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W razie nieosiągnięcia zamierzonego celu powstaje roszczenie o zwrot świad-
czenia na podstawie art. 410 § 2 k.c., mimo że świadczący wiedział o braku 
zobowiązania. 

Komentowane orzeczenie jest interesujące z wielu powodów. Po pierwsze, zna-
lazły się w nim ważne rozważania dotyczące nienależnego świadczenia i zna-
czenia art. 411 pkt 1 k.c. W pełni należy zaakceptować wyrażony pogląd, ogra-
niczający zakres zastosowania tego przepisu do condictio indebiti. Uwagi Sądu 
Najwyższego wymagają jednak uzupełnienia, bo konieczne staje się precyzyjne 
ustalenie granic pomiędzy poszczególnymi kondykcjami. Po drugie, interesujące 
są wywody dotyczące relacji między pojęciami przedsiębiorca – przedsiębior-
stwo – roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak się 
wydaje, choć na ten temat powiedziano bardzo dużo, nadal nie wypracowano 
ogólnej, prawidłowej formuły. Przyszedł już czas na przecięcie tego pozornego 
węzła gordyjskiego. Sprawa wydaje się znacznie prostsza, niż można by wnosić 
z dotychczasowych wypowiedzi literatury i judykatury. Po trzecie, problemy 
opisywane od strony teoretycznej w uzasadnieniu wyroku przysłaniają fakt, że 
kwalifikacja roszczenia dokonana przez Sąd była błędna. W sprawie w ogóle nie 
mamy do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem, lecz z odpowiedzialnością 
kontraktową. To proste spostrzeżenie powoduje, że uzasadnienie wyroku jest 
zupełnie nieadekwatne do problemu, który rzeczywiście należało rozstrzygnąć.
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Uzasadnienie wyroku nie pozwala na pełne zrozumienie stanu faktycznego. 
Wiele kwestii jest niejasnych, wręcz zaskakujących. Przede wszystkim nie ma 
w ogóle mowy o umowach między stronami, lecz „porozumieniach”; niezrozu-
miałe są zasady reprezentacji w spółkach, będących stronami owych porozumień 
i zasady podejmowania uchwał. W każdym razie, z poczynionych przez sądy 
ustaleń wynika, że pozwany (A) wraz z pozostałymi wspólnikami spółki z o.o. 
(B) oraz C, wspólnik spółki D (powódka) postanowili, że spółka D przekaże 
A pieniądze na budowę szklarni na jego gruncie dla spółki B, a po uruchomieniu 
wniesie ją aportem do spółki B, obejmie wszystkie udziały w podwyższonym 
kapitale tej spółki i rozliczy się ze wspólnikami oraz z D z przekazanych środ-
ków przez przeniesienie na D i pozostałych wspólników spółki B części tych 
udziałów. Gdyby inwestycja się nie powiodła, pozwany A był zobowiązany do 
zwrotu pieniędzy spółce D.

Porozumienie częściowo wykonano, tzn. powódka D przekazała pieniądze, 
spółka B podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, wspólnicy 
tej spółki i powódka D podpisali porozumienie, w którym ustalono docelową 
wysokość udziałów w kapitale zakładowym spółki B dla każdego z nich i dla D. 
Następnie pozwany A złożył oświadczenie o objęciu nowych udziałów i pokryciu 
ich w całości wkładem niepieniężnym w postaci aportu nieruchomości – szklar-
ni, natomiast nie przekazał pozostałym wspólnikom oraz spółce D udziałów 
w uzgodnionej wysokości. Powódka D wypowiedziała pozwanemu A umowy 
pożyczek i wezwała do zwrotu przekazanych pieniędzy. Pozwany zaproponował 
wykonanie planu podziału udziałów. 

Sąd Apelacyjny uznał, że skoro powód oświadczył w pozwie, że dochodzi 
zwrotu kwot przekazanych pozwanemu w celu uruchomienia produkcji, podwyż-
szenia kapitału zakładowego spółki i rozliczenia się przez przekazanie udziałów 
w spółce, to podstawą tych roszczeń są przepisy o nienależnym świadczeniu, 
a nie – jak przyjął sąd I instancji – przepisy o pożyczce. Celem świadczenia po-
wódki było przekazanie jej przez pozwanego części udziałów w spółce i cel ten 
nie został osiągnięty (art. 410 § 2 k.c. – condictio causa data causa non secuta). 
Sąd Apelacyjny uznał za nietrafny zarzut przedawnienia, uznając, że roszczenie 
nie było związane z prowadzoną przez powódkę działalnością gospodarczą 
(art. 118 k.c.).

W skardze kasacyjnej sformułowano dwa zarzuty z zakresu prawa material-
nego: naruszenie art. 411 pkt 1 k.c. polegające na uznaniu, że powódce należy 
się zwrot bezpodstawnego wzbogacenia w sytuacji, w której wiedziała, iż nie jest 
do świadczenia zobowiązana, a także naruszenie art. 118 k.c. poprzez przyjęcie, 
że roszczenie nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Analizując pierwszy zarzut, Sąd Najwyższy opisał istotę roszczenia o zwrot 
świadczenia, gdy cel świadczenia nie został osiągnięty (condictio ob rem). Zda-
niem Sądu Najwyższego kondycja ta zachodzi wtedy, 

gdy podstawa prawna świadczenia nie istnieje w chwili świadczenia i nie zaistnieje po jego 
spełnieniu, mimo oczekiwania, że wystąpi w sytuacji, w której celem świadczenia było 
uzyskanie ekwiwalentnego świadczenia od drugiej strony, nie będącej zobowiązaną do 
świadczenia i cel ten nie został osiągnięty1.

Według Sądu Najwyższego: 
cel świadczenia musi być objęty porozumieniem stron co do podstawy świadczenia; odbiorca 
świadczenia powinien znać cel świadczącego i przez przyjęcie świadczenia uzewnętrznić 
jego aprobatę. Cel świadczenia jest tożsamy z przyszłą podstawą prawną, która nie dochodzi 
do skutku. 

Stwierdzenia te wymagają pewnego wyjaśnienia. Cel świadczenia, o którym 
mowa w art. 410 § 2 k.c. to ściśle rzecz biorąc pewien stan faktyczny, którego 
zaistnienie urzeczywistni podstawę prawną dla świadczenia. Strony łączy przy 
tym jakieś porozumienie odnoszące się do tego celu. Porozumienie to nie jest 
umową, bo jeśli nią będzie, problem przesunie się na płaszczyznę kontraktową2. 
Co do zasady cel musi być wspólny lub określony przez solvensa, ale 
znany lub rozpoznawalny dla accipiensa3.

Stwierdzenia te pozwalają nam od razu odnieść się do konkretnego stanu 
faktycznego. Nie mogę zrozumieć, dlaczego Sąd Najwyższy zaakceptował – 
i to bez żadnego komentarza – oczywiście błędną kwalifikację roszczenia jako 
condictio ob rem. W uzasadnieniu wyroku przy opisywaniu stanu faktycznego 
mowa jest o „porozumieniach” stron, co zapewne stało się źródłem błędu w sub-
sumpcji. Przecież dla każdego powinno być jasne, że strony zawarły umowę. 
Rzeczywiście błędna była ocena sądu I instancji, że była to umowa pożyczki – już 
choćby dlatego, że była ona wielostronna (a nie dwustronna) i oczywiście nie 
zobowiązywała rzekomego pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczki, lecz zupeł-
nie innych świadczeń. Była to zatem umowa nienazwana, zawierająca szereg 

1 W istocie Sąd Najwyższy opisał tylko jeden z przypadków condictio ob rem, tzw. przypadki 
skłaniania. Tak samo w tezie wyr. SN z 17 stycznia 2002 r., III CKN 1500/00, OSNC 2002, nr 11, 
poz. 140. Nie zawsze jednak celem świadczenia jest uzyskanie ekwiwalentnego świadczenia, 
por. P. Księżak, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2013, art. 410, nt 76 i nast.

2 Wyr. SN z wyr. SN z 17 stycznia 2002 r., III CKN 1500/00, OSNC 2002, nr 11, poz. 140; wyr. N 
z 21 czerwca 2011 r., I CSK 533/10, Biul. SN 2011, nr 9; P. Księżak, [w:] K. Osajda (red.), 
Kodeks…, art. 410, nt 82. 

3 Ibidem; tam wskazane wyjątki od tej zasady. 
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postanowień dotyczących określonej w niej inwestycji. Umowa ta nie została 
wykonana, a za co za tym idzie, stronie powodowej przysługiwało roszczenie 
o wykonanie umowy (tzn. przeniesienie udziałów w spółce), ewentualnie – przy 
spełnieniu dalszych przesłanek – jedynie roszczenie odszkodowawcze. W razie 
odstąpienia od umowy, strona mogłaby żądać zwrotu swego świadczenia, ale 
nie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz na podstawie 
art. 494 k.c. Natomiast w żadnym razie nie ma tu w ogóle mowy o condictio ob 
rem, bo poruszamy się cały czas na płaszczyźnie kontraktowej. Okoliczność, 
że umowa była skomplikowana, że określono ją jako „porozumienie” niczego 
przecież nie zmienia. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego sądy wszystkich instancji 
niewykonanie umowy zaczęły kwalifikować jako „nieosiągnięcie celu świadcze-
nia” w rozumieniu art. 410 § 1 k.c. – przecież rozumując w ten sposób można 
by tak opisać każde niewykonanie umowy. Jeśli zawarto umowę, to świadczenie 
nie następuje ob rem, lecz w wykonaniu umowy i jest należnym świadczeniem. 
Krótko mówiąc: to nie condictio causa data causa non secuta, ale cicer cum caule.

Rozważania Sądu Najwyższego są jednak bardzo wartościowe, o ile oczywi-
ście rozpatruje się je w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego, do którego 
zupełnie nie pasują. Kluczowe znaczenie mają uwagi odnoszące się do zakresu 
stosowania art. 411 pkt 1 k.c. Sąd Najwyższy trafnie zauważył, że przepis ten 
nie odnosi się do wszystkich kondycji, lecz tylko do condictio indebiti, wiedza 
bowiem o braku zobowiązania, czyli o podstawie prawnej, odnosi się do chwili 
świadczenia, natomiast nie dotyczy sytuacji, w której w czasie świadczenia nie 
ma podstawy prawnej, a ma ona powstać w chwili osiągnięcia zamierzonego 
i znanego stronom celu (condictio ob rem), albo późniejszego odpadnięcia podsta-
wy prawnej (condictio causa finita). Stanowisko to jest bardzo ważne i wymaga 
podkreślenia. Niemożliwość zwrotu świadczenia wiąże się z sytuacją, w której 
solvens wiedział, że nie jest zobowiązany, a mimo to płacił. Zakaz ten nie może 
dotyczyć condictio ob rem, bo w istotę tej kondykcji wpisane jest właśnie to, że 
świadczący nie był zobowiązany do świadczenia, gdyż podstawa miała dopiero 
powstać w przyszłości. Z kolei przy condictio causa finita w chwili świadczenia 
zobowiązanie istnieje, więc nie można świadczyć, wiedząc o jego nieistnieniu. Na-
tomiast przy condictio sine causa przepis wyraźnie pozwala na zwrot świadczenia, 
mimo wiedzy solvensa o braku zobowiązania. Z uwagi na ograniczenie zakresu 
zastosowania art. 411 pkt 1 k.c. do przypadków condictio indebiti, kluczowego 
znaczenia nabiera ustalenie, które wypadki nienależnego świadczenia prowadzą 
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właśnie do tej kondykcji. W szczególności należy wskazać, że nie tworzy con-
dictio indebiti, lecz causa finita wypadek odpadnięcia podstawy prawnej z mocą 
wsteczną (ex tunc)4. W chwili świadczenia zobowiązanie istnieje i choćby nawet 
świadczący wiedział, że dojdzie do jego późniejszego odpadnięcia, nie wyłącza 
to jego roszczenia zwrotnego.

Po zakwalifikowaniu roszczenia powoda jako condictio ob rem, Sąd Najwyż-
szy dokonał analizy zmierzającej do ustalenia, czy roszczenie to jest związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Naj-
wyższy uznał, że celem świadczenia było nabycie udziałów w spółce, a w wy-
padku condictio ob rem bieg przedawnienia rozpoczyna się z chwilą ostatecznego 
nieosiągnięcia celu świadczenia5. Zdaniem SN „nabycie przez przedsiębiorcę 
udziałów w spółce prawa handlowego należy uznać za związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, a nie działalności gospodarczej”, co oznacza, że roszczenie 
dochodzone na podstawie art. 410 § 2 k.c. przedawni się z upływem 10 lat. 
Sąd Najwyższy przywołał i zaakceptował wcześniejsze orzeczenia, w których 
sformułowano pogląd, że „należy rozróżnić działania związane z działalnością 
gospodarczą oraz związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które nie pole-
gają na prowadzeniu działalności gospodarczej; nie polegają na uczestnictwie 
w obrocie gospodarczym, nie prowadzą do wytwarzania dóbr materialnych i nie 
przynoszą żadnego zysku”. Stanowisko to wymaga polemiki. 

Relacje zachodzące między pojęciami: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 
i działalność gospodarcza są w orzecznictwie i literaturze analizowane od dawna. 
Oczywiście nie ma tu miejsca na przedstawianie choćby skrótowo tej skompli-
kowanej problematyki. Jak się wydaje, przynajmniej częściowe uporządkowanie 
tych zagadnień jest łatwe, ale wymaga odrzucenia niepotrzebnego bagażu słów 
i świeżego spojrzenia. Sąd Najwyższy przyjmuje, że można dokonywać czyn-
ności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ale niepolegających na 
prowadzeniu działalności gospodarczej; chodzi o czynności, które nie polegają 
na uczestnictwie w obrocie gospodarczym, nie prowadzą do wytwarzania dóbr 

4 Będzie tak np. w wypadku żądania zwrotu świadczenia po uchyleniu wyroku albo decyzji ad-
ministracyjnej, które były podstawą świadczenia; w orzecznictwie taką sytuację kwalifikowano 
błędnie jako condictio indebiti (wyr. SN z 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/02, OSP 2004, 
nr 7–8, poz. 96 z glosą P. Księżaka tamże) albo condictio sine causa (uchwała SN z 27 kwietnia 
1995 r., III CZP 46/95, OSNC 1995, nr 7–8, poz. 114). 

5 Ten pogląd jest prawidłowy.
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materialnych i nie przynoszą żadnego zysku6. Zgodnie z innym stanowiskiem7, 
jest dokładnie odwrotnie: nie każdy prowadzący działalność gospodarczą jest 
jednocześnie prowadzącym przedsiębiorstwo. Tymczasem oba poglądy nie-
potrzebnie komplikują sprawę. Pozostawiając na boku kwestię prowadzenia 
szczególnego przedsiębiorstwa jakim jest gospodarstwo rolne, należy powiedzieć, 
że przedsiębiorca prowadzi działalność  gospodarczą przy pomocy  swego 
przedsiębiorstwa. Nie ma czynności dotyczących przedsiębiorstwa, które nie 
byłyby związane z działalnością gospodarczą, ale nie ma też prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, którzy nie prowadzą przedsiębiorstwa. Zwłaszcza to ostatnie 
stwierdzenie może na pierwszy rzut oka budzić sprzeciw, zwłaszcza w wypadku 
zbytniego przywiązania do historycznych konotacji tych pojęć. Z całokształtu 
obecnego ustawodawstwa wynika dość jasno, że nie może istnieć przedsiębiorca, 
który nie miałby żadnego majątku przeznaczonego do prowadzenia działalności 
gospodarczej, np. ksiąg handlowych, dokumentów, praw do lokalu, w którym 
prowadzi działalność. Choćby szczątkowo, ale zawsze takie elementy występu-
ją. Przedsiębiorstwo nie musi wcale mieć postaci dużego zakładu; jego zakres 
uzależniony jest od tego, jaki przedsiębiorca prowadzi to przedsiębiorstwo: mi-
kroprzedsiębiorcy będą mieli mikroprzedsiębiorstwa. Trzeba jasno powiedzieć: 
aby mówić o przedsiębiorstwie, wystarcza, by w jego skład wchodził jakikolwiek 
składnik wymieniony w art. 554 k.c. Element „organizacji”, który jest tutaj wy-
magany, trzeba rozumieć w ten sposób, że składniki poprzez wolę przedsiębiorcy 
zostają „naznaczone” jako te, które są przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wyrazem zewnętrznym tej woli staje się np. umieszczenie tych 
składników w księgach handlowych i uwzględnienie ich przy obliczaniu podatku 
dochodowego i VAT.

Stanowisku temu można oczywiście zarzucić, że prowadzi do wniosku, iż 
przedsiębiorstwem hydraulika jest klucz francuski, a lekarza – stetoskop i kasa 
fiskalna. To spostrzeżenie jest jednak zarzutem tylko wtedy, gdy przyjmuje się 
aprioryczne założenia odnośnie do tego, czym ma być przedsiębiorstwo. Bez 

6 Tak przede wszystkim: uchwała 7 sędziów SN z dnia 14 maja 1998 r., III CZP 12/98, OSNC 
1998, nr 10, poz. 151.

7 Np. P. Bielski, Glosa do wyroku SN z dnia 14 listopada 2013 r., II CSK 104/13, LEX/el. 2014, 
nr 1415499. Stanowisko to autor uzasadniał szerzej już wcześniej, por. idem, Pojęcie przed-
siębiorcy w systemie prawa polskiego (zagadnienia konstrukcyjne), Fundacja Rozwoju UG, 
Gdynia 2005, passim. Pogląd ten prezentował również Sąd Najwyższy, np. uchwała z 29 lute-
go 1996 r., III CZP 13/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 71; wyrok z dnia 14 stycznia 2004 r., I CK 
54/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 35 z aprobującą glosą P. Bielskiego, Prawo Spółek 2007/5, s. 54 
i krytyczną J.P. Naworskiego, Prawo Spółek 2006/5, s. 52 i n. 
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takich presumpcji łatwo jednak dostrzec, że każdy przedsiębiorca de lege lata 
prowadzi jakieś przedsiębiorstwo. Tylko takie ujęcie pozwala w sposób prosty, 
przejrzysty i spójny opisać relacje zachodzące między analizowanymi tu pojęcia-
mi. To, że klucz francuski jest przedsiębiorstwem hydraulika, jest konsekwencją 
przyjęcia, że hydraulik jest przedsiębiorcą. Czynności przedsiębiorcy, czyli 
czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są czynnościami 
odnoszącymi się do jego przedsiębiorstwa (choćby nawet tylko w ten sposób, że 
tworzą dokumenty księgowe wchodzące w jego skład). Każda czynność przed-
siębiorstwa (ruch przedsiębiorstwa, jak określa się taką czynność w art. 435 k.c.) 
jest czynnością związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Relacje 
pojęć przedsiębiorca – przedsiębiorstwo – działalność gospodarcza są znacznie 
prostsze niż wynikałoby z orzecznictwa Sądu Najwyższego i analiz dogmatycz-
nych, które grzeszą nadmiernym wyszukaniem, oderwanym od potrzeb obrotu: 
przedsiębiorca przy pomocy przedsiębiorstwa prowadzi działalność gospodarczą, 
zachodzi tu zatem relacja 1:1 – każda czynność związana z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa jest działalnością gospodarczą i vice versa. Wbrew utrwa-
lonemu stanowisku Sądu Najwyższego nie sposób zgodzić się z tezą, by istniały 
czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, niebędące prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Nie ma czynności przedsiębiorstwa, które, jak tego 
chce Sąd Najwyższy, „nie polegają na uczestnictwie w obrocie gospodarczym, 
nie prowadzą do wytwarzania dóbr materialnych i nie przynoszą żadnego zysku”. 
Przedsiębiorstwo ex definitione służy prowadzeniu działalności gospodarczej, 
więc każde zdarzenie (w tym czynność prawna) jego dotyczące jest związane 
z tą działalnością8. 

Odnosząc to do konkretnego stanu faktycznego, trzeba powiedzieć, że 
w sprawie została zawarta umowa i roszczenia wynikające z jej niewykonania 
przedawniają się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.); taki sam termin przedaw-
nienia należałoby przyjąć, nawet przy założeniu, że wchodziła tu w grę condictio 
ob rem. Pogląd, że roszczenie odszkodowawcze spółki, której inwestycja się nie 
udała, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zupełnie nie 
przekonuje.  

8 Będzie zatem takim zdarzeniem oczywiście złomowanie starej maszyny w zakładzie, ale także 
np. zniszczenie samochodu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa przez pożar czy w wyniku 
siły wyżej.


