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w VIS Energy Sp. z o. o. 
Prawnik od ponad 6 lat zajmujący się 
tematyką efektywności energetycz-
nej. Autor lub współautor ponad 200 
audytów efektywności energetycznej. 
VIS Energy współpracuje z naj-
większymi w Polsce producentami 
cementu, okien, stali jak również 
z przemysłem spożywczym w postaci 
największych mleczarni, producen-
tów napojów czy wyrobów mięsnych.

Odpowiedzialność kontraktowa jest, obok odpowiedzialności za czyny niedozwolone (delikto-
wej), jednym z podstawowych rodzajów odpowiedzialności cywilnej. Źródłem odpowiedzialności 
deliktowej (ex delicto) jest czyn niedozwolony (działanie lub zaniechanie sprzeczne z normą 
prawa, zwyczajem lub zasadami współżycia społecznego), natomiast podstawowym źródłem 
odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu) jest umowa, której niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie rodzi obowiązek naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
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Czym są białe certyfikaty i jakie 
mogą przynieść korzyści przed-
siębiorcom?
Białe certyfikaty (inaczej świadec-
twa efektywności energetycznej) 
to prawa majątkowe przyzna-
wane przez Urząd Regulacji Ener-
getyki w zamian za wykonanie 
inwestycji, która służy poprawie 
efektywności energetycznej 
w infrastrukturze przedsiębiorcy. 
Innymi słowy, są to dodatkowe 
pieniądze dla zakładów produk-
cyjnych, spółdzielni mieszka-
niowych, gmin, szkół lub innych 
podmiotów na inwestycje 
w gospodarkę energetyczną.
Jakie są warunki/kryteria ubie-
gania się o ich przyznanie?
System został stworzony 
w oparciu o tzw. „efekt zachęty” 
– oznacza to, że dotyczy jedynie 
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planowanych inwestycji – peł-
na dokumentacja musi zostać 
złożona w URE najpóźniej 1 dzień 
przed podpisaniem umowy lub 
płatnością względem wykonawcy 
inwestycji. Drugim kryterium jest 
osiągnięcie minimalnego efektu 
energetycznego w związku 
z  planowanym działaniem – jest 
to 11,63 Megawatogodzin (MWh) 
w skali roku.
Czyli można powiedzieć, że są 
to swego rodzaju dotacje na 
działania proekologiczne?
W pewnym sensie tak. Premio-
wane są inwestycje, które siłą 
rzeczy powodują między innymi 
spadek emisji CO2 w przelicze-
niu na np. tonę produkowanego 
produktu poprzez chociażby 
odejście przedsiębiorstw od 
spalania węgla lub ograniczenie 
poboru prądu. 
Jednak różnica w stosunku do 
dotacji unijnych jest znacząca, 
jeśli spojrzymy na obowiązki 
sprawozdawcze i kryterium 
przyznania. Białe certyfikaty są 

w przeciwieństwie do dotacji 
zupełnie niezależne od wartości 
pieniężnej inwestycji czy spo-
sobu odpowiedniego opisania 
pomysłu np. na innowacje 
przez aplikującego o fundusze. 
Jedynym kryterium, oprócz 
wskazanego efektu zachęty jest 
rzetelne udokumentowanie ilości 
zaoszczędzonych Megawatogo-
dzin. Pozyskane środki pieniężne 
można natomiast przeznaczyć na 
dowolne cele, bez konieczności 
szczegółowego raportowania 
każdej wydanej złotówki do insty-
tucji przyznającej.
Jakiego rodzaju inwestycje 
mogą zatem być przedmiotem 
wsparcia przez system białych 
certyfikatów?
Wsparcie dotyczy oszczędności 
w 4 obszarach mediów, t.j. 
energii elektrycznej, ciepła, gazu, 
paliw płynnych. Przykładowe in-
westycje to np. wymiana kotłow-
ni węglowej na gazową, wymiana 
oświetlenia na LED, moderni-
zacja/wymiana linii produkcyj-

nych pod kątem ich wydajności, 
termomodernizacja budynków, 
izolacja armatury przemysło-
wej, instalacje odzysków ciepła. 
Ciekawym aspektem jest również 
możliwość szukania efektywności 
poprzez zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych. Szukamy wówczas 
oszczędności energetycznych 
w przeliczeniu na jednostkowy 
wskaźnik zużycia mediów w sta-
nie przed i po modernizacji.
Warto spojrzeć na białe certyfika-
ty jako na dodatkowe pieniądze 
dla inwestycji, na którą niezależ-
nie od ich przyznania są Pań-
stwo zdecydowani. Są to środki 
finansowe, które kolokwialnie 
mówiąc leżą na ulicy, VIS Energy 
natomiast z udziałem Kancelarii 
pomogą lub schylą się po nie 
dla Państwa. Kończąc, dodam 
argument braku ryzyka po stro-
nie naszych klientów – jesteśmy 
w całości uzależnieni finansowo 
od osiągniętych korzyści poprzez 
formułę wynagrodzenia opartą 
w głównej mierze na success fee.

MICHAŁ PIETREWICZ 

Definicję nielegalnego poboru energii elektrycznej znajdziemy w art. 
3 pkt 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, 

Dz.U.1997.54.348 wraz z późn. zm (zwana dalej „Ustawą”). Przez nielegalne 
pobieranie energii należy rozumieć pobieranie jej bez zawarcia umowy, 
z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozlicze-
niowego lub poprzez ingerencję w ten układ, mającą wpływ na zafałszo-
wanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy. 
Stosownie do treści art. 3 pkt 12 Ustawy przedsiębiorstwem energetycznym 
jest zaś podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 
energii lub obrotu nimi. 

Zgodnie z wykładnią art. 3 pkt 18 Ustawy, już sama ingerencja w układ 
pomiarowo-rozliczeniowy mająca wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez ten układ stanowi o nielegalnym pobieraniu energii. 
Ilości nielegalnie pobranej energii są istotne dla sposobu ustalenia wysoko-
ści opłaty. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że przypadki nielegalnego po-
boru energii, wymienione w powyżej wskazanym artykule, stanowią delikt, 
a przewidziana w art. 57 ust. 1 pkt 1 Ustawy opłata za nielegalnie pobraną 
energię ma charakter cywilnoprawny i odszkodowawczy (Uchwała z dnia 10 
grudnia 2009 roku w sprawie III CZP 107/09).

Z treści Ustawy bezpośrednio wynika, iż w razie nielegalnego pobierania 
paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może pobierać opłatę 

w wysokości określonej w taryfie dystrybucji energii elektrycznej zatwier-
dzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, chyba że nielegalne 
pobieranie paliw lub energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą 
odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. Z treści art. 57 ust. 1 pkt 1 Ustawy nie-
wątpliwie można również wyprowadzić wniosek, że pozwala on zastosować, 
w zakresie dochodzenia opłaty, reżim zarówno odpowiedzialności deliktowej, 
jak i odpowiedzialności kontraktowej, przy czym wybór podstawy prawnej uza-
leżniony jest od istnienia stosunku obligacyjnego między przedsiębiorstwem 
energetycznym a odbiorcą oraz rodzaju zawartej pomiędzy stronami umowy. 
W sytuacji, gdy istnieje stosunek obligacyjny, przedsiębiorstwo eneregtyczne 
ma otwartą możliwość stosowania przepisów o odpowiedzialności kontrakto-
wej, w przypadku braku takiego stosunku, należy stosować reżim deliktowy. 
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Dla ustalenia odpowiedzialności odbiorcy, bez znaczenia pozostaje fakt, czy 
tej ingerencji dokonał sam odbiorca czy też inna osoba, albowiem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w przypadku nielegalnego poboru energii elek-
trycznej z pominięciem układu (częściowym bądź całkowitym) lub poprzez in-
gerencję w ten układ, osobą odpowiedzialną za nielegalny pobór energii będzie 
odbiorca, tj. osoba posiadająca zawartą umowę z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, a odpowiedzialność ta kształtuje się na zasadzie ryzyka. Ingerencja 
w działanie urządzenia pomiarowego rejestrującego pobór energii elektrycznej 
jest stanem, w którym istnieje pobór energii bez możliwości zmierzenia jej rze-
czywistej ilości, gdyż urządzenia rejestrujące zostały pozbawione swojej funkcji. 
Przedsiębiorstwo energetyczne jest uprawione do dochodzenia opłaty 
w wysokości określonej w taryfie lub też odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Dla przypadku odszkodowania ryczałtowego, przedsiębiorstwo energetyczne 
jest zwolnione z obowiązku udowodnienia faktycznej ilości pobranej nielegalnie 
energii, natomiast jednocześnie obowiązane jest do wykazania zaistnienia jednej 
z trzech sytuacji określonych w art. 3 pkt 18 Ustawy, jak również podstaw kalkulacji 
naliczenia opłaty. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odbiorca jest 
odpowiedzialny cywilnoprawnie za zapłatę opłaty taryfowej, niezależnie od tego, 
czy sam doprowadził do nielegalnego poboru energii, tj. niezależnie od jego winy.

Ustawodawca określił czyn od strony przedmiotowej jako polegający na niele-
galnym pobieraniu energii elektrycznej, jednocześnie wskazując te jego ce-

chy, które decydują o jego bezprawnym charakterze. Jak wskazał Sąd Najwyższy, 
ustalenie nielegalnego poboru energii nie wymaga zatem badania winy 
w znaczeniu subiektywnym. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2008 
roku, sygn. akt: I CSK 489/07). Istota odpowiedzialności za nielegalny pobór energii 
elektrycznej sprowadza się do tego, że odbiorca będzie odpowiadał za nielegalny 
pobór, bez względu na to, kto faktycznie pobrał nielegalnie energię, chyba że 
w toku postępowania wykaże, że wyłączną winę za zaistnienie nielegalnego po-
boru energii elektrycznej ponosi osoba, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 
Konkludując, jedynym przypadkiem uwolnienia się przez odbiorcę z odpo-
wiedzialności z tytułu nielegalnego pobierania energii, jest udowodnienie, 
iż nielegalne pobieranie energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, 
za którą tenże odbiorca odpowiedzialności nie ponosi. Jest to przesłanka 
egzoneracyjna, która precyzyjnie została zredagowana przez ustawodawcę. 
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W niniejszym artykule zostanie przedstawio-
ne modelowo postępowanie egzekucyjnego, 
ze szczególnym wskazaniem obowiązków 
oraz  uprawnień wierzyciela.
Podstawą egzekucji świadczeń pieniężnych, 
jak stanowi art. 776 ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego2, 
jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonaw-
czym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.
Tytułami egzekucyjnymi, co do zasady, 
są prawomocne orzeczenia sadów i referen-
darzy sądowych oraz orzeczenia podlegające 
natychmiastowemu wykonaniu, jak również 
ugody zawarte przed sądem, a także akty 
notarialne, w których dłużnik poddał się 
egzekucji (art. 777 § 1 k.p.c.). W praktyce, 
najczęściej występującymi w obrocie gospo-
darczym tytułami egzekucyjnymi są nakazy 
zapłaty w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym, a następnie nakazy zapłaty 
w postępowaniu upominawczym, nakazy za-
płaty w postępowaniu nakazowym oraz wyroki.
Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się 
do komornika właściwego miejscowo ze 
względu na miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę dłużnika (art. 776 § 1 k.p.c.). W aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym (art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komor-
nikach sądowych3), wierzyciel ma również 
prawo wyboru komornika na obszarze 
właściwości sądu apelacyjnego, na którym 
znajduje się siedziba kancelarii komornika4. 
Jak stanowi art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku 
o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przepro-
wadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się 
świadczenie, które ma być spełnione. 
Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wyko-
nawczy. We wniosku o wszczęcie egzekucji 
nie ma obecnie konieczności wskazywania 
sposobów egzekucji. W myśl bowiem art. 
799 § 1 k.p.c. wniosek o wszczęcie egzekucji 
lub żądanie przeprowadzenia egzekucji 
z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji 
według wszystkich dopuszczalnych sposo-
bów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. 
Skierowanie egzekucji do nieruchomości 
dłużnika oraz składników jego majątku, 
do których przepisy o egzekucji z nierucho-
mości stosuje się odpowiednio, jest możliwe 
tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może 

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W ENERGETYCE
wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposo-
by egzekucji.
Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać 
komornikowi majątku dłużnika (w praktyce 
zresztą bardzo rzadko się zdarza, aby wierzy- 
cielowi znane były składniki majątku 
dłużnika). Zgodnie z art. 801 § 1 k.p.c. jeżeli 
wierzyciel nie wskaże majątku pozwalające-
go na zaspokojenie świadczenia, komornik 
z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie 
znanym mu z innych prowadzonych poste-
powań albo na podstawie publicznie dostęp-
nych źródeł informacji, albo rejestrów, do 
których ma dostęp drogą elektroniczną oraz 
wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.
Ponadto, jak stanowi art. 8012 k.p.c. wierzy-
ciel może zlecić komornikowi poszukiwanie 
majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności 
przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 k.p.c. nie 
zdołano ustalić majątku pozwalającego na 
zaspokojenie dochodzonego świadczenia.
W celu ustalenia majątku dłużnika, komornik 
może żądać informacji dotyczących stanu 
majątkowego dłużnika lub umożliwiających 
identyfikację składników jego majątku oraz 
danych adresowych jedynie w zakresie 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 
toku postepowania, od następujących pod-
miotów: organów administracji publicznej, 
podmiotów wykonujących zadania 
z zakresu administracji publicznej, organów 
podatkowych, organów rentowych, banków, 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych, zakładów ubezpieczeń lub zakładów 
reasekuracji, podmiotów prowadzących 
rachunki papierów wartościowych, wymie-
nionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowy-
mi5, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych, innych podmiotów zarzą-
dzających lokalami, biur informacji gospodar-
czej oraz innych instytucji i osób nieuczestniczą-
cych w postepowaniu (art. 761 § 11 k.p.c.).
W przypadku ustalenia składników majątku 
dłużnika komornik może skierować egzeku-
cję do następujących składników majątku 
dłużnika: ruchomości (art. 844 – 879 k.p.c.), 
wynagrodzenia za pracę (art. 880 – 888 k.p.c.), 
rachunków bankowych (art. 889 – 894 k.p.c.), 
innych wierzytelności (art. 895 – 908 k.p.c.), 
innych praw majątkowych (art. 909 – 912 
k.p.c.), nieruchomości (art. 921 – 10136 k.p.c.) 
oraz statków morskich (art. 1014 – 10224 k.p.c.).
Na każdym etapie egzekucji wierzyciel ma 
prawo żądania od komornika udzielenia 
informacji o stanie egzekucji (art. 763 k.p.c.) 
oraz przeglądać akta sprawy i otrzymywać 
odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt (art. 9 § 1 
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Wierzycielowi przysługuje również prawo do 
skargi na czynności komornika oraz zanie-
chanie przez komornika dokonania czynno-
ści (art. 767 § 1 k.p.c.). W przypadku opiesza-
łości komornika w podejmowaniu czynności, 
wierzyciel ma ponadto prawo do skargi 
na przewlekłość postępowania w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.  
o skardze na naruszenie prawa strony do roz-
poznania sprawy w postepowaniu przygoto-
wawczym prowadzonym lub nadzorowanym 
przez prokuratora i postepowaniu sadowym 
bez nieuzasadnionej zwłoki6.
Na każdym etapie egzekucji wierzycielowi 
przysługuje ponadto prawo do zawieszenia 
postępowania (art. 820 k.p.c.), przy czym 
należy pamiętać, że zawieszenie nie może 
trwać dłużej niż sześć miesięcy, gdyż w prze-
ciwnym razie komornik umorzy postępowa-
nie z powodu bezczynności wierzyciela 
w trybie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.
Postępowanie egzekucyjne prowadzone 
przez komornika kończy się albo wyegze-
kwowaniem w całości świadczenia skie-
rowanego do egzekucji albo umorzeniem 
postępowania. 
Do najczęstszych przyczyn umorzenia postę-
powania zaliczyć należy bezskuteczność 
egzekucji (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.) oraz upa-
dłość dłużnika (art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe7).
W przypadku ukończenia postępowania 
przez komornika na skutek wyegzekwowa-
nia w całości świadczenia jak i w każdym 
przypadku umorzenia postępowania, 
komornik zobowiązany jest do ustalenia 
kosztów postępowania (art. 770 § 2 k.p.c.).
Wysokość i prawidłowość ustalenia kosztów 
przez komornika podlega kontroli i może 
zostać zaskarżona przez wierzyciela (art. 767 
§ 1 k.p.c.). Na postanowienie sądu w przed-
miocie kosztów komorniczych stronom oraz 
komornikowi przysługuje ponadto zażalenie 
(art. 770 § 5 k.p.c.).
Mając na względzie powyższe, wierzyciel 
na każdym etapie postępowania ma szereg 
uprawnień, pozwalających na monitorowa-
nie przebiegu egzekucji, co niewątpliwie 
powinno przekładać się na jej skuteczność.
Niniejsze opracowanie, chociaż niezwykle 
skrótowe, w ocenie autora, może stanowić 
pewnego rodzaju podstawę dla wszystkich 
zainteresowanych egzekucją sądową oraz 
być zachętą do dalszego, szerszego spojrze-
nia na postępowanie egzekucyjne.

MICHAŁ IŻEL

1  np. dochodzenie należności z tytułu nielegalnego po-
boru energii elektrycznej albo z tytułu opłat za ponowne 
przyłączenie licznika energii elektrycznej czy też docho-
dzenie należności z tytułu kar umownych.
2 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578, 2320, z 2021 r. poz. 11, 
1090, 1177; dalej jako „k.p.c.”.
3 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 850, 1090; dalej jako „u.k.s.”.
4 do dnia 31 grudnia 2018 r. wierzyciel miał prawo wyboru 
komornika nie tylko na obszarze właściwości sądu apela-
cyjnego, ale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595

6 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 75, z 2019 r. poz. 1349.
7 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177, 
1598; dalej jako „PrUp”.

Dyrektor Departamentu Egzekucyjnego w Kancelarii Prawnej Drabik
oraz doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
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Na gruncie tytułowego art. 4j ust. 3 a pr. en. wywodzi 
się, że umowy sprzedaży paliw gazowych/energii elek-
trycznej, mogą zawierać zastrzeżenie kary umownej 
na wypadek przedwczesnego wypowiedzenia umowy 
przez odbiorcę bądź jej rozwiązania przez sprzedawcę 
z przyczyn leżących po stronie odbiorcy. Jak wynika 
bowiem z treści powołanego przepisu, odbiorca jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy terminowej, 
bez ponoszenia kosztów i odszkodowań, jednak 
innych niż wynikające z treści umowy.
Co prawda powołany przepis nie odwołuje się do kary 
umownej, jednakże karę umowną należy uznać za ro-
dzaj świadczenia odszkodowawczego, co do którego 
wierzyciel nie musi wykazywać wysokości poniesio-
nej szkody. Jeden z poglądów wykreowanych przez 
orzecznictwo stanowi, że kara umowna nie może 
istnieć bez faktycznie poniesionej szkody przez wie-
rzyciela, albowiem w przeciwnym razie prowadziłaby 
do bezpodstawnego wzbogacenia po jego stronie. 
Tym samym, o ile wierzyciel nie musi wykazywać wy-
sokości szkody, w toku postępowania może dojść do 
sytuacji, w której zostanie zobowiązany do wykazania 
jej powstania co do zasady.
Wracając do głównego nurtu niniejszych rozważań, 
stwierdzić należy, że w toku postępowania sądowego 
najczęstszym zarzutem podnoszonym przez pozwa-
nych odbiorców, jest brak możliwości zastrzeżenia 
kary umownej na wypadek niewykonania świadczenia 
pieniężnego.
Pozwani odbiorcy podnoszą, iż w przypadku dalszego 
obowiązywania umowy, byliby zobowiązani do płat-
ności na rzecz sprzedawcy za zakupioną energię elek-
tryczną, tym samym kara umowna została zastrzeżona 
na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego.
W pierwszej kolejności zauważyć należy, że pogląd 
taki jest u podstaw chybiony, albowiem umowa 
sprzedaży może obowiązywać również przy zerowym 
poborze, a w takiej sytuacji odbiorca byłby zobligowa-
ny do ponoszenia opłat stałych przesyłowych, na rzecz 
dystrybutora, a nie sprzedawcy. 
Pojęcie zobowiązania pieniężnego w najprostszej 
formie należy interpretować jako świadczenie, od któ-
rego przysługują stronie odsetki w przypadku spełnie-
nia świadczenia po terminie. W omawianej sytuacji, 
sprzedawcy nie przysługuje roszczenie odsetkowe 
w stosunku do odbiorcy. 

SKUTECZNOŚĆ ZASTRZEŻENIA KARY UMOWNEJ W UMOWIE SPRZEDAŻOWEJ NA GRUNCIE ART. 4J UST. 3A PR. EN. – PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Przechodząc do przeglądu orzecznictwa, w pierwszej 
kolejności powołać należy stanowisko Sądu Najwyższe-
go: pojęcie świadczenia niepieniężnego należy inter-
pretować szeroko. Jest to stanowisko utrwalone tak 
w orzecznictwie jak i doktrynie (tak m. in. SN w wyroku 
z dnia 28 maja 2014 r., sygn. I CSK 345/13, LEX nr 1532768).
W ramach analogicznego stanu faktycznego, 
w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię, 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, po-
dzielił stanowisko powodowej spółki energetycznej 
w zakresie organizacji rynku energetycznego w Polsce 
„oraz majątkowy, ale niepieniężny interes w tym, 
aby umowa trwała przez z góry określony czas. Za-
strzeżenie kary umownej na wypadek wcześniejszego 
rozwiązania umowy przez odbiorcę, który korzysta ze 
stałej ceny prądu elektrycznego, słusznie równoważy 
interesy stron, w tym sprzedawcy, który musi plano-
wać odpowiednie zakupy na hurtowym rynku energii 
elektrycznej” – wyrok z dnia 26.10.2020 r., sygn. akt XV 
GC 5738/19, niepubl. Stanowisko Sądu Rejonowego 
dla m. st. Warszawy w Warszawie znajduje podparcie 
w dalszych orzeczeniach Sądu Najwyższego.
W pierwszej kolejności Powódka  pragnie powołać 
należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 paździer-
nika 2016 r., wydany w sprawie I CSK 618/15 (LEX nr 
2151459).. W przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy 
uznał, iż niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary 
umownej z tytułu niepodwyższenia kapitału zakłado-
wego spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 
W ocenie strony powodowejautora  niniejsza teza, 
pozostająca aktualną, nie budzi najmniejszej wątpli-
wości. Co istotne jednak, Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu wskazał, że dopuszczalne byłoby zastrzeżenie 
kary umownej z tytułu niepodwyższenia kapitału 
zakładowego spółki przez wniesienie do niej wkładu 
niepieniężnego (czyli aportu). Jest to o tyleż istotne, 
że aport, mimo iż jest wkładem niepieniężnym, 
zawsze pozostaje wyceniony w pieniądzu. Co jeszcze 
istotniejsze, na okoliczność wniesienia aportu, wno-
szący wystawia spółce fakturę VAT.
Powołując ponownie orzeczenie zapadłe przed 
Sądem Najwyższym w sprawie I CSK 345/13, przybliżyć 
należy stan faktyczny, będący podstawą rozstrzygnię-
cia. W przedmiotowej sprawie wykonawca odstąpił 
od umowy zawartej z inwestorem i z tego tytułu 
naliczył karę umowną. Sąd Okręgowy uznał roszczenie 

wykonawcy za zasadne, jednakże wobec wywiedzionej 
apelacji, Sąd Apelacyjny wyrok zmienił, oddalając po-
wództwo. W ocenie Sądu Apelacyjnego przedmiotem 
zobowiązania inwestora jako dłużnika z umowy 
o roboty budowlane jest zapłata wynagrodzenia, a jest 
to świadczenie pieniężne, to art. 483 § 1 k.c. przewidują-
cy możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania bądź 
nienależytego wykonania zobowiązania niepienięż-
nego, nie miał w sprawie zastosowania. W rezultacie 
stwierdził, że opatrzenie sankcją kary umownej nie-
wykonania lub nienależytego wykonania świadczenia 
pieniężnego, jako sprzeczne z normą bezwzględnie 
obowiązującą, musiało być uznane za nieważne 
w świetle art. 58 § 1 k.c. Jego zdaniem, nie ma przy tym 
znaczenia, że podstawą dochodzenia od pozwanego, 
jako inwestora kary umownej było postanowienie 
zawarte w art. 12 ust. 8b umowy łączącej strony, 
w którym została zastrzeżona kara umowna na wypa-
dek odstąpienia od umowy. Z powyższym rozstrzygnię-
ciem nie zgodził się Sąd Najwyższy, uchylając wyrok 
oraz przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Naliczenie kary umownej przez sprzedawcę energe-
tycznego jest niewłaściwe tylko w jednym przypad-
ku. W sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana 
z przyczyn leżących po stronie odbiorcy, gdy przy-
czyną jest nieterminowa spłata należności przysłu-
gujących przedsiębiorstwu energetycznemu.
W tym miejscu powołać należy uchwałę Sądu Najwyż-
szego z dnia 20 listopada 2019 r., zapadłą w sprawie III 
CZP 3/19 (OSNC 2020/5/35). W omawianej sprawie po-
wodowa spółka naliczyła karę umownej umowną (na 
gruncie zawartej umowy o roboty budowlano-monta-
żowe), bowiem inwestor dopuścił się zwłoki w płatności 
za wystawione faktury. Z tego powodu zmaterializo-
wało się uprawnienie wykonawcy (powodowej spółki) 
do odstąpienia od umowy, natomiast odstąpienie 
od umowy z przyczyn leżących po stronie inwestora, 
uprawniało wykonawcę do naliczenia kary umownej. 
Sądy kolejnych instancji oddalały powództwo, uznając 
że jedyną przyczyną naliczenia kary umownej (jako 
wskazując jako przyczynę pierwotną), było niedoko-
nanie płatności w terminie. W tak opisanym stanie 
faktycznym naliczenie kary umownej (jak również jej 
zastrzeżenie z tego powodu), było niedopuszczalne. 

BŁAŻEJ WIŚNIEWSKI

Pandemia koronawirusa zmieniła 
funkcjonowanie wielu firm – od marca 
2020 roku część wykonuję pracę zdal-
ną, a część walczy o przetrwanie. Nie 
budzi wątpliwości, że Polscy pracodaw-
cy – w starciu z COVID-19 –  spisali się 
wzorowo w zakresie ochrony swoich 
pracowników zarówno pod względem 
formalnym, jak i operacyjnym. W czasie 
epidemii wprowadzili nowe procedury 
starając się jak najlepiej chronić zespoły 
obecne w firmach – przeprowadzali 
badanie temperatury, zagwarantowali 
środki odkażające, maseczki, rękawicz-
ki, zadbali o zachowywanie bezpiecznej 
odległość między pracownikami, 
a także ograniczyli spotkania bezpo-
średnie. Ci, którzy mogli wprowadzili 
pracę zdalną, jednak przeważająca 
większość firm nie miała i nadal nie ma 
takiej możliwości. 
Co do tego, czy będzie czwarta fala pan-
demii koronawirusa, eksperci są zgodni. 
Przedsiębiorcy tym samym zastanawia-
ją się, jak uniknąć kolejnych zakażeń 
i konsekwencji nieuniknionego. Wielu 

SZCZEPIENIE CZY ZWOLNIENIE? CZY PRACODAWCA
MA PRAWO ZWOLNIĆ PRACOWNIKA, 
KTÓRY ODMAWIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19?

z nich zachęca pracowników do szcze-
pień, a część firm rozważa wprowadze-
nie ich przymusu.  W tej kwestii pojawia 
się jednak istotne pytanie: czy można 
uzależniać zatrudnienie pracownika 
od decyzji o zaszczepieniu?
Niektórzy eksperci prawa pracy uwa-
żają, że podstawą do wymagania od 
pracownika poddania się szczepieniom 
na COVID-19 jest art. 2221 § 1 Kodeksu 
pracy, zgodnie z treścią którego: ,,w razie 
zatrudniania pracownika w warunkach 
narażenia na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych pracodaw-
ca stosuje wszelkie dostępne środki 
eliminujące narażenie, a jeżeli jest to 
niemożliwe – ograniczające stopień 
tego narażenia, przy odpowiednim wy-
korzystaniu osiągnięć nauki i techniki’’.
Co jednak w sytuacji, gdy pracownik 
odmówi zaszczepienia się? Czy osobę 
taką można zwolnić? Dokonując ana-
lizy przytoczonego powyżej art. 2221 §1 
k.p., wydawałoby się, iż pracodawca, 
w celu wywiązania się ze swojego 
obowiązku, może nakazać wykonanie 

szczepienia przeciwko COVID-19, szcze-
gólnie jeśli istnieje prawdopodobień-
stwo zakażenia się przez pracownika 
wirusem. Brak jest jednak jakichkol-
wiek regulacji prawnych odnoszących 
się do przymuszenia pracownika do 
szczepienia, na próżno szukać  także 
orzeczeń sądów dotyczących tego 
zagadnienia. Wielu więc uważa, 
iż rozprzestrzeniający wirus stanowi 
zagrożenie w miejscu pracy – i tak też 
uzasadniają swoje racje pracodawcy 
nakłaniając pracowników do szczepień. 
Biorąc jednak pod uwagę fakt, 
iż szczepienia przeciwko COVID-19 są do-
browolne, pracodawca nie może zmusić 
pracownika do przyjęcia szczepionki.
Nie mniej jednak, na decyzję praco-
dawcy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę z powodu niezaszczepienia 
się pracownika zawsze trzeba patrzeć 
przez pryzmat okoliczności, które na 
to wpłynęły. Pojawia się więc pytanie, 
jakie skutki mogła wywołać dla 
pracodawcy, decyzja o nieszczepieniu 
się pracownika w szczególności, iż w ra-
mach zakładu pracy mogą funkcjono-
wać wartości nadrzędne nad interesem 
pojedynczego pracownika. Zbadać 
należy tym samym, czy rzeczywiście 

narażał on pozostałe osoby, całkowicie 
ignorując bycie we wspólnocie 
z innymi pracownikami i w efekcie, 
czy działał na szkodę zakładu pracy. 
Jeśli brak szczepienia jednego pracow-
nika będzie uniemożliwiał funkcjonowa-
nie całego przedsiębiorstwa, to nie moż-
na wykluczyć tego, że taki pracownik 
otrzyma, polecenie służbowe, którego 
niewykonanie może doprowadzić  do 
rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika.
Jak widać zagadnienie to jest dosyć 
skomplikowane. Pracodawca ma obo-
wiązek zapewnienia w zakładzie pracy 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, a pracownik ma za zadanie 
współdziałać z pracodawcą w ramach 
realizowania tych obowiązków. Jednak 
katalog przepisów i zasad BHP nie prze-
widuje sytuacji, w których pracodawca 
mógłby wymagać od pracownika 
zaszczepienia się. Również rozporzą-
dzenie w sprawie zalecanych szczepień 
ochronnych wymaganych u pracow-
ników nie włącza szczepionki przeciw 
COVID-19 do tego katalogu. Wobec tego 
sam fakt niezaszczepienia się przeciw 
COVID-19 nie może być podstawą do 
wypowiedzenia umowy o pracę.
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