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Michał Niedośpiał

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2017 r., III AUa

1710/161

Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:

1.  Każdy stosunek podlega  badaniu  pod  kątem zgodności  jego  treści  i  celu  z

ustawą,  zasadami  współżycia  społecznego,  jak  również  zgodności  z  właściwością

stosunku  prawnego.  Przekroczenie  przez  strony  zasady  swobody  umów  poprzez

naruszenie  wyżej  wymienionych  kryteriów  skutkuje  nieważnością  umowy  bądź  jej

części. Podstawowe znaczenie dla oceny stosunku zobowiązaniowego ma przy tym nie

literalne brzmienie  umowy,  ale przede wszystkim zgodny zamiar stron i  cel  umowy.

Przy czym nawet jeśli strony chcą  zawrzeć  umowę  danego rodzaju i spisują  jej treść

tylko  na  potrzeby  osiągnięcia  korzystnego  dla  siebie  skutku  prawnego,  podstawowe

znaczenie ma charakter umowy faktycznie wykonywanej.

2.  Dzieło  o  charakterze  niematerialnym musi  być  ucieleśnione  w przedmiocie

materialnym, przez co rozumie się istnienie dzieła w postaci postrzegalnej, pozwalającej

nie  tylko  na  odróżnienie  od  innych  przedmiotów,  ale  również  na  uchwycenie  istoty

osiągniętego  rezultatu.  Warto  również  podkreślić,  że  dzieło  jest  wytworem,  który  w

momencie  zawierania umowy nie  istnieje,  jednak jest  w niej   z  góry przewidziany i

określony w sposób umożliwiający jego późniejszą  weryfikację  (w szczególności  przy

użyciu  jednostek  metrycznych,  przez  porównanie  z  istniejącym  wzorem,  z

wykorzystaniem planów, rysunków lub też przez opis). Przedmiot umowy o dzieło może

zatem  zostać  określony  w  różny  sposób,  jednakże  określenie  to  musi  być  na  tyle

precyzyjne, aby nie było wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Nadto, cechą konstytutywną

dzieła jest  samoistność  rezultatu,  przez co rozumie się  jego niezależność  od dalszego

działania twórcy. Innymi słowy – z chwila ukończenia dzieła staje się ono odrębne od

twórcy.  W  przypadku  rezultatu  materialnego,  samoistną  wartością,  dla  której

osiągnięcia  strony  zawarły  umowę  o  dzieło,  jest  konkretna  rzecz  (np.  wykonany  na

zamówienie  mebel,  wyremontowany  lokal).  Rezultat  umowy  o  dzieło  powinien  być

obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny.

1 Orzeczenie opublikowane w OSA 2018, z. 5, poz. 105 p.u., s. 84-105.
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3.  Nie  można  się  też  zgodzić  z  tym,  że  zgięcie  i  sklejenie  kartonu  w  kształt

pudełka, torebki, czy wyciśnięcie ze sztancy zawieszek, a nawet przyklejenie do kartonu

obrazka  i  części  kalendarzowej  (klejenie  kalendarza),  stanowi  wykonanie

zindywidualizowanego rezultatu, z którym wiąże się  myśl  twórcza, czy też  techniczna

składająca się  na określoną  całość  i  będąca jej integralnym elementem. A osiągnięcie

takiego właśnie rezultatu jest przedmiotem umowy o dzieło”.

1. Przedmiotem glosy jest odróżnienie umowy starannego działania i rezultatu oraz

swoboda umów.

2. `Stan  faktyczny  orzeczenia  był  następujący.  Pracownica  spółki  (drukarni)

zajmowała się: a) składaniem z tekturowego wzoru kartoników (opakowania do kawy) i ich

sklejaniem; b) wyciskaniem z dostarczonej jej papierowej sztancy, naciętych na niej kształtów

zawieszek na opakowania,  w tym wyciśnięcie  w nich kółeczek na  sznurki;  c)  sklejaniem

trójdzielnych kalendarz ściennych – doklejała obrazek oraz trzy części „kalendarzowe” na

część tekturową.

3. Ocena  tych  czynności  pracownicy  spółki  (drukarni)  stała  się  przedmiotem

rozbieżnych  ocen  prawnych  poszczególnych  osób  i  organów.  Spółka  i  Sąd  Okręgowy

twierdzili, że jest to umowa o dzieło (art. 627 k.c.), a nie umowa o świadczenie usług (art. 750

k.c.). Natomiast ZUS i Sąd Apelacyjny przyjęli, że jest to umowa o świadczenie usług (art.

750 k.c.), a nie umowa o dzieło (art. 627 k.c.). Spór nie był czysto teoretyczny, gdyż pociągał

za sobą doniosłe skutki prawne, nie tylko w zakresie charakter prawnego i rodzaju umowy (w

tym jej reżimu prawnego), lecz także skutki prawne w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Jeśli przyjąć, że była to umowa o dzieło, to nie podlegała ona ubezpieczeniu społecznemu.

Jeśli natomiast przyjąć, że była to umowa o świadczenie usług (art. 750 k.c.), to podlegała ona

ubezpieczeniu  społecznemu  (emerytalnemu,  rentowemu  i  wypadkowemu),  a  zatem

powstawał obowiązek płacenia składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

4. Kwalifikacja tych konkretnych czynności pracownicy może budzić wątpliwości. Są

bowiem w tym zakresie sytuacje jasne, ostre, ale są też sytuacje niejasne, nieostre, graniczne.

Tak wydaje się  było w tym przypadku.  Stało się  to  też  przedmiotem sporu prawnego,  w

którym zaprezentowano rozbieżne stanowiska prawne. Sąd Apelacyjny przyjął, że nie można
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się zgodzić z tym, że zgięcie i sklejenie kartonu w kształt pudełka, torebki, czy wyciśnięcie

ze  sztancy  zawieszek,  a  nawet  przyklejenie  do  kartonu  obrazka  i  części  kalendarzowej

(klejenie kalendarza), stanowi wykonanie zindywidualizowanego rezultatu, z którym wiąże

się  myśl  twórcza,  czy  też  techniczna,  składająca  się  na  określoną  całość  i  będąca  jej

integralnym elementem. A osiągnięcie takiego właśnie rezultatu jest przedmiotem umowy o

dzieło. Według Sądu Apelacyjnego w przedmiotowej sprawie można by rozważyć zawarcie

umowy  o  dzieło,  gdyby  płatnik  składek  powierzył  ubezpieczonej  nie  tylko  wykonanie

poszczególnych  czynności  przy  kartonikach,  zawieszkach,  czy  torbach,  ale  „całościowe”

wykonanie tych przedmiotów. Wobec tego dziełem mogłyby być np. ewentualnie kompletne

wykonanie  przez  ubezpieczoną  kartonika,  kalendarza,  czy  też  torby.  Tymczasem  z

okoliczności sprawy wynika, że płatnik składek dostarczał ubezpieczonej półprodukty, które

kleiła,  wyciskała.  Wykonywała  ona  jedynie  określone  czynności  stanowiące  pewien  etap

produkcji realizowanej przez płatnika składek. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że nie

była to umowa o dzieło (art. 627 k.c.), lecz umowa o świadczenie usług (art. 750 k.c.), z

wszelkimi stąd płynącymi skutkami prawnymi.

5. Umowa o dzieło (art. 627 k.c.) jest umową  rezultatu, a nie starannego działania.

Wykonanie oznaczonego dzieła jest wykonaniem umowy. Niewykonanie oznaczonego dzieła

jest niewykonaniem umowy (art. 471 i nast. k.c.). Umowa z krawcem o uszycie garnituru, z

szewcem o uszycie lub naprawienie butów jest umową  rezultatu, a nie umową  starannego

działania. Umowa sprzedaży (zamiany) jest umową rezultatu, a nie starannego działania2.

6. Natomiast umowa zlecenia (art. 734 k.c.) jest umową starannego działania, a nie

umową rezultatu. Także umowy nienazwane o świadczenie usług (art. 750 k.c.), do których

stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, są umowami starannego działania, a nie

umową rezultatu. Przykładem umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.) jest umowa pacjenta

z lekarzem o usługi lekarskie, umowa ucznia z nauczycielem o korepetycje, umowa adwokata

z  klientem  o  usługi  prawnicze.  Lekarz,  nauczyciel,  adwokat  nie  zobowiązują  się  do

osiągnięcia  określonego  rezultatu  w  postaci  np.  wyleczenia  pacjenta,  zdania  egzaminu,

wygrania procesu, lecz tylko dołożenia należytej staranności w tym kierunku. To rozróżnienie

umów przyjmuje także Sąd Apelacyjny w tej sprawie. Umowa o pracę jest umową starannego

działania, a nie umową rezultatu.

2 Co do odróżnienia umów starannego działania i umów rezultatu por. np. A. Brzozowski, w:  System prawa
prywatnego, t. 7,  Prawo zobowiązań -część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), Warszawa 2001, s. 229-236
oraz tamże L. Ogiegło, s. 370-372.
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7. W umowach rezultatu (np. umowie o dzieło, sprzedaży, zamiany) jest rękojmia za

wady prawne i fizyczne. Natomiast w umowach starannego działania (np. umowie zlecenia

czy nienazwanej umowie o świadczenie usług z art. 750 k.c., czy umowie o pracę) nie ma

odpowiedzialności za wady (z tytułu rękojmi). Także tę okoliczność podnosi Sąd Apelacyjny

w tej sprawie.

8. W tej  konkretnej  sprawie strony zawarły umowę,  którą  określiły jako umowę  o

dzieło, z wszelkimi stąd płynącymi skutkami prawnymi, o których była mowa wyżej. Sąd

Apelacyjny przyjął, że strony (pracownica – spółka) zawarły naprawdę nie umowę o dzieło,

lecz  nienazwaną  umowę  o  świadczenie  usług (art.  750 k.c.).  Według Sądu Apelacyjnego

decyduje nie nazwa (tytuł) umowy, lecz rzeczywista jej treść. Skoro strony w tym przypadku

zawarły  nie  umowę  rezultatu  (umowę  o  dzieło),  lecz  umowę  starannego  działania  (o

świadczenie usług z art.  750 k.c.),  to decyduje nie nazwa,  jaką  strony nadały tej umowie

(„umowa o dzieło”), lecz rzeczywista treść tej umowa (czyli że jest to umowa o świadczenie

usług  z  art.  750  k.c.),  z  wszelkimi  płynącymi  stąd  skutkami  prawnymi,  które  uprzednio

wskazano. W prawie jest szereg umów nazwanych, mieszanych, nienazwanych. W umowie

należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy (art. 65 k.c.), aniżeli opierać się na jej

dosłownym brzmieniu.  Strony zawierające  umowę  mogą  ułożyć  stosunek prawny według

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,

ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 k.c.)3. W prawie polskim w prawie

zobowiązań obowiązuje zasada swobody umów, wyrażona w co tylko powołanym przepisie.

Ustawą  są  przepisy  prawa  bezwzględnie  obowiązujące  (iuris  cogentis).  Stronom  wolno

odmiennie  uregulować  treść  umowy  niż  stanowią  to  przepisy  względnie  obowiązujące,

dyspozytywne (iuris dispositivi). Zasady współżycia społecznego to zasady moralne (etyczne)

stosowane  w  Polsce,  zazwyczaj  normy  moralności  chrześcijańskiej  zawarte  w  Nowym

Testamencie,  który  jest  wspólny  dla  całego  chrześcijaństwa  (katolicyzmu,  prawosławia,

różnych  nurtów  protestantyzmu).  Społeczeństwo  polskie  prawie  w  stu  procentach  jest

chrześcijańskie,  powinno  to  znaleźć  zatem  odzwierciedlenie  w  stosowanych  normach

moralnych. Jest to zbiór norm moralnych spisanych i skodyfikowanych, a nie abstrakcyjnych,

nie  wiadomo,  do  jakiego  systemu  wartości  odwołujących  się.  Każdy  ma  prawo  do

3 Co do swobody umów i jednostronnych czynności prawnych por. m.in. M. Niedośpiał,  Swoboda czynności
prawnych, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Wydawnictwo STO; tenże, Swoboda umów - synteza, Zielonka 2014,
Wydawnictwo ERIDA; tenże,  Swoboda testowania, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Wydawnictwo STO; tenże,
Pojęcie umowy nazwanej, mieszanej i nienazwanej oraz systematyka i związek umów. Słowa Boga, Warszawa
2014,  Wydawnictwo  ERIDA;  także  R.  Trzaskowski,  Granice  swobody  kształtowania  treści  i  celu  umów
obligacyjnych.  Art.  3531 k.c.,  Zakamycze  2005;  P.  Machnikowski,  Swoboda  umów  według  art.  3531 k.c.
Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
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interpretacji  Nowego Testamentu,  zarówno poszczególne  Kościoły,  jak i  osoby (fizyczne,

prawne). Nikt nie ma monopolu na jego interpretację. Wolność przysługuje poszczególnym

Kościołom i  jednostce.  Systemy totalitarne  tej  wolności  sprzeciwiają  się,  uzurpując  sobie

prawo do jedynie prawdziwej i wyłącznej interpretacji Nowego Testamentu.  Wolność jest

istotą prawa Chrystusowego, nauki Chrystusowej, Nowego Testamentu. Zawiera on normy

moralne (etyczne) uniwersalne, wspólne dla całej ludzkości,  jak wolność,  prawda, miłość,

godność, pokora, godność, honor, sprawiedliwość, równość, opcja na rzecz ubogich. Normy

te  są  stałe,  niezmienne,  obowiązują  stale  od  2 000  lat.  Tymczasem  system  prawne

poszczególnych państw i ustrojów na przestrzeni dziejów ludzkości wielokrotnie zmieniały

się,  zmieniają  obecnie  i  będą  zmieniać  w  przyszłości.  Poznacie  prawdę,  a  prawda  was

wyzwoli, uczyni wolnymi (Ewangelia według św. Jana rozdz. 8, w. 32). Oczywiście można

przytoczyć niezmierną ilość norm prawnych. Natomiast normy moralne Nowego Testamentu

są krótkie, syntetyczne, można je sprowadzić do zasad uprzednio przytoczonych. Są to normy

prawa  naturalnego,  stałe,  niezmienne,  obiektywne,  łatwe  do  uchwycenia.  Można  też

sprowadzić je do tzw. złotej zasady, reguły, którą można ująć od strony negatywnej: nie czyń

drugiemu tego, co tobie niemiłe, co nie chcesz,  aby tobie czyniono lub ująć  je od strony

pozytywnej: co chcesz, aby tobie czyniono, czyń innym, drugiemu, każdemu człowiekowi.

Całe Prawo można sprowadzić do miłości. Są to też zasady prawa naturalnego. Nauka samego

Chrystusa ujęta jest w czterech Ewangeliach (św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, Św.

Jana),  które  są  czterema  wersjami  tej  samej  Ewangelii,  nauki  Chrystusa.  Każdą  z  tych

Ewangelii można przeczytać w ciągu maksymalnie trzech godzin. Natomiast systemy prawne

są  obszerne,  obejmują  niezliczone  ilości  przepisów prawnych,  nieraz  idących  w miliony,

których nikt nie jest w stanie nauczyć się ich, zapamiętać i stosować. Niska też jest jakość

ustawodawstwa, liczy się  nie jakość  prawa, lecz liczba przepisów prawnych. Poszczególne

gałęzie prawa powinny być skodyfikowane, dotyczy to nie tylko prawa prywatnego i karnego

(materialnego i procesowego), ale także prawa administracyjnego (opracowanie normatywne

tzw.  części  ogólnej  tego  prawa,  prawo  samorządowe,  szkolne,  budowlane,  geodezyjne  i

kartograficzne, wojskowe itd.). Decyduje nie ilość, lecz jakość prawa. Wymaga to myślenia

twórczego, a nie odtworzeniowego. Odzwierciedleniem, źródłem norm prawnych powinno

być  prawo moralne zawarte w nauce Chrystusa.  Wtedy osoby poddane prawu i  prawo to

stosujące nie będą narażone na konflikty sumienia. Postulat ten głosi od wieków szkoła tzw.

prawa natury. Sprzeciwia się jej szkoła pozytywizmu prawniczego, który twierdzi, że prawem

jest  tylko  to,  co  zostało  uchwalone  przez  odpowiednie  organy  państwowe.  Pozytywizm

prawniczy  obowiązuje  m.in.  w  XIX,  XX  i  XXI  wieku.  Mimo  wielu  negatywnych  jego
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skutków  prawnych,  jak  wojny  światowe,  inkwizycja,  faszyzm,  komunizm,  jest  nadal

stosowany. Czas, aby z historii wyciągnięto właściwe wnioski prawne (historia est magistra

vitae).  Prawo  moralne,  Chrystusowe,  Boskie,  do  swojego  obowiązywania  nie  musi  mieć

akceptacji ustawodawcy państwowego. Szkoła prawa natury głosi, że gdy prawo pozytywne

jest  sprzeczne z  prawem moralnym, to  obowiązuje  prawo moralne,  nie  stosuje  się  prawa

pozytywnego. Natomiast pozytywizm prawniczy przyjmuje, że w razie sprzeczności prawa

pozytywnego z prawem moralnym, obowiązuje tylko prawo pozytywne, a nie prawo moralne.

Pozytywizm  prawniczy  dominuje  w  polskiej  praktyce,  aczkolwiek  nigdy  nie  był  wprost

wypowiedziany w orzecznictwie sądowym i administracyjnym. Dominuje on także w Unii

Europejskiej. Z tym faktem osoba musi liczyć się i musi zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli

nie zastosuje się do prawa pozytywnego, to poniesie negatywne tego skutki prawne. Miliony

ludzi okupiło to utratą życia, zdrowia, rozstrojem zdrowia, utratą pracy, rodziny, pozbawienia

wolności,  karami,  emigracją,  obozami  koncentracyjnymi,  łagrami  itd.  Aczkolwiek  należy

postulować  zmianę  w  tym  zakresie  praktyki  ustawodawczej,  sądowej  i  administracyjnej.

Pozytywizm prawniczy przyjmuje, że normy moralne mają znaczenie prawne tylko o tyle, o

ile do nich odwołuje się prawo pozytywne (np. w art. 58 i art. 3531 k.c. co do nieważności

treści czynności prawnej, art. 140, 233, 353 k.c. co do treści wszelkich praw podmiotowych,

normy moralne jako granice treści prawa własności, do wykonywania wszelkich zobowiązań

- art. 354 k.c., co do nadużycia prawa podmiotowego – art. 5 k.c., co do skutków prawnych,

treści czynności prawnych – art. 56 k.c., co do wykładni umów i czynności prawnych – art. 65

k.c.).  Niemniej  ten  krótki  przegląd  zastosowania  norm  moralnych  w  prawie  cywilnym

wskazuje na ich niezmiernie szeroki zakres, szerokie granice prawne, praktycznie obejmuje

całe prawo cywilne. W istocie współkształtują one cały system prawa cywilnego. Pozytywizm

prawniczy przyjmuje, jak powiedziano wyżej, że w razie sprzeczności prawa moralnego z

prawem pozytywnym, obowiązuje prawo pozytywne, odmiennego zdania jest szkoła prawa

natury,  prawa  moralnego,  która  daje  wtedy  pierwszeństwo  normom  moralnym,  prawu

moralnemu. Prawo moralne obowiązuje  w sumieniu,  które jest  wspólną  cechą  wszystkich

ludzi, każdego człowieka, w tym także każdego sędziego, do czego odwołują się ustawy o

sędziach. Ma on rozważyć każdą sprawę według prawa, sumienia, wiedzy. Stosowanie prawa

wymaga zatem od organów stosujących prawo (cywilne, karne, administracyjne) oraz od osób

fizycznych  i  prawnych  oraz  organów  ustawodawczych  znajomości  nie  tylko  prawa

pozytywnego,  lecz  także  prawa  moralnego.  Każdy  pracownik  musi  być  moralny  i

kompetentny  (koniunkcja).  Obserwuje  się  współcześnie  wąski  legalizm,  formalizm,

zasklepienie  się  w  regułkach  prawnych,  formułkach  prawnych,  bez  znajomości  prawa
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moralnego. Osoby te również nie są przygotowane do tego od strony moralnej. Wymaga to

dogłębnych wieloletnich studiów. Koncepcja nadużycia prawa obowiązuje nie tylko w prawie

cywilnym  (art.  5  k.c.)  i  prawie  pracy  (art.  8  k.p.),  lecz  także  w  innych  dziedzinach  i

dyscyplinach  prawa,  w  tym  w  prawie  karnym  i  administracyjnym,  np.  o  znikomej

szkodliwości społecznej czynu (art. 1 § 2 k.k.). Można to wyprowadzić w drodze wykładni

obowiązującego systemu prawa. Swoboda jednostronnych czynności prawnych wynika z art.

58 k.c. Z art. 3531 k.c. nie należy wyciągać wniosku z przeciwieństwa (a contario), że nie ma

swobody jednostronnych czynności prawnych, że jest tylko swoboda umów, czyli czynności

prawnych dwustronnych lub wielostronnych. Nie wchodzi to w zakres niniejszej analizy.

9. Konkludując, orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest trafne.

Michał Niedośpiał


