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 Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w 
szczególności z sektora rolno-spożywczego. 
 

RADCA PRAWNY PIOTR WŁODAWIEC 



ŁAŃCUCH DOSTAW – POJĘCIE 

„Łańcuch dostaw składa się z sieci zakładów i wykonawców, którzy dostarczają 
surowce i komponenty, następnie przerabiają je w półprodukty i podzespoły, 
potem produkują z nich wyrób finalny, a następnie umożliwiają ich konsumpcję 
przez konsumenta finalnego” (P.K. Bagchi) 
 



ŁAŃCUCH DOSTAW 

PRODUCENT 
(ROLNIK) 

ZAKŁAD 
PRZETWÓRCZY/ 
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RODZAJE UMÓW 

 PRODUCENT (ROLNIK)  UMOWA SPRZEDAŻY  ZAKŁAD PRZETWÓRCZY/UBOJNIA 
 ZAKŁAD PRZETWÓRCZY/UBOJNIA  UMOWA SKŁADU  CHŁODNIA 
 ZAKŁAD PRZETWÓRCZY  UMOWA SPRZEDAŻY  SIEĆ 
 SIEĆ  UMOWA SPRZEDAŻY  KONSUMENT   



UMOWA SPRZEDAŻY 

 
Art.  535.  k. c.  

§  1.  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się 
przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, 
a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić 
sprzedawcy cenę. 



 
Art. 853 k.c. 

§ 1. Przez umowę składu przedsiębiorca składowy 
zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem, 
oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. 
§ 2. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać 
składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać 
rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, 
jak też inne istotne postanowienia umowy. 

UMOWA SKŁADU 



PRODUCENT  UBOJNIA 

Producent 
rolny Ubojnia 



 CIĄG CHŁODNICZY 

 To procedura zachowania niezmienności warunków dla produktów 
żywnościowych chłodzonych lub głęboko mrożonych. Oznacza to, że podczas 
produkcji a później poprzez transport i dystrybucję do momentu zakupu 
żywności przez konsumenta, produkty mrożone powinny być składowane w 
odpowiedniej temperaturze.  



 POLSKA NORMA PN-A-07006 
PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE. WYTYCZNE ZAMRAŻANIA W 

CHŁODNIACH 
 Cechy jakościowe, temperatura, sposób przygotowania i oznakowania, rodzaj i stan opakowań 

produktów przyjmowanych do zamrażania w chłodniach powinny być zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm wyrobu i obowiązujących przepisów. 

 Czas zamrażania dla towaru zapakowanego w kartony wynosi do 66 godzin. 
 Podczas ładowania zamrażalni należy pozostawić wolne przestrzenie, potrzebne do wlotu i wylotu 

powietrza z chłodnicy.  
 W zamrażalni należy umieścić produkty możliwie jednego rodzaju, o podobnych właściwościach. 
 Zamrażanie należy rozpocząć bezpośrednio po załadowaniu zamrażalni.  
 Zamrażanie powinno odbywać się w sposób ciągły. 

 
 



CASE STUDY 

Podmioty 

• A – Zakład Przetwórczy 
• B - Chłodnia 

Przedmiot 
• umowa składu 

SPÓR 

• A – przekazanie towaru 
• B – nienależyte wykonanie umowy składu  



Sygn. akt IX GC …/14  
 

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

       
Dnia … kwietnia 201… roku 

Sąd Okręgowy w …… IX Wydział Gospodarczy 
w składzie:     
Przewodniczący:  SSO …….  
Protokolant: …… 
po rozpoznaniu w dniu ……. 201…. roku w Lublinie 
na rozprawie 
sprawy z powództwa ………..    

przeciwko …………… Spółce Akcyjnej w ……………….. 

o zapłatę 

 zasądza od pozwanego ………… Spółki Akcyjnej w …………. na rzecz powoda 
……………..  kwotę 305. 884, 93 zł (trzysta pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 
cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia  8 
marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty; 

  zasądza od pozwanego ………… Spółki Akcyjnej w …………………… na rzecz 
powoda ……….. kwotę 25 512 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwanaście 
złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu; 

 nakazuje ściągnąć od pozwanego …………. Spółki Akcyjnej w ………. na rzecz 
powoda ……………. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w …….. kwotę 
2692,93 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy 
grosze) tytułem zwrotu wydatków na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego i 
zwrotu kosztów stawiennictwa świadków uiszczonych tymczasowo przez Skarb 
Państwa w niniejszej sprawie. 



Sygn. akt I AGa ….. /18  
WYROK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Dnia …….. 2019 r. 

Sąd Apelacyjny w ………., I Wydział Cywilny 
w składzie: 

Przewodniczący - Sędzia SA  … 
Sędzia: 
Sędzia: 

SA … 
SA … (spr.)  

Protokolant … 
po rozpoznaniu w dniu … listopada 2019 r. w … na rozprawie 
sprawy z powództwa … w …  
przeciwko … Spółce Akcyjnej w … 
o zapłatę 
na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w ... 
z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt IX …/14 

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że zasądzoną w nim kwotę 
obniża do kwoty 302272,93 (trzysta dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 
93/100) zł i w związku z tym oddala powództwo co do kwoty 3612, - (trzy 
tysiące sześćset dwanaście) zł z odsetkami od tej kwoty; 

II. oddala apelację w pozostałym zakresie; 
III. zasądza od pozwanego … Spółka Akcyjna w Białymstoku na rzecz … kwotę 

8100,- (osiem tysięcy sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania 
apelacyjnego; 

IV. prostuje oczywiste omyłki w zaskarżonym wyroku w ten sposób, że jako 
sygnaturę akt wpisuje „IX GC …/14” w miejsce błędnej sygnatury  
„IX GC …/17”, a w punkcie III wykreśla słowa od „powoda” do „na rzecz”. 



STANDARD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI 

Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

z dnia 15 stycznia 2013 r.  
VI ACa 1077/12 

 
Wzorzec należytej staranności nie jest oparty na indywidualnych cechach i 
właściwościach dłużnika, w szczególności na zapobiegliwości, jakiej sam on 
przestrzega, lecz na oczekiwaniach społecznych wobec osób, które znalazły się 
w określonej sytuacji. Miernik należytej staranności jest więc zobiektywizowany, a 
ta obiektywizacja wzorca chroni interes wierzyciela, jego zaufanie, że dłużnik 
zachowa się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w danej sytuacji 



OPINIA PRYWATNA 
opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, 

czy w jego toku są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem 
wiadomości specjalnych, ich stanowiska. 

nie może zastąpić dowodu z opinii biegłego sądowego, 
gdy jest ona niezbędna w wypadkach wymagających 

wiadomości specjalnych.  

nie podlega ocenie sądu jako dowód z opinii biegłego. 
Może stanowić przesłankę przemawiającą za 

koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii 
innego biegłego. 



ZMIANY W PRAWIE – 2019 R.  

 Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 Od 7 listopada 2019 r. powrót postępowania w sprawach gospodarczych – 

specjalnego postępowania cywilnego tylko dla przedsiębiorców. 



POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH PRZED 7 LISTOPADA 2019 

 
 

Do 2012 Od 2012 do 6 listopada 2019 
Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych „zwykły” proces cywilny 

Prekluzja dowodowa Koncentracja materiału dowodowego dzięki zasadzie 
dyskrecjonalnej władzy sędziego 

Wyższe rygory procesowe wobec przedsiębiorców niż 
wobec osób nie będących przedsiębiorcami – 
fałszywe założenie, iż wszyscy przedsiębiorcy 
dysponują specjalistyczną wiedzą prawną  

Jednakowe rygory procesowe wobec przedsiębiorców 
i osób fizycznych  

Zbytnie sformalizowanie – o wygraniu procesu 
decydowały często względy formalne  

Uproszczenie struktury procesu jako trybu 
rozpoznawczego 



POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH OD 7 LISTOPADA 2019 R. 

 Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych 

 Prekluzja dowodowa 

 Wyższe rygory procesowe wobec przedsiębiorców niż wobec osób nie będących 
przedsiębiorcami – fałszywe założenie, iż wszyscy przedsiębiorcy dysponują specjalistyczną 
wiedzą prawną  

 Umowa dowodowa 

 Zbytnie sformalizowanie – o wygraniu procesu będą decydować w znacznej części względy 
formalne  

 
 



 Zobowiązanie do podawania już w pozwie oraz odpowiedzi na pozew wszystkich twierdzeń i 
zarzutów oraz dowodów na poparcie pod rygorem utraty powołania się na nie w trakcie 
postępowania, choćby miały one istotne znaczenie w sprawie. 

 Strony podają w określonym terminie fakty dowody i zarzuty, choćby nawet w formie 
ewentualnej.  
 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH 
PREKLUZJA DOWODOWA 



NOWE POJĘCIE SPRAWY GOSPODARCZEJ 

 SPRAWY GOSPODARCZE – sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami 
w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy z umów 
leasingu, umów o roboty budowlane oraz związane z procesem budowlanych umów 
służących wykonaniu robót budowlanych.  



 Prekluzja w postępowaniu przed Sądem w I instancji 
skutkuje również brakiem możliwości powołania dowodu 
przed Sądem II instancji.   

PREKLUZJA DOWODOWA - ORZECZNICTWO 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r. II 
CSK 77/07 



DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z INNEGO POSTĘPOWANIA – NOWOŚĆ 
W POSTĘPOWANIU 

 Sąd może dopuścić dowód z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w 
innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.  

 Poprzednio: dopuszczalna jedynie opinia sporządzono przez osobę wyznaczoną przez sąd w konkretnej 
sprawie na podstawi postanowienia dowodowego. 

 Obecnie: opinia sporządzona na potrzeby innego postępowania może mieć charakter opinii biegłego i 
oceniana jako dowód z opinii biegłego według tych samych zasad, co opinie sporządzone na zlecenie 
sądu orzekającego w sprawie.  

 Nie jest możliwym dopuszczenie jako dowód z opinii biegłego, opinii sporządzonej na prywatne zlecenie 
strony oraz podmiotu niebędącego organem władzy publicznej.  

 Skutki: uproszczenie postępowania, skrócenie czasu postępowania, zmniejszenie kosztów postępowania.  
 



Postępowania w sprawach gospodarczych bardziej rygorystyczne 

Skrócenie czasu rozstrzygania spraw przed sądami 

Większe znaczenie dowodów dokumentowych niż osobowych 

Usprawnienie komunikacji stron przed sądem 

Uproszczenie postępowania 

KONSEKWENCJE ZMIAN W POSTĘPOWANIU DLA KONTRAKTUJĄCYCH  



ŹRÓDŁA 
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252) 
 Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002) 

 Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004). 

 Dyrektywa Rady nr 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. o identyfikacji i rejestracji świń 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011/UE z dnia 25 października 2011 

roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zmiany niektórych 
innych aktów prawnych UE 

 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1469) 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2019.1460) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001252


Piotr Włodawiec 
radca prawny, 

partner Kancelarii Radców Prawnych i 
Adwokatów PROKURENT  
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