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WWssttęępp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wynikające z art.

7615 k.c. roszczenie informacyjne przysługujące agentowi.

Ma ono istotne znaczenie, gdyż służy ochronie prawa agen-

ta do prowizji we właściwej wysokości. Jednocześnie jego

realizacja może zakończyć się zgodnym działaniem agenta

i dającego zlecenie, jakkolwiek nie jest wykluczone, że ko-

nieczna będzie ingerencja sądu. 

Podstawą prawa agenta do informacji jest art. 7615 usta-

wy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz.

1025 ze zm.), dalej k.c. Przepis ten stanowi implementację

do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady nr

86/653/EWG z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji usta-

wodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do

przedstawicieli handlowych działających na własny rachu-

nek (Dz.Urz. UE L 382, s. 17). Zgodnie z art. 12 ust. 1 dy-

rektywy zleceniodawca przedkłada swojemu przedstawi-

cielowi handlowemu zestawienie należnych prowizji nie

później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po

kwartale, w którym prowizje stały się wymagalne. Zesta-

wienie określa składniki istotne dla obliczenia kwoty pro-

wizji, przy czym w myśl art. 12 ust. 2 dyrektywy przedsta-

wiciel handlowy ma prawo żądać udostępnienia mu wszel-

kich informacji, w szczególności wyciągu z ksiąg rachun-

kowych, którymi dysponuje zleceniodawca oraz które są

mu potrzebne w celu zweryfikowania kwoty należnej mu

prowizji. 

RReeaalliizzaaccjjaa  pprraawwaa  ddoo  iinnffoorrmmaaccjjii

Zgodnie z art. 7615 k.c. § 1 k.c. dający zlecenie obowiązany

jest złożyć agentowi oświadczenie zawierające dane o należ-

nej mu prowizji nie później niż w ostatnim dniu miesiąca na-

stępującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do pro-

wizji. Oświadczenie to powinno wskazywać wszystkie dane

stanowiące podstawę do obliczenia wysokości należnej pro-

wizji. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla

agenta jest nieważne. 

Z powyższego przepisu wynika, że prawo agenta do in-

formacji o należnym mu wynagrodzeniu w pierwszy rzędzie

realizowane jest poprzez obowiązek nałożony na dającego

zlecenie, który powinien poinformować agenta o naliczonej

mu prowizji, jak również danych, które stanowiły do tego

podstawę. Dający zlecenie powinien działać w tym zakresie

z własnej inicjatywy i udostępnić agentowi powyższe infor-

macje mimo braku żądania agenta, a nawet wtedy, gdy we-
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dług najlepszej wiedzy dającego zlecenie agent jest już

w posiadaniu tych informacji z innych źródeł (Kruczalak,

Rott-Pietrzyk, 2011, s. 408; Wiśniewski, 2007, s. 484). Trze-

ba dodać, że dla realizacji rozważanego obowiązku nie ma

znaczenia, czy umowa agencyjna jeszcze wiąże strony.

W konsekwencji oświadczenie dającego zlecenie może

w szczególności dotyczyć prowizji należnej za okres po roz-

wiązaniu umowy agencyjnej (tak Wiśniewski, 2007, 485; Je-

zioro, 2014, 1417). Szczególnie istotne jest, aby realizacja

tego obowiązku odbywała się z poszanowaniem wynikają-

cego z art. 760 k.c. obowiązku lojalności stron umowy agen-

cyjnej. 

Zakres danych, które na podstawie powyższego przepisu

dający zlecenie powinien był udostępnić agentowi, został

przez ustawodawcę określony dość ogólnie poprzez wska-

zanie, że chodzi o wszystkie dane stanowiące podstawę do

obliczenia wysokości należnej prowizji. W rzeczywistości

bowiem jednoznaczne określenie ich zakresu nie było moż-

liwe, albowiem różne umowy w sposób odmienny mogą

określać podstawę naliczenia agentowi należnej mu prowi-

zji. Zgodnie z art. 7581 § 2 k.c. prowizją jest wynagrodzenie,

którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych

umów. W myśl zaś art. 7581 § 3 k.c. jeżeli wysokość prowi-

zji nie została w umowie określona, należy się ona w wyso-

kości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju,

w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie

niemożności ustalenia prowizji w ten sposób agentowi na-

leży się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniają-

cej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wyko-

naniem zleconych mu czynności. 

Z powyższych przepisów wynika, że realizując zakres

rozważanego obowiązku, dający zlecenie w pierwszej ko-

lejności powinien poinformować agenta o liczbie lub war-

tości zawartych umów, jeżeli zaś wysokość prowizji nie

została jednoznacznie określona w umowie, to również

o okolicznościach wskazanych w art. 7581 § 3 k.c. Trzeba

jednak dodać, że powyższe stanowi minimum informacji,

które dający zlecenie powinien przekazać agentowi. 

Najczęściej bowiem wynikające z umów agencyjnych sys-

temy naliczenia prowizji są dużo bardziej skomplikowa-

ne, albowiem często zależy ona choćby od rodzaju zawar-

tej umowy czy konkretnych jej warunków. Skoro strony

umowy agencyjnej tak ukształtowały podstawę naliczenia

wysokości prowizji, to przy realizacji obowiązku § 1

art. 7615 k.c. wszystkie te dane powinny być agentowi

udostępnione. 

Jednocześnie dający zlecenie wobec konieczności reali-

zacji obowiązku wynikającego z § 1 art. 7615 k.c. nie może

powołać się na tajemnicę swojego przedsiębiorstwa. Dzia-

łanie takie uniemożliwiałoby agentowi sprawowanie jakiej-

kolwiek kontroli nad prawidłowością naliczonej mu prowi-

zji. Natomiast obowiązek wzajemnej lojalności stron umo-

wy agencyjnej powinien stanowić dla dającego zlecenie od-

powiednie zabezpieczenie tego, że tajemnica jego przedsię-

biorstwa nie będzie udostępniona podmiotom trzecim.

Niewykluczone jest zabezpieczenie zobowiązania agenta

w tym zakresie karą umowną. 

Z analogicznych względów podstawą do odmowy agento-

wi udzielenia informacji, o których mowa w analizowanym

przepisie, nie mogą być inne tajemnice szczególnie chro-

nione, a zwłaszcza tajemnica bankowa. W tym ostatnim

kontekście należy wskazać, że w ustawie z 29.08.1997 r. —

Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), dalej pr.

bank., brak jest przepisu, który wprost zezwalałby bankowi

na udzielenie agentowi informacji objętych tajemnicą ban-

kową. Wystarczającą podstawą nie jest w tym przypadku

art. 104 ust. 2 pkt 2 pr. bank., który zezwala na ujawnienie

informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom

lub przedsiębiorcom zagranicznym wykonującym wskazane

w tym przepisie czynności, niemniej ujawnienie to może na-

stąpić jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wyko-

nania tych czynności. Udzielenie informacji objętych ta-

jemnicą bankową w celu wyliczenia przez agenta wysokości

należnej mu prowizji w zakresie tym się nie mieści. Nie-

mniej wydaje się, że wystarczającą podstawą do działania

banku jest właśnie art. 7615 § 1 k.c., zwłaszcza że przepis

ten jednoznacznie stanowi o obowiązku udostępnienia

przez dającego zlecenie wszystkich danych. Wniosek taki

jest jeszcze bardziej uzasadniony, jeżeli zważyć, że dane

udostępnione na podstawie art. 7615 § 1 k.c. nie będą doty-

czyły spersonalizowanego podmiotu — klienta banku (Rott-

-Pietrzyk, 2011, s. 856, która trafnie wskazuje, że wynikają-

ca z Prawa bankowego ochrona danych nie dotyczy danych

„neutralnych” potrzebnych do ustalenia podstaw oblicze-

nia czy weryfikacji należnych agentowi prowizji i ujawnie-

nie agentowi takich danych w żadnym razie nie będzie na-

ruszało praw klienta banku). Odmienna wykładnia wypa-

czałaby zresztą ochronny sens rozważanej regulacji, albo-

wiem uniemożliwiłaby naliczenie przez agencję bankową

należnej jej prowizji, jak również kontrolę danych udostęp-

nionych przez bank. 

Artykuł 7615 § 1 k.c. określa jednocześnie termin, w cią-

gu którego powinno dojść do udostępnienia agentowi

wskazanych w nim informacji. Ma to mianowicie nastąpić

nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po

kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji. Chwilę

nabycia przez agenta prawa do prowizji wskazuje natomiast

art. 7613 § 1 k.c., który stanowi, że w braku odmiennego po-

stanowienia umowy agencyjnej agent nabywa prawo do

prowizji z chwilą, w której dający zlecenie powinien był,

zgodnie z umową z klientem, spełnić świadczenie albo fak-

tycznie je spełnił, albo też swoje świadczenie spełnił klient.

Jednak strony nie mogą umówić się, że agent nabywa pra-

wo do prowizji później niż w chwili, w której klient spełnił

świadczenie albo powinien był je spełnić, gdyby dający zle-

cenie spełnił świadczenie. 

Rozważany aktualnie obowiązek dającego zlecenie został

zagwarantowany przepisem semiimperatywnym. Zasadnie

więc podnosi się w doktrynie, że strony mogą skrócić termi-

ny, w ciągu których dający zlecenie ma realizować rozważa-

ny obowiązek, niemniej nie mogą tych terminów wydłużyć

(Wiśniewski, 2007, s. 484). Nie jest również dopuszczalne

uzależnienie powyższego obowiązku dającego zlecenie od

żądania agenta. Dyskusyjna jest natomiast teza T. Wiśniew-



skiego, który dopuszcza zrzeczenie się przez agenta oma-

wianego uprawnienia za okres wsteczny (Wiśniewski, 2007,

s. 484). Aczkolwiek na okoliczność tę nie rzutuje semiimpe-

ratywny charakter analizowanej regulacji, to jednak w mo-

jej ocenie charakter rozważanego uprawnienia stoi na prze-

szkodzie dopuszczaniu możliwości zrzeczenia się. 

KKoonnttrroollaa  pprraawwiiddłłoowwoośśccii  
nnaalliicczzoonneejj  pprroowwiizzjjii

Strony umowy agencyjnej zobowiązane są co prawda do

lojalności, niemniej ustawodawca zapewnia agentowi moż-

liwość kontroli dostarczonych informacji o należnej prowi-

zji. Zgodnie z art. 7615 § 2 k.c. agent może domagać się

udostępnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wy-

sokość należnej mu prowizji została prawidłowo obliczona,

w szczególności może domagać się wyciągów z ksiąg han-

dlowych dającego zlecenie albo żądać, aby wgląd i wyciąg

z tych ksiąg został zapewniony biegłemu rewidentowi wy-

branemu przez strony. Postanowienie umowy agencyjnej

mniej korzystne dla agenta jest nieważne. 

Wynikające z powyższego przepisu uprawnienia agenta

były niezbędne celem ochrony jego prawa do wynagrodze-

nia w należytej wysokości. Uprawnienie to ma w rzeczywi-

stości charakter uzupełniający uprawnienie do prowizji.

Jednocześnie nakierowane jest ono na kontrolę prawidło-

wości obliczenia prowizji przez dającego zlecenie. Z tego

też względu co do zasady warunkiem realizacji żądania jest

złożenie uprzednio przez agenta oświadczenia, o którym

mowa w art. 7615 § 1 k.c. (Wiśniewski, 2007, s. 486; Jezio-

ro, 2014, s. 1417; Mikłaszewicz, 2019, nb 2). Niemniej jed-

nak, jeżeli agent uznaje, że oświadczenie to jest niepełne,

nie zawiera danych o wszystkich umowach, od których

w jego ocenie należna jest mu prowizja, to agent powinien

nie tyle domagać się uzupełnienia tego oświadczenia, ile

przystąpić do realizacji uprawnienia z art. 7615 § 2 k.c., bo-

wiem to właśnie ten przepis określa sposób ochrony

uprawnienia z art. 7615 § 1 k.c. W konsekwencji bezprzed-

miotowe byłoby wytoczenie powództwa o uzupełnienie

oświadczenia z art. 7615 § 1 k.c. (podobnie Rott-Pietrzyk,

2011, s. 857; odmiennie Bucior, 2018, pkt 11, według któ-

rego uniemożliwienie agentowi dochodzenia przed sądem

roszczenia o złożenia oświadczenia rozliczającego prowi-

zję pozostaje w sprzeczności z art. 12 ust. 1 zd. 1 dyrekty-

wy 86/653/EWG). 

Artykuł 7615 § 2 k.c. wskazuje prawo agenta do kontroli

oświadczenia dającego zlecenie o należnej agentowi prowi-

zji. Przepis ten określa dwa sposoby realizacji roszczenia

informacyjnego agenta. Otóż agent może domagać się od

dającego zlecenie informacji potrzebnych do ustalenia, czy

wysokość należnej prowizji została prawidłowo obliczona,

w szczególności może domagać się wyciągów z ksiąg han-

dlowych dającego zlecenie, jak również żądać, aby wgląd

i wyciąg z ksiąg rachunkowych został udostępniony powoła-

nemu przez strony biegłemu rewidentowi. Aczkolwiek za-

stosowany w tym przepisie spójnik „albo” może budzić wąt-

pliwości, to jednak należy go odnieść nie tyle do połączenia

alternatywą rozłączną przykładów realizacji tego prawa, ile

do unormowania dwóch odrębnych uprawnień agenta (Wi-

śniewski, 2007, s. 485). Brak jest jednak podstaw do przyję-

cia sekwencyjności ich realizacji (za sekwencyjnością opo-

wiedział się Wiśniewski, 2007, s. 485). Użycie natomiast

spójnika „albo” przez część doktryny uznawane jest za wy-

łączające realizację obu tych uprawnień (Kopaczyńska-

-Pieczniak, 2014, nb 8). Ten ostatni wniosek jest jednak

dyskusyjny, tym bardziej że w licznych przypadkach udo-

stępnienie agentowi wyciągu z ksiąg rachunkowych może

zapobiec konieczności powołania biegłego rewidenta (Bu-

cior, 2018, pkt 20, który również sprzeciwia się interpreta-

cji użytego spójnika jako klasycznego przykładu alternaty-

wy rozłącznej). 

Istotne jest jeszcze podkreślenie, że art. 7615 § 2 k.c. dość

blankietowo zapewnia agentowi prawo udostepnienia in-

formacji, nie ograniczając go w sposobie realizacji jego pra-

wa, a jedynie przykładowo wskazując, że może to nastąpić

poprzez żądanie wyciągów z ksiąg handlowych. Z tego też

względu agent może realizować swoje uprawnienie także

w inny sposób, np. może domagać się wyjaśnień od dające-

go zlecenie co do danych zawartych w oświadczeniu o na-

leżnej mu prowizji, czy też udostepnienia dokumentów in-

nych niż księgi handlowe w celu weryfikacji tego oświadcze-

nia o prowizji. Niemniej agent może domagać się tych in-

formacji jedynie od dającego zlecenie, jak również jedynie

od niego może domagać się udostepnienia określonych do-

kumentów. Agent nie może domagać się udostępnienia do-

kumentów znajdujących się w posiadaniu klientów (Wi-

śniewski, 2007, s. 485). 

Realizacja przez agenta rozważanego uprawnienia nie

jest uzależniona od konieczności wykazania przez niego

wątpliwości co do oświadczenia dającego zlecenie o należ-

nej prowizji. Agent nie musi w żaden sposób uzasadniać

swojego żądania, nie musi więc wykazywać jakiegokolwiek

interesu prawnego w realizacji tego uprawnienia. Powyższe

jednak nie uniemożliwia oceny żądania agenta w kontek-

ście art. 5 k.c., przy czym w praktyce mogłoby to nastąpić

jedynie w wyjątkowej sytuacji. 

Rozważany przepis nie stanowi, kto ponosi koszty reali-

zacji tego uprawnienia. Zasadne wydaje się przyjęcie, że

koszty te obciążają agenta. Jeżeli jednak przeprowadzona

w ten sposób kontrola wykaże nieprawidłowość oświadcze-

nia dającego zlecenie o wysokości prowizji, to nie jest wy-

kluczone skierowanie przez agenta roszczenia odszkodo-

wawczego opartego na art. 471 k.c. (Wiśniewski, 2007, 

s. 486, Bucior, 2018, pkt 17, 22, który przedstawia interesu-

jące stanowisko, że koszty wydania wyciągu z ksiąg handlo-

wych obciążają agenta, zaś koszty działania biegłego rewi-

denta powinien ponosić agent, niemniej nie podaje podsta-

wy prawnej takiego różnicowania, a trudno jej doszukać się

w art. 7615 k.c.). 

W doktrynie wskazuje się, że uprawnienie to wygasa

w szczególności w przypadku przedawnienia roszczenia
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o zapłatę prowizji (Wiśniewski, 2007, s. 486, który podkre-

śla, że „zasadniczo roszczenie o dostarczenie wyciągów

z ksiąg handlowych przysługuje aż do czasu upływu

przedawnienia do dochodzenia roszczenia o zapłatę pro-

wizji”). Niemniej pogląd ten w mojej ocenie należy odrzu-

cić. Przede wszystkim wniosek taki nie wynika z brzmienia

tego przepisu, a jego uzasadnieniem nie może być sama

akcesoryjność roszczenia. Roszczenie informacyjne, acz-

kolwiek akcesoryjne, to jednak ma charakter odrębny od

roszczenia o zapłatę prowizji. Co prawda poprzez akceso-

ryjność oba te roszczenia są w pewnym stopniu powiąza-

ne, jednak z uwagi na fakt, że art. 7615 § 2 k.c. nie wpro-

wadza ograniczeń czasowych, w których agent może do-

chodzić udostępnienia potrzebnych informacji, brak jest

podstaw do wprowadzania ich w drodze interpretacji (por.

E. Rott-Pietrzyk, 2018, s. 667, która trafnie odnotowuje,

że ustawa nie określa terminów, w jakich agent może wy-

stąpić z żądaniem udzielenia tego rodzaju informacji). Po-

wyższe jest istotne, jeżeli zważyć, że norma ta ma charak-

ter ochronny, a postanowienia umowy agencyjnej mniej

korzystne dla agenta są nieważne. Semiimperatywny cha-

rakter art. 7615 § 2 k.c. również nie pozwala na przyjęcie

zawężającej wykładni tego przepisu poprzez ograniczenie

roszczenia z niego wynikającego jedynie do prowizji za

okres nieprzedawniony. W dodatku trafnie wskazuje się

w doktrynie, że wysunięcie żądania przedstawienia agen-

towi danych, na bazie których obliczono prowizję, nie pro-

wadzi ipso iure do zasądzenia od dającego zlecenie ewen-

tualnej różnicy pomiędzy wypłaconą a należną agentowi

prowizją (K. Górny, 2016, nb 5), co również nie pozwala

na wiązanie tego roszczenia jedynie z okresem, za który

prowizja nie uległa przedawnieniu. Poza tym zasadne jest

odwołanie się w rozważanym kontekście do analogicznej

regulacji roszczeń informacyjnych na gruncie innych gałę-

zi prawa, np. prawa autorskiego. W tym kontekście wypa-

da choćby przywołać wyroku SN z 6.07.2016 r., IV CSK

653/15, LEX nr 2135373, w którym przyjęto, że charakter

roszczenia informacyjnego opartego na art. 105 ust. 2 usta-

wy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) wyklucza wprowa-

dzenie wymogu bezpośredniego związania z innym, po-

tencjalnym postępowaniem rozpoznawczym. Zaznaczono

jednocześnie, że dane pozyskane w następstwie realizacji

roszczenia informacyjnego nie tylko umożliwiają dokona-

nie oceny, czy wystąpić z roszczeniem o zasądzenie, lecz

także uprzedzają o takiej możliwości, co świadczy o nada-

niu roszczeniu informacyjnemu również charakteru

ostrzegawczego i prewencyjnego. Z drugiej jednak strony

jego następstwem może być również uniknięcie kolejnego

procesu. W ocenie Sądu Najwyższego samoistny material-

noprawny charakter roszczenia informacyjnego, brak wy-

mogu wykorzystywania pozyskanych informacji do docho-

dzenia roszczeń o zasądzenie, jak również ochrona pod-

miotu, któremu takie roszczenie przysługuje, nie pozwala

go wiązać ze sprawą o zapłatę należności, która w toku re-

alizacji roszczenia informacyjnego jest badana. Te oko-

liczności pozostają aktualne również w kontekście rosz-

czenia informacyjnego przysługującego agentowi. Wresz-

cie nie można pominąć, że przedawnienie roszczenia o za-

płatę prowizji powoduje jedynie przekształcenie się zobo-

wiązania pełnego w zobowiązanie naturalne. W takim zaś

przypadku przepisy prawa nie zakazują dłużnikowi speł-

nienia świadczenia, a jedynie przyznają mu prawo do

uchylenia się od jego zaspokojenia (art. 117 § 2 k.c.).

Kwestia więc przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

może być roztrząsana jedynie w ewentualnym procesie

o jej zapłatę i pod warunkiem, że właśnie w tym procesie

strona pozwana z zarzutu przedawnienia skorzysta, a sąd

nie uzna, że zachodzą okoliczności, które pozbawiają po-

zwanego możliwości powołania się na potrącenie. Wresz-

cie należy zaznaczyć, że zweryfikowanie oświadczenia da-

jącego zlecenie o wysokości należnej prowizji może mieć

znaczenia nie tylko dla roszczenia o jej zapłatę. Rzetelne

ustalenie wysokości należnej prowizji może mieć znacze-

nie również w kontekście ewentualnych roszczeń odszko-

dowawczych czy też roszczenia o świadczenie wyrównaw-

cze, co tym bardziej nie pozwala roszczenia z art. 7615

§ 2 k.c. wiązać jedynie z roszczeniem o nieprzedawnioną

prowizję. 

Powyższą kwestię należy natomiast odróżnić od proble-

matyki przedawnienia roszczenia, o którym mowa w tym

przepisie. Roszczenie informacyjne agenta ma bowiem

charakter majątkowy, a więc podlega przedawnieniu w ter-

minie wynikającym z art. 118 k.c. Niemniej jednak trudno

wiązać istnienie tego roszczenia z nieprzedawnieniem rosz-

czenia o prowizję. 

OOcchhrroonnaa  ssąąddoowwaa

W art. 7615 § 3–4 k.c. ustawodawca w sposób jednoznacz-

ny przyznaje ochronę sądową uprawnieniu agenta do udo-

stępnienia informacji, o których mowa w art. 7615 § 2 k.c.,

jak również prawu do powołania biegłego rewidenta

z uprawnieniami wynikającymi z art. 7615 § 2 in fine k.c.

Kodeks cywilny milczy natomiast w kwestii możliwości wy-

toczenia przez agenta powództwa o złożenie przez dające-

go zlecenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7615 § 1 k.c.

Jak już o tym wspomniano, kwestia ta nie jest jednoznacz-

nie interpretowana w doktrynie, niemniej w mojej ocenie

należy stanąć na stanowisku, że agentowi nie przysługuje

prawo do wytoczenia powództwa o złożenie oświadczenia

z art. 7615 § 1 k.c. Przekazanie agentowi niepełnych da-

nych, które stanowią podstawę do obliczenia należnej

agentowi prowizji, może być podstawą odpowiedzialności

odszkodowawczej dającego zlecenie, jak również może być

rozważane w kontekście naruszenia obowiązku lojalności

lub nadużycia prawa podmiotowego (K. Górny, 2016, nb

3), niemniej nie rodzi procesowego roszczenia o nakazanie

dającemu zlecenie określonego zachowania. Ochrona bo-

wiem agenta jest w tym przypadku realizowana poprzez

przyznanie mu prawa do udostępnienia informacji potrzeb-
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nych do ustalenia, czy wysokość należnej mu prowizji zosta-

ła prawidłowo obliczona, jak również zapewnienie wglądu

do tych ksiąg biegłemu rewidentowi (art. 7615 § 2 k.c.) i do-

piero tym dwóm ostatnim uprawnieniom została przyznana

ochrona sądowa, której tryb realizacji określa art. 7615

§ 3 i 4 k.c. Gdyby przyjąć, że agent, uznając oświadczenie

złożone w trybie art. 7615 § 1 k.c. za nierzetelne czy niepeł-

ne, może dochodzić sądowo złożenia oświadczenia o wska-

zanej przez niego treści, to ochrona wynikająca z dalszych

paragrafów tego przepisu byłaby bezprzedmiotowa. Poza

tym ewentualne wydanie przez sąd wyroku nakazującego

złożenie lub uzupełninie przez agenta oświadczenia, o któ-

rym mowa w art. 7615 § 1 k.c., najczęściej i tak nie kończy-

łoby sporu, bowiem w razie wątpliwości agenta co do rze-

telności tego oświadczenia i tak musiałby skorzystać ze

środków prawnych uregulowanych w art. 7615 § 2, 3 i 4 k.c.

Ekonomika procesowa również więc sprzeciwia się przy-

znaniu agentowi uprawnienia procesowego o złożenie

oświadczenia, o którym mowa w art. 7615 § 1 k.c. Wniosek

ten jest jeszcze bardziej uzasadniony, jeżeli zważyć, że o ile

art. 7615 § 1 k.c. reguluje obowiązek dającego zlecenie,

o tyle dopiero art. 7615 § 2–4 k.c. określa uprawnienia

agenta na wypadek kwestionowania oświadczenia, o któ-

rym mowa w art. 7615 § 1 k.c. Ani więc wykładnia językowa,

ani systemowa art. 7615 § 1 k.c. nie pozwala na przyjęcie, że

agent ma możliwość dochodzenia sądowego nakazania da-

jącemu zlecenie złożenia oświadczenia o należnej prowizji.

Należy przywołać tu wyrok Sądu Rejonowego dla m.st.

Warszawy w Warszawie z 21.09.2016 r., XVI GC 2660/15,

LEX nr 2617776, w którym trafnie wskazano, że sam art. 7615

§ 1 k.c. nie daje uprawnienia do wystąpienia z powództwem

o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o wy-

sokości należnej prowizji. Artykuł ten nie jest źródłem

roszczenia. Co prawda kreuje obowiązek złożenia oświad-

czenia, jednakże oświadczenie, o którym mowa w art. 7615

§ 1 k.c., jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli, co z kolei

oznacza, że w tym zakresie wykluczone jest powództwo

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i wydania orze-

czenia również na podstawie art. 64 k.c. Zgodnie z art. 7615

§ 3 k.c. w razie nieudostępnienia agentowi informacji,

o których mowa w § 2, może on domagać się ich udostęp-

nienia w drodze powództwa wytoczonego w okresie sześciu

miesięcy od dnia zgłoszenia żądania dającemu zlecenie, zaś

w myśl art. 7615 § 4 k.c. w razie nieosiągnięcia przez strony

porozumienia co do wyboru biegłego rewidenta, o którym

mowa w § 2, agent może domagać się w drodze powództwa

wytoczonego w okresie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia

żądania dającemu zlecenie dokonania wglądu do ksiąg

i wyciągu z nich przez biegłego wskazanego przez sąd. 

Zakres kognicji sądu w postępowaniach cywilnych pro-

wadzonych na podstawie powyższych przepisów jest bardzo

ograniczony. 

Po pierwsze sąd, procedując na podstawie art. 7615

§ 3 i 4 k.c., powinien przede wszystkim zbadać zachowanie

terminu do wytoczenia powództwa. Wynikający bowiem

z tych przepisów sześciomiesięczny termin ma charakter

zawity, a wobec tego uchybienie mu skutkować będzie wy-

gaśnięciem prawa do wytoczenia powództwa, a w konse-

kwencji prowadzić będzie do jego oddalenia (wyrok SA

w Warszawie z 30.01.2007 r., I ACa 747/06, LEX nr

1640961). Termin wynikający z art. 7615 § 4 k.c. jest nie-

przywracalny. D. Bucior podnosi, że wprowadzony termin

zawity na wytoczenie powództwa jest sprzeczny z art. 12

ust. 2 dyrektywy 86/653/EWG, regulującym roszczenia in-

formacyjne, a wobec tego w jego ocenie sąd powinien od-

mówić zastosowania przepisu Kodeksu cywilnego w zakre-

sie ustanowionego tam terminu. Stanowisko kwestionujące

zgodność art. 7615 § 3 i 4 k.c. z dyrektywą jest jednak dys-

kusyjne. Wydaje się bowiem, że przyznanie agentowi prawa

udostępnienia wszelkich informacji, którymi dysponuje zle-

ceniodawca oraz które są mu potrzebne w celu zweryfiko-

wania kwoty należnej mu prowizji, zostało zagwarantowane

w art. art. 7615 § 2 k.c., natomiast zapewnienie temu prawu

sądowej ochrony nie jest jednoznacznie uregulowane w dy-

rektywie, a wobec tego obwarowanie prawa do wytoczenia

powództwa terminem zawitym nie może być uznane za

sprzeczne z dyrektywą. 

Po drugie, sąd, procedując na podstawie art. 7615 § 3

i 4 k.c., powinien zbadać, czy doszło do uprzedniego zgło-

szenia żądania, o którym mowa w art. 7615 § 2 k.c., i czy jest

ono spójne z żądaniem wyrażonym w pozwie. Trzeba bo-

wiem stanąć na stanowisku, że wyrażone w pozwie żądanie

nie może być inne ani szersze niż to zgłoszone w postępo-

waniu przedsądowym (por. wyrok SO w Rzeszowie

z 29.07.2016 r., VI Ga 137/16, orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl,

w którym oddalono powództwo oparte na art. 7615

§ 3 k.c. z uwagi na jego przedwczesność spowodowaną bra-

kiem uprzedniego wystąpienia z żądaniem wskazanym

w art. 7615 § 2 k.c.). 

Po trzecie, obowiązkiem sądu jest także ustalenie, czy żą-

danie zgłoszone w trybie art. 7615 § 2 k.c. w rzeczywistości

nie zostało spełnione przez dającego zlecenie. 

Po czwarte wreszcie, sąd w razie powództwa opartego na

art. 7615 § 3 k.c. ma prawo i obowiązek zbadania, czy infor-

macje, których udostępnienia agent się domaga, są w rze-

czywistości potrzebne do ustalenia, czy prowizja została

prawidłowo przez agenta wyliczona (por. wyrok SA w War-

szawie z 28.02.2018 r. VII AGa 179/18, orzeczenia.waw.sa.

gov.pl, w którym odmówiono uwzględnienia powództwa

opartego na art. 7615 § 3 k.c. z uwagi na fakt, że w ocenie

sądu agentowi nie przysługuje prawo do prowizji, do której

żądanie to się odnosi). W tym zresztą kontekście szczegól-

nie doniosłe jest prawidłowe sformułowanie żądania po-

zwu, które nie może dotyczyć ogólnie nakazania agentowi

udostępnienia informacji niezbędnych do wyliczenia prowi-

zji. Nawet bowiem gdyby sąd takie żądanie uwzględnił, to

i tak wyrok nie zapewniałby agentowi jakiejkolwiek ochro-

ny, albowiem nie byłoby sprecyzowany zakres informacji,

których udzielenia się żąda. W przypadku zaś powództwa

opartego na art. 7615 § 4 k.c. niezbędne jest wskazanie

przez powoda osoby, która miałaby być wybrana przez sąd

do dokonania wglądu do ksiąg handlowych i wyciągu z nich

dającego zlecenie. Co prawda przepis ten stanowi o bie-

głym wskazanym przez sąd, niemniej interpretując jego
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pełną treść, należy stanąć na stanowisku, że powinien to

być biegły rewident. Nie musi to natomiast być biegły sądo-

wy, a więc biegły z listy prezesa właściwego sądu okręgowe-

go (por. postanowienie SA w Poznaniu z 24.08.2011 r.,

I ACz 1017/11, LEX nr 898676, w którym uznano, że nie

ma podstaw do przyjęcia, iż konstytutywnym elementem

wyroku wydanego przez sąd na podstawie art. 7615 § 4 k.c.

jest wskazanie w jego sentencji imiennie biegłego, który

będzie upoważniony do dokonania wglądu i wyciągu

z ksiąg handlowych dającego zlecenie. Zdaniem sądu

apelacyjnego jedynym logicznym rozwiązaniem, usuwają-

cym tego rodzaju potencjalne niebezpieczeństwa, jest

przyjęcie, że w wyroku wydanym na podstawie art. 7615

§ 4 k.c. sąd jedynie orzeka ogólnie o ustanowieniu biegłe-

go, który dokona wglądu do ksiąg i wyciągu z nich dające-

go zlecenie. Natomiast imienne wyznaczenie biegłego na-

stępuje dopiero na etapie postępowania wykonawczego

(egzekucyjnego), w którym sąd może elastycznie reago-

wać na ewentualne problemy z przeprowadzeniem wy-

mienionych czynności, chociażby przez zmianę osoby bie-

głego (Kopaczyńska-Pieczniak, 2014, pkt 11; Jezioro,

2014, s. 1417). 

Po piąte, sąd w postępowaniu cywilnym prowadzonym na

podstawie art. 7615 § 3 i 4 k.c. nie tylko nie ma obowiązku,

ale wręcz nie może badać, czy agentowi w rzeczywistości

przysługuje prawo do prowizji, w jakiej wysokości, jak rów-

nież roszczenie o prowizję nie uległo przedawnieniu (Rott-

-Pietrzyk, 2018, s. 858). Kwestie te bowiem wymykają się

spod niezwykle ograniczonej kognicji sądu w powyższym

postępowaniu (por. wyrok SN z 31.05.2017 r., V CSK

507/16, V CSK 507/16. w którym uznano, że przesłanką

uwzględnienia powództwa wytoczonego na podstawie 

art. 7615 § 4 k.c. jest niewątpliwie uprawdopodobnienie

przez agenta, że postanowienia łączącej go z dającym zlece-

nie umowy agencji przewidują uprawnienie agenta do pro-

wizji, jednakże wyrok uwzględniający to żądanie nie deter-

minuje wyniku kolejnego postępowania o zasądzenie pro-

wizji, o tyle, że w jego toku objęte pozwem roszczenie o za-

płatę prowizji podlega autonomicznej ocenie sądu zarówno

co do zasady, jak i co do wysokości). 

PPooddssuummoowwaanniiee

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie problema-

tyki związanej z roszczeniem informacyjnym agenta. Kwe-

stia ta coraz częściej pojawia się w praktyce orzeczniczej,

a jej znaczenie dla agenta jest trudne do przecenienia, bo-

wiem związane jest z zasadniczym prawem agenta. Zwa-

żywszy jednocześnie na fakt, że agent z założenia jest słab-

szą stroną umowy agencyjnej zasadna jest jak najszersza in-

terpretacja przepisów dotyczących roszczenia informacyj-

nego, która jednak nie może abstrahować od treści przepi-

su, jak również uwarunkowań wynikających z prawa unijne-

go. Powyżej przedstawiona przeze mnie interpretacja 

art. 7615 k.c. godzi powyższe kwestie. 
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