
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego  

i Jana Marię Jackowskiego 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 października 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznika praw obywatel-

skich Adama Bodnara oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku! Szanowny Panie Prezesie! 

Zwracamy się do Panów z prośbą o zainteresowanie sprawą i rozważenie pomocy poszkodowanemu panu 

B.S., zamieszkałemu w M. […]. 

Pan S. jest wzywany do zapłaty należności w postaci kary umownej wynikającej z umowy z dnia 

23.10.2013 r., której faktycznie nie podpisał. Ww. umowa dotyczy sprzedaży kukurydzy mokrej ze zbiorów 

2013 r. z gospodarstwa rolnego pana S. na rzecz firmy F., mieszczącej się w G. przy ul. (…). 

Wspomniana umowa została przesłana panu S. drogą elektroniczną, a kupujący zawarł w niej zapis, iż 

nawet brak podpisu pana S. powoduje, że następnego dnia roboczego kontrakt uważa za podpisany. Należy 

nadmienić, iż pan S. dokonał sprzedaży trzech partii kukurydzy firmie F., jednakże transakcje te miały cha-

rakter jednorazowy i były dokonane przez czynności faktyczne, to jest wydanie towaru i przeniesienie wła-

sności oraz odbiór towaru i zapłatę. Jak wynika z informacji przedstawionych przez pana S., tu cytat: „na tym 

zakończyły się nasze kontakty, a kontraktu nie podpisałem, ponieważ odbiegał od naszych wcześniejszych 

ustaleń co do potrąceń, jak również zawierał zapis o możliwości zastosowań tabel potrąceń stosowanych 

przez innych odbiorców, z którymi współpracował kupujący”. 

Pomimo braku sformalizowanej na piśmie umowy po upływie kilku miesięcy kupujący wezwał sprzedają-

cego do zapłaty kary umownej. W związku z nieuznaniem zasadności roszczenia przez pana S. sprawa z po-

wództwa firmy F. trafiła na wokandę SR w P. (sygn. akt IX GC 1015/14), gdzie pozew został całkowicie 

oddalony, bowiem żadna ze stron nie może stanowić woli za drugą. SO w P. (sygn. akt X Ga 62/15) uznał 

w wyroku z dnia 6.05.2015 r. konieczność zapłaty kary umownej. 

Z góry dziękujemy za podjęcie interwencji w przedstawionej sprawie. 

Z poważaniem 

Bogdan Pęk 

Grzegorz Wojciechowski 

Jan Maria Jackowski 




