no należytej staranności, należy przyrównać dane postępowanie w  każdym przypadku 
do obiektywnego wzorca postępowania. Naturalnie takiego obiektywnego, abstrakcyjne-
go wzorca postępowania nie ma. Wzorzec postępowania może być sprecyzowany dopie-
ro na tle konkretnego przypadku. W niniejszej sprawie pozwana ograniczyła się jedynie 
do powielania informacji, które pojawiły się w innych publikacjach. Pozwana nawet nie 
wystąpiła do powódki z zapytaniem, celem weryfikacji informacji wcześniej już opubliko-
wanych. Nie jest sprawdzaniem wiarygodności informacji, konfrontowanie ich ze świad-
kami. Nie jest przekonujący argument, że powódka nigdy nie dementowała informacji 
o swojej działalności już wcześniej opublikowanych. Nigdzie nie jest zdefiniowany obo-
wiązek dementowania nieprawdziwych informacji, a zatem powód nie musiał tego czynić 
i nie może to być okolicznością go obciążającą.

Mając powyższe na względzie, wnoszę jak na wstępie.

______________________
(własnoręczny podpis)

Karol Jankowski
adwokat

Załączniki:
– odpis apelacji,
– dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji.

Komentarz
Sporządzając apelację w  sprawie o  ochronę dóbr osobistych osoby prawnej należy mieć 
na uwadze specyfikę takiej sprawy. Nie ulega wątpliwości, że ocena, czy określone działanie 
jest naruszeniem cudzego dobra osobistego, powinna być dokonywana w oparciu o kryteria 
obiektywne. Ma to znaczenie w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych, gdzie 
nie ma mowy o ujemnych przeżyciach psychicznych pokrzywdzonego związanych z narusze-
niem jego dóbr osobistych. O tym, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych w takim przy-
padku, decyduje odwołanie się do wzorca przeciętnego obywatela. Nie można odwoływać się 
do odczuć samej strony, które z reguły w takich sprawach są subiektywne. Ponadto specyfiką 
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tej sprawy jest również fakt, że o ochronę swoich dóbr osobistych ubiega się osoba prawna. 
Zgodnie z art. 43 KC, do ochrony dóbr osobistych osób prawnych odpowiednio mają zasto-
sowanie przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych. W orzecznictwie przyjmuje się, 
że do kręgu dóbr osobistych osoby prawnej wchodzą dobra związane z jej identyfikacją jak 
nazwa, firma oraz dobre imię, sława, reputacja, autorytet, stanowiące odpowiednik czci oso-
by fizycznej. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba 
ta może funkcjonować zgodnie ze swoim zakresem działania (zob. wyr. SN z 17.7.2008 r., 
II CSK 111/08, Legalis Nr 133166).Wyjaśniając pojęcie renomy osoby prawnej oraz zagadnie-
nie odpowiedniego stosowania przepisów o ochronie dóbr osobistych do osób prawnych, Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 20.10.2014 r. (I ACa 456/14, Legalis Nr 1163301) 
stwierdził, że:

1. Dobre imię osoby prawnej rozumiane jako renoma, którą osoba prawna uzyskuje na skutek 
jej funkcjonowania na rynku w toku wykonywania przez nią jej działalności, nie może być 
rozpatrywane w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy; nie można również przesą-
dzić, aby dobro osobiste w postaci dobrego imienia (renomy) przysługiwało osobie prawnej 
w każdej sytuacji. Renomę osoby prawnej można także odnosić do jej zakładanego (domnie-
manego) dobrego imienia, które należy wiązać już z chwilą powstania osoby prawnej, nie zaś 
z wypracowaniem renomy w toku funkcjonowania osoby prawnej w obrocie gospodarczym.

2. Przepisy o ochronie dóbr osobistych stosuje się do osób prawnych odpowiednio, co wynika 
wprost z treści art. 43 KC, a ponadto jest uzasadnione różnicami pomiędzy osobami fizyczny-
mi a prawnymi. Z tego względu osobom prawnym nie przysługują dobra osobiste związane 
ściśle z człowiekiem, w tym wizerunek, który ze swojej istoty może dotyczyć jedynie osoby 
fizycznej.

Należy mieć na  uwadze, że  w  powyższej sprawie pojawia się zagadnienie szczególnej sta-
ranności dziennikarskiej wymaganej przez prawo prasowe przy zbieraniu i wykorzystywaniu 
materiału prasowego, co w praktyce oznacza obowiązek rzetelnego zbierania i wykorzysty-
wania materiału dziennikarskiego. Ponieważ przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych nie 
znają uchylenia bezprawności działania sprawcy – jeśli działa on w obronie uzasadnionego 
interesu społecznego – to zasadny jest zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 23 i 24, 
43 KC). Zarzut ten jest również uzasadniony, ponieważ sąd I  instancji zróżnicował zakres 
ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i  prawnych, a  wskazane przepisy niczego takiego 
nie definiują. Błędem w  ustaleniach sądu I  instancji jest przyjęcie, że  jeśli powód nie de-
mentował wcześniej podanych informacji to oznacza, że godził się na publikowanie niepraw-
dziwych informacji i  nie przysługuje mu ochrona sądowa. O  tym, że  powód nie godzi się 
na naruszanie jego dóbr osobistych świadczy niniejsza sprawa i wcześniejsze zaniechania nie 
mogą mieć żadnego wpływu na  jego sytuację procesową. Przy tak sformułowanych zarzu-
tach warto przytoczyć wyrok SN z 16.3.2012 r. (IV CSK 366/11, Legalis Nr 490955), z któ-
rego wynika, że apelacja nie jest środkiem zaskarżenia o charakterze tak sformalizowanym 
jak skarga kasacyjna. Oznacza to, że zarzuty naruszenia zarówno prawa materialnego, jak 
i prawa procesowego nie muszą być przez stronę zgłoszone w ramach usystematyzowanych 
podstaw zaskarżenia i z powołaniem się na konkretny przepis prawa procesowego czy prawa 
materialnego, naruszony w toku postępowania lub w związku z subsumpcją. Dla wyznacze-
nia właściwego zakresu rozpoznania istotne jest wskazanie w apelacji przez skarżącego, jakie 
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wady przypisuje przebiegowi postępowania przed sądem I instancji i czynnościom tego sądu 
związanym ze stosowaniem prawa procesowego oraz wskazanie, w jakim zakresie nie godzi 
się z istotą rozstrzygnięcia. Zaprzeczenie faktom ustalonym przez sąd I instancji i przyjętym 
za podstawę rozstrzygnięcia jest równoznaczne z postawieniem zarzutu, że  sąd ten poczy-
nił błędne ustalenia faktyczne w następstwie wadliwie zebranego lub wadliwie ocenionego 
materiału dowodowego. Powyższy pogląd jest wyrażony w oparciu o przyjęty przez Kodeks 
postępowania cywilnego system apelacji pełnej otwartej, co oznacza, że możliwe jest sformu-
łowanie każdego zarzutu. Kodeks postępowania cywilnego poza art. 379 i art. 5059 § 11 nie 
definiuje zarzutów, jakie strona może podnieść w apelacji. Artykuł 368 § 1 pkt 2 stanowi tylko 
o zwięzłym przedstawieniu zarzutów, bez wskazania jakie one mają być.



2.  Umowa o dzieło, naruszenie prawa 
procesowego i materialnego

Warszawa, 30.12.2017 r.

Adw. Karol Jankowski
Kancelaria Adwokacka
ul. Mysia 16
00–999 Warszawa

Do
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Wydział Cywilny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Warszawie
XVI Wydział Gospodarczy
Powód: Zakład Wodnokanalizacyjny
Adam i Jan Kozłowski Sp. Jawna
Pozwany: Twój Dom Sp. z o.o.
reprezentowany przez adwokata Karola 
Jankowskiego
(bliższe dane stron w aktach sprawy)

Sygn. akt XVI GC 30/16
Wartość przedmiotu zaskarżenia 170 522 zł

Apelacja  
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy 

z 15.11.2017 r., sygn. akt XVI GC 30/16
Na podstawie art. 368 § 1 pkt 1 KPC zaskarżam wyżej wymieniony wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:
1) naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 227 w zw. z art. 286, 289 i 272 KPC, 

poprzez oddalenie wniosku strony pozwanej o konfrontacyjne przesłuchanie biegłych: 
Andrzeja Kamińskiego oraz Janusza Majewskiego w sytuacji, gdy ich opinie są tak da-
lece rozbieżne, że takie przesłuchanie było konieczne;
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2) naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 627 KC, poprzez całkowite pominię-
cie charakteru stosunków zobowiązaniowych łączących strony procesu, podczas gdy 
wnikliwa analiza tych stosunków powinna doprowadzić do wniosku, że strony łączyła 
umowa o dzieło, której przedmiotem miało być wykonanie instalacji wodno-kanali-
zacyjnej w budynku powoda, zgodnie z projektem, a nie działania powoda polegające 
na całkowicie nieudolnym wykonywaniu przedmiotu umowy, czyli charakter zobowią-
zania polegał na zobowiązaniu określonego rezultatu, a nie starannego działania.

Mając powyższe zarzuty na uwadze, na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 w zw. z art. 386 § 1 
i 4 KPC, wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie powództwa w ca-
łości albo ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w  całości i  przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu i nakazanie przesłuchania obu biegłych 
na wcześniej wskazane sporne okoliczności.

Ponadto wnoszę o zasądzenie na  rzecz strony pozwanej kosztów postępowania, w  tym 
zastępstwa adwokackiego, w wysokości ustawowej.

Uzasadnienie

Ad 1)
Sąd Okręgowy całkowicie bezpodstawnie oddalił wniosek strony pozwanej o przesłuchanie 
obu biegłych. Wniosek ten znajduje całkowite uzasadnienie prawne w artykułach wskaza-
nych w zarzucie. Jeśli są dwie opinie biegłych różniących się w swojej ocenie i wnioskach, 
to nie ma przeszkód prawnych, aby tych biegłych przesłuchać w ramach tzw. konfrontacji. 
Artykuł 227 KPC przewiduje, że przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Bez wątpienia faktem istotnym dla rozstrzygnięcia tej sprawy jest 
ustalenie, czy umowa łącząca strony była prawidłowo wykonywana przez powoda. Do prze-
słuchania biegłych stosuje się odpowiednio przepisy o przesłuchaniu świadków – art. 289 
KPC. Skoro zatem sąd może ponownie przesłuchać biegłych – art. 286 KPC, to może ich 
również przesłuchać w trybie konfrontacji – art. 272 w zw. z art. 289 KPC. Przecież ogólni-
kowe uwagi biegłego Janusza Majewskiego odnoszące się do sposobu wykonywania umowy 
przez powoda nie prowadzą do rzetelnego uzasadnienia zawartej tam konkluzji. Słabość tej 
opinii polega na tym, że jej treść nie znajduje odniesienia do tej sprawy.

Zgłoszony wniosek dowodowy służyć miał wyjaśnieniu tych wątpliwości. Strona pozwa-
na stanowczo twierdzi, że zgłoszony dowód nie miał służyć przedłużeniu postępowania. 
Dowód ten miał służyć tylko i wyłącznie rzetelnemu wyjaśnieniu stanu faktycznego.

Ad 2)
Nie jest wiadomo, czy sąd uznał stosunek obligacyjny wiążący strony jako umowę rezultatu 
czy też umowę starannego działania. Jednakże całokształt zebranego w sprawie materiału 
dowodowego jednoznacznie wskazuje, że była to umowa o dzieło. Pozwany konsekwentnie 
prezentuje takie stanowisko od samego początku tej sprawy. Pozwany zwrócił się do powo-
da – do profesjonalisty o wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położo-
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nym przy ul. Młynarskiej 8. Powód oczekiwał gotowego produktu – dzieła. Pozwany nie 
był zainteresowany wykonywaniem (zobowiązaniem działania), tylko wykonaniem kana-
lizacji (zobowiązaniem efektu). Sąd Okręgowy całkowicie pominął tę okoliczność. Umowa, 
jaką zawarły strony, bez wątpienia jest umową o dzieło, zgodnie z którą powód zobowiązał 
się do  wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z  oczekiwaniami pozwanego 
i projektem technicznym. Konsekwencje takiego stanowiska są daleko idące. Skoro powód 
przyjął na  siebie obowiązek wykonania funkcjonującej instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i jeśli nie spełnił swojego zobowiązania, to nie bardzo wiadomo, za co pozwany ma płacić. 
Istotą umowy o dzieło jest gotowy produkt. Powód nie dostarczył pozwanemu tego pro-
duktu. I na tym zasadza się cała sprawa. Prawidłowe ustalenie stosunku zobowiązaniowe-
go, jaki łączył obie strony, ma niezwykle istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy, 
ponieważ pozwoli na ustalenie wzajemnych praw i obowiązków. Powód miał obowiązek 
wykonać dzieło w  sposób profesjonalny, przy uwzględnieniu wymagań przewidzianych 
w projekcie technicznym. Ponadto powód nie dochował terminów umownych wykona-
nia dzieła. Pozwany zorientował się, że powód cały czas ma problemy ze swojej wyłącznej 
winy w wykonaniu umowy. Działając zgodnie z art. 636 § 1 KC, pozwany wzywał powoda 
do usunięcia wad i usterek, wyszczególniając je na piśmie. Niestety, powód nie był w sta-
nie usunąć tych wad i wywiązać się z  terminowego zakończenia umowy. Powód z wła-
snej winy opóźnił się z wykonaniem dzieła i z własnej winy nie był w stanie tego dzieła 
wykonać. Powód w czasie wykonywania umowy nie czynił zarzutów pozwanemu, że ten 
nie współpracuje w wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 639 KC, powód mógł domagać się 
wynagrodzenia, jeśli był gotów wykonać dzieło, ale doznał przeszkód ze strony pozwane-
go. Czyli, rozumując a contrario, pozwany mógł odmówić zapłaty wynagrodzenia wów-
czas, gdy powód nie był w stanie wykonać dzieła ze swojej winy. Wobec tego uznanie Sądu 
Okręgowego, że pozwany ma płacić powodowi za prace niewykonane albo wykonane wa-
dliwie nie wytrzymuje krytyki.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

______________________
(własnoręczny podpis)

Karol Jankowski
adwokat

Załączniki:
– odpis apelacji,
– dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji.
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Komentarz
Istotą umowy o dzieło jest konkretny rezultat materialny. Przyjmujący dzieło do wykonania 
zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu. Tym różni się umowa o dzieło od umo-
wy zlecenia, która jest umową starannego działania. W przypadku gdy sąd zauważy, że opi-
nie biegłych są różne, sprzeczne, wzajemnie się wykluczają, to w celu wyjaśnienia wątpliwości 
powinien przesłuchać obu biegłych na rozprawie w trybie art. 286 i 272 w zw. z art. 289 KPC. 
W  ten sposób sąd powinien dać możliwość biegłym ustosunkowania się do  wątpliwości 
i  do  podjęcia próby wyjaśnienia wątpliwości. Wprawdzie konfrontacyjnie przesłuchuje się 
świadków, ale zgodnie z art. 289 KPC, do przesłuchania biegłych mają zastosowanie przepi-
sy o przesłuchaniu świadków. Taki dowód z przesłuchania biegłych powinien być przez sąd 
oceniony, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów – art. 233 § 1 KPC. W konsekwencji 
sąd albo powinien ostatecznie dać wiarę jednej z opinii, albo zarządzić dalsze postępowanie 
dowodowe i np. zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badaw-
czego. W wyroku z 8.2.2002 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku wydania w sprawie 
dwóch rozbieżnych w istotnych kwestiach opinii lekarskich, nieprawidłowe jest oparcie usta-
leń na jednej z tych opinii, bez wyjaśnienia sprzeczności (II UKN 112/01, Legalis Nr 59746). 
W innym wyroku, z 5.4.2007 r., Sąd Najwyższy przyjął, że sposobem na rozwikłanie rozbież-
nych opinii pisemnych biegłych nie powinno być ich „zaoczne” pisemne uzupełnienie jedynie 
przez biegłych, którzy wydali niekorzystną dla ubezpieczonego opinię, ale przede wszystkim 
zażądanie ustnego wyjaśnienia rozbieżności przez wszystkich biegłych, którzy dokonali roz-
bieżnych ocen medycznych stanu zdrowia ubezpieczonego, który uporczywie podtrzymywał 
na piśmie zastrzeżenia do niekorzystnych dla niego opinii (I UK 309/06, Legalis Nr 176176). 
W tym kontekście warto zacytować inny wyrok Sądu Najwyższego, z 9.1.2012 r. (I UK 200/11, 
Legalis Nr 471266), zgodnie z którym, sąd wprawdzie nie ma obowiązku dopuszczenia do-
wodu z opinii instytutu czy też z opinii kolejnych biegłych, w każdym wypadku, gdy złożona 
opinia jest niekorzystna dla strony, ale ma obowiązek dopuszczenia takiego dowodu wów-
czas, gdy zachodzi taka potrzeba, w szczególności, gdy w sprawie zostały wydane sprzeczne 
opinie biegłych. Poglądy te nie mogą budzić wątpliwości: samo niezadowolenie strony z opinii 
biegłego nie uzasadnia powołania nowego biegłego lub zespołu biegłych, a tym bardziej za-
żądania przez sąd opinii instytutu. Wprawdzie cytowane orzeczenia odnoszą się do spraw 
z zakresu ubezpieczeń społecznych, ale ich uniwersalny walor nie może budzić wątpliwości. 
Wnioski apelacyjne są sformułowane w oparciu o art. 386 § 1 i 4 KPC. Należy mieć na uwa-
dze, że  przyjęty w  Kodeksie postępowania cywilnego system apelacji pełnej preferuje, aby 
sąd odwoławczy wydawał wyroki reformatoryjne, a w wyjątkowych przypadkach kasatoryj-
ne. Dlatego też na  pierwszym miejscu sformułowany jest wniosek o  zmianę zaskarżonego 
wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy, a dopiero na drugim miejscu znajduje się wniosek 
o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wprawdzie art. 386 
§ 4 KPC przewiduje możliwość uchylenia wyroku jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia 
postępowania dowodowego w całości, jednakże w niniejszej sprawie nie można przewidzieć 
rozwoju sytuacji i w wyniku przesłuchania obu biegłych może zajść konieczność prowadzenia 
postępowania dowodowego od początku.



3.  Umowa o dzieło, naruszenie prawa 
procesowego, materialnego i sprzeczność 
istotnych ustaleń sądu z zebranym 
materiałem dowodowym

Warszawa, 30.5.2017 r.

Adw. Karol Jankowski
Kancelaria Adwokacka
ul. Mysia 16
00–999 Warszawa

Do
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Wydział Cywilny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy
Powód: Dobra Budowa S.A.
Pozwany: Zakład Instalatorski Kazimierz 
Wójtowicz reprezentowany przez adwokata 
Karola Jankowskiego

Sygn. akt XX GC 332/15
Wartość przedmiotu zaskarżenia 225 322 zł

Apelacja  
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy 

z 4.4.2017 r., sygn. akt XX GC 332/15
W imieniu mojego Mocodawcy Zakład Instalatorski Kazimierz Wójtowicz – pełnomoc-
nictwo w załączeniu – na podstawie art. 367 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC zaskarżam 
wyżej wymieniony wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:
1) naruszenie przepisów postępowania, mianowicie art.  233 §  1 KPC, poprzez dowol-

ną a nie swobodną ocenę zebranego materiału dowodowego, a polegającą na przyję-
ciu, że pozwani nie wzywali powoda do usunięcia wad dzieła i odstępując od umowy 
powinni zapłacić umówione wynagrodzenie (art.  644  KC), podczas gdy, jak wynika 
z zebranego materiału dowodowego, pozwany wzywał powoda do usunięcia wad oraz 

30



3. Umowa o dzieło, naruszenie prawa procesowego, materialnego i sprzeczność istotnych ustaleń sądu…

31

terminowego wykonania prac i w konsekwencji ich nieusunięcia oraz niedotrzymania 
terminu zakończenia prac, zmuszony był od umowy odstąpić (art. 635, 636 KC) i usu-
nąć wady na własny koszt;

2) naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 5 KC, poprzez uznanie, że powodowi 
należy się pozostała część wynagrodzenia, podczas gdy z przyczyn leżących po stronie 
powoda pozwany musiał od umowy odstąpić, a zatem tak swoiste premiowanie powo-
da jest niesłuszne i niesprawiedliwe;

3) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodo-
wego, a polegającą na przyjęciu, że wady nie miały charakteru istotnych, podczas gdy 
o randze tych wad świadczy, że inwestor odmówił odbioru robót, wskazując na pięcio-
stronicowej liście, co i jak powinno być wykonane.

Wskazując na powyższe, na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 w zw. z art. 386 § 1 KPC, wnoszę 
o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa wraz z zasądzeniem kosztów są-
dowych i zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Dowolna ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego polega na uznaniu, że po-
zwany nie wzywał powoda do usunięcia wad i  terminowego wykonania dzieła. Błędna 
przesłanka zrodziła błędny skutek w postaci wadliwej kwalifikacji prawnej poprzez zasto-
sowanie art. 644 KC.

Sąd Okręgowy, nie wiedzieć dlaczego, odmówił wartości dowodowej zeznaniu pozwanego 
w  zakresie dotyczącym wzywania powoda do  terminowego i  niewadliwego wykonania 
dzieła. Sąd ten w uzasadnieniu wyroku stwierdził: „Jeśli chodzi o zeznania pozwanego do-
tyczące wezwań do usunięcia usterek, sąd nie dał im wiary, gdyż nie znajduje to potwier-
dzenia w pozostałym materiale dowodowym. Tym bardziej że pozwany dość formalnie 
podszedł do odstąpienia od umowy (dokonując tego pisemnie), to wydaje się, że gdyby 
faktycznie takich wezwań dokonywał wcześniej, to  także wystąpiłyby w dość podobnej 
formie pisemnej, a nie ustnej”. Z tego rodzaju rozumowaniem nie sposób się zgodzić.

Po pierwsze, sąd nie wyjaśnił, w jakim materiale dowodowym nie znajdują potwierdzenia 
zeznania pozwanego w tym zakresie. Sąd Okręgowy nie wskazał, jakie dowody i dlaczego 
są „silniejsze” – mają większą wartość niż zeznania powoda. Tego rodzaju postępowanie 
narusza zasadę swobodnej oceny dowodów, gdyż sąd ten dowolnie ocenił zeznania po-
zwanych.

Po drugie, Sąd Okręgowy dość mechanicznie przyjął, że  skoro wypowiedzenie umowy 
nastąpiło na piśmie „(…) to wydaje się (…)”. Wobec takiego zwrotu należy stwierdzić, 
że zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego rozstrzygnięcie procesu cywilnego opar-
te jest na dowodach, uprawdopodobnieniu lub na domniemaniu. Jak wiadomo, sąd może 
uznać za ustalone fakty, jeśli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych fak-
tów (art. 231 KPC). W niniejszej sprawie nie można uznać na podstawie tylko tego, że je-
śli wypowiedzenie zostało złożone na piśmie, to fakt ten uprawdopodabnia, że również 
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wezwania do usunięcia wad i terminowego wykonania dzieła gdyby były, to pozwany po-
winien wystosować je na piśmie. Teza ta znajduje uzasadnienie w zeznaniach pozwanego, 
z których wynika, że powód był wielokrotnie wzywany do niewadliwego i terminowego 
wykonania dzieła, a ponadto brak pisemnego wezwania wynika z tego, że strony miały 
codzienny kontakt i nie było potrzeby wystosowywania korespondencji. Innymi słowy, 
powód wiedział, że opóźnił się w wykonywaniu dzieła i ma ono liczne wady i powinien 
tak wykonywać umowę, aby ukończyć ją terminowo i bez wad.

O tego rodzaju kolejności zdarzeń przekonuje treść pisma, na podstawie którego pozwany 
odstąpił od umowy z powodem.

Ponadto, z  nieznanych przyczyn Sąd Okręgowy nie uwzględnił zarzutu pozwanego, 
że po odstąpieniu od umowy zmuszony był usunąć wady, co naraziło go na koszt 52 327 zł.

Prawidłowa ocena dowodów powinna doprowadzić do konkluzji, że zastosowanie do tej 
sytuacji będą miały art. 635 i 636 KC, a nie art. 644 KC. Wobec tego żaden obowiązek 
zapłaty pozostałej części wynagrodzenia nie powstał.

O tym, że powodowi nie należy się żadne wynagrodzenie, przekonuje argument natury 
słusznościowej – art. 5 KC. Mianowicie, skoro pozwany odstąpił od umowy z powodem 
z przyczyn wadliwego i nieterminowego wykonywania dzieła, to należy uznać, że powodo-
wi nie może się należeć jakakolwiek część pozostałego wynagrodzenia, gdyż to z jego winy 
powód musiał w taki sposób się zachować. Artykuł 644 KC ma zastosowanie wówczas, 
gdy zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. Konkludując 
należy stwierdzić, że powód nie zasłużył na ochronę cywilnoprawną, gdyż to z jego winy 
powód musiał od umowy odstąpić. Wobec tego żądanie powoda zapłaty pozostałej części 
wynagrodzenia nie stanowi wykonywania praw podmiotowych i  nie podlega ochronie 
cywilnoprawnej. W  konsekwencji zasądzenie powodowi tego wynagrodzenia narusza 
art. 5 KC.

Sąd sprzecznie z  zebranym materiałem dowodowym ustalił, że  wady nie były istotne. 
O tym, że wady były istotne, przekonuje pismo inwestora z 16.1.2015 r. Do pisma tego 
załączona jest lista wad, które skłoniły inwestora do  odmowy odbioru robót. Fakt ten, 
zdaniem skarżącego, wystarczająco przekonuje, że wady były na tyle istotne, że uniemoż-
liwiały prawidłowe korzystanie z budynku.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

______________________
(własnoręczny podpis)

Karol Jankowski
adwokat

Załączniki:
– pełnomocnictwo,
– odpis apelacji dla powoda.
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Komentarz
W niniejszej sprawie pełnomocnika ustanawia się wraz ze złożeniem apelacji, a więc koniecz-
ne jest złożenie pełnomocnictwa. Będący przedmiotem zarzutu art. 233 KPC określa kryteria 
oceny wiarygodności i mocy dowodów. Formułując w apelacji zarzut naruszenia art. 233 § 1 
KPC należy pamiętać, że przy dokonywaniu oceny dowodów odróżnia się wiarygodność do-
wodu od jego mocy dowodowej. Wiarygodność odnosi się przede wszystkim do prawdziwości 
dowodu. Natomiast moc dowodu dotyczy przydatności danego dowodu do ustalenia konkret-
nych okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia o  zasadności twierdzeń stron, 
a tym samym zasadności żądania, dochodzonego w określonej sprawie (wyr. SA w Gdańsku 
z 5.5.2009 r., I ACa 111/09, Legalis Nr 177228). Z uwagi na fakt, że w Kodeksie postępowania 
cywilnego przyjęty został system apelacji pełnej, powodujący że postępowanie apelacyjne jest 
kontynuacją postępowania przed sądem I instancji, to jest możliwe, że sąd odwoławczy do-
konuje własnych ustaleń faktycznych, własnej oceny dowodów i w konsekwencji może dojść 
do odmiennych wniosków oceny dowodów. W orzecznictwie przyjmuje się, że granice swo-
bodnej oceny dowodów wyznaczają w  szczególności: obowiązek wyprowadzenia przez sąd 
z zebranego materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych (zgodnych z zasada-
mi logicznego rozumowania), ramy proceduralne (ocena dowodów musi respektować pewne 
warunki określone przez prawo procesowe, w szczególności art. 227–234 KPC), wreszcie po-
ziom świadomości prawnej sędziego oraz dominujące poglądy na sądowe stosowanie prawa. 
Swobodna ocena dowodów dokonywana jest przez pryzmat własnych przekonań sądu, jego 
wiedzy i posiadanego zasobu doświadczeń życiowych, ale powinna także uwzględniać wy-
magania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których sąd w sposób 
bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje 
wyboru określonych środków dowodowych i  – ważąc ich moc oraz wiarygodność – odno-
si je  do  pozostałego materiału dowodowego (wyr. SN z  3.8.2006  r., II UK 234/05, Legalis 
Nr  303352). Zarzut naruszenia art.  5  KC ze  swej natury jest zarzutem słusznościowym. 
Artykuł 5 KC przewiduje, że zachowanie podmiotów prawa cywilnego nie mieści się w grani-
cach prawa podmiotowego, jeśli nie pozostaje w zgodzie z zasadami współżycia społecznego 
i  społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Wobec zarzutu naruszenia art. 233 § 1 
KPC i mając na uwadze charakter postępowania apelacyjnego, wystarczające jest sformuło-
wanie wniosku reformatoryjnego.



4.  Ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej, 
błąd w ustaleniach faktycznych

Warszawa, 14.11.2017 r.

Adw. Karol Jankowski
Kancelaria Adwokacka
ul. Mysia 16
00–999 Warszawa

Do
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Wydział Cywilny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Warszawie
III Wydział Cywilny
Powód: Marcin Dąbrowski reprezentowany 
przez adwokata Karola Jankowskiego
Pozwany: Towarzystwo Leasingowe 
i Finansowe S.A.

Sygn. akt III C 259/16
Wartość przedmiotu zaskarżenia 25 000 zł

Apelacja  
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie,  

III Wydział Cywilny z 30.10.2017 r., sygn. akt III C 259/16
Na podstawie art. 368 § 1 pkt 1 KPC zaskarżam wyżej wymieniony wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

mający wpływ na treść rozstrzygnięcia błąd w ustaleniach faktycznych, a przyjęty za pod-
stawę wyroku, polegający na przyjęciu, że powód jest osobą publiczną i nie była potrzebna 
jego zgoda na publikację jego wizerunku w spornej publikacji, podczas gdy w żadnym przy-
padku nie można uznać powoda za osobę publiczną i wymagana była jego zgoda na tę pu-
blikację. Nawet jeśli uznać, że powód jest osobą publiczną, to publikacja jego wizerunku jest 
możliwa wyłącznie w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznych, politycznych, 
społecznych, zawodowych i tylko w celach informacyjnych lub sprawozdawczych.
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Mając powyższy zarzut na uwadze, na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 w zw. z art. 386 § 1 i 4 
KPC, wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa w ca-
łości albo ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie 
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Ponadto wnoszę o zasądzenie na rzecz strony powodowej kosztów postępowania, w tym 
zastępstwa adwokackiego w wysokości ustawowej.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że  w  ogólnopolskich stacjach telewizyjnych były 
emitowane reklamy Towarzystwa Leasingowego i Finansowego S.A. Reklamy zachęcają 
do skorzystania z usług pozwanego w zakresie możliwości finansowania zakupów dóbr 
konsumpcyjnych i inwestycji. Zgodnie z prawidłowymi ustaleniami sądu, charakter spor-
nego filmu nie budzi wątpliwości. W świetle art. 4 pkt 17 ustawy z 29.12.1992 r. o radio-
fonii i  telewizji (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  1414 ze  zm.), reklamą jest przekaz handlowy, 
pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z  jego działalnością 
gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzysta-
nia z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja. Powód jest prezesem zarządu 
Banku Kredytowo-Oszczędnościowego S.A., który jest konkurencyjnym podmiotem dla 
pozwanego Towarzystwa Leasingowego i Finansowego S.A. Z racji zajmowanego stano-
wiska powód jest rozpoznawalną osobą w środowisku bankowym. Środowisko bankowe 
ze swej natury jest stosunkowo nieliczne. Jednakże wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego 
rozpoznawalności w  danym środowisku zawodowym nie można utożsamiać z  byciem 
osobą publiczną. Osoba publiczna charakteryzuje się tym, że jest rozpoznawalna w bar-
dzo szerokich kręgach społecznych. Z reguły za osoby publiczne uważa się owianych sławą 
aktorów, popularnych polityków, naukowców lub dziennikarzy.

Należy zaznaczyć, że powód nigdy nie udzielił pozwanemu zgody na wykorzystanie 
swojego wizerunku w jakikolwiek sposób. Umieszczenie wizerunku powoda w spor-
nym filmie bez jego zgody narusza jego prawo do  wizerunku i  stanowi naruszenie 
art. 23 KC w zw. z art. 81 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (t.j. Dz.U. z  2017  r. poz.  880 ze  zm.). Należy zauważyć, że  skoro sporny film 
jest materiałem reklamowym, to pozwany wykorzystując wizerunek powoda nie ko-
rzysta z wyłączeń przewidzianych w art. 81 PrAut. W tym miejscu należy zauważyć, 
że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, 
jeżeli wizerunek wykonano w  związku z  pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 
w  szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, jak również osoby stano-
wiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna im-
preza (art. 81 ust. 2 PrAut). Jednakże nie wolno zapominać, że  jest to możliwe tyl-
ko w  celach informacyjnych, sprawozdawczych itp. W  żadnym natomiast wypadku 
nie oznacza to możliwości posłużenia się takim wizerunkiem w celu reklamy usług 
świadczonych przez konkurencyjną instytucję, w której pracuje powód. Jest oczywi-
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ste, że wizerunek powoda nie został opublikowany w związku z pełnieniem jakiejkol-
wiek funkcji publicznej.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

______________________
(własnoręczny podpis)

Karol Jankowski
adwokat

Załączniki:
– odpis apelacji,
– dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji.

Komentarz
Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych powoda w postaci jego wizerunku. Wizerunek, 
który został wymieniony w art. 23 KC jako jedno z dóbr osobistych człowieka, oznacza jego 
podobiznę utrwaloną jako portret, fotografia lub w innej postaci. Artykuł 81 PrAut określa 
sytuacje kiedy można opublikować wizerunek danej osoby fizycznej. Sąd I instancji ustalił, 
że powód jest osobą publiczną i w konsekwencji uznał, że nie była wymagana zgoda powoda 
na publikację jego wizerunku. W tej sytuacji właściwy wydaje się zarzut błędu w ustaleniach 
faktycznych, a nie naruszenia prawa materialnego. Z tym ostatnim mielibyśmy do czynienia 
wówczas, gdyby sąd ustalił, że powód nie jest osobą publiczną, a mimo to dopuściłby pu-
blikację jego wizerunku. Wnioski apelacyjne są sformułowane alternatywnie. Pierwszy jest 
reformatoryjny, a drugi kasatoryjny, na wypadek gdyby sąd odwoławczy uznał, że konieczne 
jest przeprowadzenie postępowania dowodowego od  nowa. Wniosek reformatoryjny powi-
nien wskazywać zakres żądanej zmiany i jakiego orzeczenia spodziewa się apelujący. Wniosek 
kasatoryjny powinien również wskazywać zakres żądanego uchylenia wyroku w całości lub 
w części, jeśli w części – to w jakiej. W orzecznictwie taki sposób formułowania wniosków 
apelacyjnych przyjmuje się za prawidłowy. W postanowieniu z 21.9.2007 r. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że spełnia wymagania przewidziane w art. 368 § 1 pkt 5 KPC apelacja zawiera-
jąca alternatywnie sformułowane wnioski o zmianę lub uchylenie wyroku, jeżeli chociażby 
w jednym z tych wniosków zaznaczono zakres żądanej zmiany lub uchylenia (V CZ 85/07, 
Legalis Nr 133221).


