
 

 

Pomysły do apelacji od wyroku Sądu Okręgowego 

z dnia z dnia 26 października 2007 w sprawie III C 1154/00 przesłanego mecenasowi  

Tadeuszowi Krzemińskiemu, który otrzymał list zawierający wyrok wraz z uzasadnieniem 

10 stycznia 2008 

 

na pierwszym miejscu 

Konstytucja RP w art. 32 deklaruje, iż wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 

8 z kolei stwierdza: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że przepisy 

Konstytucji stosuje się bezpośrednio. Nie do pogodzenia z Konstytucją jest ignorowanie przez Sąd 

Okręgowy postanowień legalnie i dobrowolnie zawartej pomiędzy mną i SM Przy Metrze umowy 

określającej cenę metra kwadratowego budowanego domu tylko dlatego, że zostałem członkiem 

spółdzielni. Sąd Okręgowy przyznał, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą bezkarnie traktować ludzi, 

jak śmieci stosując ustalenia finansowe, jako nierzetelną zachętę dla potencjalnego 

nieprofesjonalnego nabywcy. 

 

żądanie zasadnicze 

1. Podpisując ze spółdzielnią Przy Metrze umowę 210 z dnia 23 sierpnia 1997 nie byłem członkiem 
spółdzielni. Z tego powodu, aż do dnia 30-12-1998, kiedy zostałem przyjęty w poczet członków SM 
Przy Metrze umowa ta nie mogła być rozpatrywana w kontekście ustawy prawo spółdzielcze, 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statutu SM Przy Metrze, a jedynie kodeksu 
cywilnego. Wobec spółdzielni byłem osobą trzecią. Nie będąc członkiem nie miałem żadnej 
możliwości kontrolowania poczynań spółdzielni. W tym okresie pozwana spółdzielnia poważnie 
naruszyła postanowienia zawartej ze mną umowy. Mam na myśli zawarcie w dnia 19 czerwca 
1998 aneksu z inwestorem zastępczym. Podpisując aneks zmieniający warunki finansowe oraz 
zakres robót i na dodatek nie informując mnie o zmianach sytuacji spółdzielnia naruszyła 
postanowienia umowy: 

✓ faktycznie zmieniła określony w § 10 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 zakres robót objętych 
umową poprzez rezygnację z wykończenie poddasza, 

✓ faktycznie zmieniła określone w § 10 ust. 2 warunki finansowe poprzez podwyższenie o 
45% ceny 1 m2 powierzchni, 

✓ wykroczyła poza określone w § 11 ust. 1 jedyne dopuszczalne okoliczności, które mogą 
wpłynąć na zmianę całkowitego kosztu, 

✓ zignorowała zagwarantowaną w § 12 ust. 2 gwarancję niezwłocznego powiadomienia o 
zmianie kosztu budowy domu. 

Z powodu naruszenia postanowień umowy zawartej z osobą trzecią spółdzielnia powinna ponieść 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Gdybym został poinformowany niezwłocznie po 9 czerwca 1998 o podpisaniu aneksu z 

inwestorem zastępczym i zostały mi zaproponowane nowe warunki finansowe mógłbym na nie 

przystać – podpisując stosowny aneks do umowy 210 z 23 sierpnia 1997, lub od umowy z SM 

Przy Metrze odstąpić. W tym czasie mogłem za podobne pieniądze wybudować dom w innej 

lokalizacji. Ponieważ miałem ograniczone środki finansowe – oczywiście od umowy bym odstapił. 



3. Wprawdzie pozwana spółdzielnia w piśmie z dnia 13 listopada 1998 podała przewidywany koszt 

brutto metra kwadratowego, ale nie podała jego przyczyn jego zmiany. Ja zaś byłem przekonany, 

jak już wyjaśniałem w piśmie procesowym z dnia 19 sierpnia 2005, iż powodem podania innej 

ceny metra kwadratowego, niż wynikało z postanowień umowy 210 jest wadliwe waloryzowanie 

kosztów budowy i przewidywana podwyżka stawki podatku VAT. 

4. Skutkiem zawarcia przez SM Przy Metrze aneksu do umowy z inwestorem zastępczym były 
roboty wykonane przeze mnie we własnym zakresie: 

✓ ułożenie szlichty na poddaszu, 
✓ ocieplenie ścian murowanych stykających się z dachem, 
✓ zbudowanie drewnianego stropu nad poddaszem, 
✓ otynkowanie i malowanie poddasza, 
✓ ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na skośnych ścianach dachu, 
✓ instalacja drzwi wewnętrznych na poddaszu, 
✓ instalacja parapetów wewnętrznych na poddaszu, 
✓ montaż instalacji CO na poddaszu (jeszcze muszę przykręcić kaloryfery), 
✓ wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu, 
✓ podłączenie kuchenki do instalacji gazowej na parterze, 
✓ zakup i podłączenie przewidzianego w projekcie licznika ciepła CO, 
✓ ułożenie chodnika przed drzwiami wejściowymi do domu. 

5. Licząc koszt budowy zgodnie z postanowieniami umowy 210 z dnia 23 sierpnia 1997 otrzymamy 

następujące wartości: 

Cena metra kwadratowego zgodnie z § 10.2 umowy 210 1 500,00 

Cena metra kwadratowego poddasza 750,00 

Rzeczywista powierzchnia bez poddasza 144,46 

Rzeczywista powierzchnia poddasza 50,54 

Koszt przed waloryzacją 254 595,00 

Procent waloryzacji według wyliczeń biegłego Aleksandra 

Kalinowskiego z dnia 10 września 2004 (str. 8 – bez 

waloryzacji 296 925 zł i str. 9 – po zwaloryzowaniu 

316 425 zł) 

6,57 

Koszt po waloryzacji 271 321,89 

Podatek VAT 7% 18 992,53 

Koszt po uwzględnieniu podatku VAT 290 314,42 

Koszt wykończenia poddasza, zakupu i instalacji 

ciepłomierza oraz kuchenki gazowej, ułożenia chodnika 
?????? 

Roboty dodatkowe według wyliczenia biegłego Henryka 

Prokopowicza-Jankowskiego (str. 65 1/16 kwoty 

190 229,82 zł) 

11 889,36 



Roboty zaniechane -5 165,24 

RAZEM wartość segment liczona zgodnie z umową 

210 
297 038,54 

Ponieważ łącznie na budowę segmentu wpłaciłem 406 754,63 zł domagam się zwrotu 109 716 zł 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu, a także zwrotu kosztów postępowania. 

Przed Sądem Okręgowym, aby ni komplikować rozliczeń zrezygnowałem 

żądanie alternatywne 

1. Rozliczenie inwestycji Migdałowa I powinno być zgodne z prawem i uchwałami Rady Nadzorczej. 

Wynika z nich, że rozliczenie inwestycji następuje przez podział całkowitych kosztów przez 

powierzchnię użytkową mieszkań. W uchwałach tych jest jednoznacznie zdefiniowana „pum”. W jej 

skład nie wchodzą miedzy innymi garaże i lokale użytkowe (ich cena została osobno określona), 

pomieszczenia techniczne, klatki schodowe i poddasza. Powierzchnia „pum” poszczególnych 

budynków omawianej inwestycji jest określona w decyzji 245/D/00/MU Burmistrza Gminy 

Warszawa-Ursynów z dnia 15 marca 2000. 

2. W piśmie procesowym złożonym na rozprawie w dniu 08 października 2007 obliczyłem także 

średni koszt metra kwadratowego ogólnej powierzchni osiedla. Po przeprowadzeniu prostych 

rachunków otrzymuje się 1 920 zł. Według tego – jakże uproszczonego rachunku koszt mojego 

segmentu wyniósłby 374 300 zł. Z pewności jest to jednak koszt zawyżony ze względu miedzy 

innymi na stan surowy poddasza mojego segmentu, kosztowną automatykę w garażach 

podziemnych, czy pełne wykończenie klatek schodowych i korytarzy w budynkach 

wielorodzinnych. 

 

 

 

 



2005.04.21 wyrok SN III CK 478/04 M.Spól. 2006/2/17

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa w umowie zawartej w końcowej fazie budowy lokalu 
użytkowego określiła wysokość wkładu budowlanego i podstawy jego zmiany, spoczywa na niej 
ciężar wykazania zasadności zmian kosztów stanowiących podstawę przedstawionego rozliczenia 
kosztów budowy.

187180
Dz.U.64.16.93: art. 6

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. S. w K. przeciwko 
Urszuli S. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 21 kwietnia 2005 r., na rozprawie 
kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w K, z dnia 30 stycznia 2004 r., sygn. akt 
(...) -

oddalił kasację i zasądził od powodowej Spółdzielni na rzecz pozwanej jeden tysiąc dwieście 
złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu kasacyjnym.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji pozwanej Urszuli S. zmienił 
wyrok sądu pierwszej instancji obniżając zasądzoną kwotę 56.747, 38 zł do 15.719, 31 zł.

Przedmiotem roszczenia powodowej Spółdzielni było uzupełnienie wkładu budowlanego z 
tytułu budowy lokalu użytkowego oddanego pozwanej.

Strony zawarły umowę o budowę "realizacyjnej" i ustaliły szacunkowy koszt wykończonego 
lokalu na kwotę 155.760 zł. Po ukończeniu budowy okazało się, że koszt ten wynosi 213.113, 41 
zł. Rozliczenie doręczone pozwanej 21.01.2002 r. zawierało dodatkowo: koszty indywidualne w 
wysokości 46.028, 07 zł oraz dopłatę za szybę przeciwwłamaniową 3.959 zł. Pierwotny kosztorys 
nie ujmował w ogóle kosztu witryn sklepowych, jako wydzielonej pozycji.

Sąd Apelacyjny zmieniając wyrok uznał, że skoro umowa została zawarta 31 lipca 2000 r., tj. 
około dwa miesiące przed planowanym zakończeniem budowy i określała koszt szacunkowy 
wkładu budowlanego oraz wymieniała przyczyny wzrostu tych kosztów' uzasadniające ich zmianę 
(wzrost cen opublikowany przez GUS oraz wzrost podatku VAT) a przyczyny te nie wystąpiły, 
należy w granicach zaskarżenia uwzględnić apelację. Zarówno umowa (§ 2), jak i regulamin 
rozliczania inwestycji (§ 11 pkt 1) określały dostatecznie dokładnie pojęcie lokalu wykończonego, 
do którego oddania zobowiązała się Spółdzielnia (enumeracja robót pozostawionych nabywcy). Na 
tej podstawie sąd ustalił, że spółdzielnia zobowiązała się oddać lokal użytkowy z witryną lub z 
oknem wystawowym. Dlatego uznał, że podwyższając w znacznym zakresie koszty ustalone w 
umowie obowiązana była uzasadnić podstawę podwyżki i jej wysokość. Nadto Sąd stwierdził, że 
gdyby te koszty zostały wykazane, to art. 5 k.c. sprzeciwia się uwzględnieniu powództwa, dlatego 
że spółdzielnia działała na zasadach podobnych jak przedsiębiorcy budowlani wznoszący budynki 
mieszkalne w celu sprzedaży mieszkań. Wobec tego w stosunkach z członkami powinna ponosić 
ryzyko błędnej kalkulacji.

Kasację od tego wyroku wniosła powódka. Zarzuciła naruszenie art. 233 k.p.c., art. 6 k.c. oraz 
art. 5 k.c. Wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie apelacji pozwanej lub uchylenie 
tego wyroku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Przyjmując jako punkt wyjścia rozważań ustalenie, że sposób inwestowania i przydziału lokali 

użytkowych w spółdzielni nie różnił się zasadniczo od obrotu takimi dobrami dokonywanego przez 
przedsiębiorców budowlanych, z czego sąd wywiódł prymat umowy przed wynikiem rozliczenia, 
nie można podzielić zapatrywania, że żądanie dopłaty do kosztów umówionych byłoby sprzeczne z 
zasadami współżycia społecznego i stanowiło nadużycie prawa. Klauzula generalna odwołująca się 
w istocie do norm etycznych nie powinna zastępować oceny dokonanej po ustaleniu świadczeń 
obydwu stron ważnej umowy, zawartej w warunkach swobody kontraktowej, chyba że szczególne



okoliczności nakazywałyby w drodze wyjątku złagodzić ujemne skutki stosowania zasady, że 
umowy powinny być wykonywane zgodnie z ich treścią. W związku z tym, należy przyjąć, że nie 
zasady współżycia społecznego lecz treść nawiązanego stosunku zobowiązaniowego ma 
decydujące znaczenie dla określenia wysokości zobowiązania pozwanej, a kasacja w tej części 
trafnie zarzuca naruszenie art. 5 k.c.

Następna kwestia dotyczy legalności (przynajmniej formalnej) trybu dokonywania przydziału 
lokali użytkowych potrzebującym. Przepisy Prawa spółdzielczego obowiązujące w chwili 
zawierania umowy o przydział lokalu nie wykluczały inwestowania przez spółdzielnię własnych 
środków I i zbywania gotowych lokali użytkowych po pokryciu pełnych kosztów budowy. Skąpe 
unormowanie takiej postaci działalności spółdzielni mieszkaniowej (art. 238 Pr. spółdz.) i dość 
enigmatyczne odesłanie w § 1 zdaniu drugim, do przepisów dotyczących spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu dawało spółdzielniom możliwość statutowych regulacji, 
pozwalających korzystnie kalkulować wysokość należnego wkładu budowlanego. Znaczna 
swoboda w korzystaniu z wolności gospodarczej przy budowie i przydzielaniu lokali użytkowych 
wymagała jednak dostosowania się do reguł rynku lokali, na którym podaż przekraczała 
możliwości nabywców. Zabiegając o nabywców spółdzielnie mieszkaniowe (jak w rozpoznawanej 
sprawie) zawierały w końcowej fazie procesu inwestycyjnego umowy o przydział, w których 
określano koszt budowy w sposób minimalizujący ryzyko istotnych zmian, ograniczonych d^ 
wyraźnie wskazanych wypadków. Status prawny inwestora jako spółdzielni mieszkaniowy 
pozwalał zachować w umowie sformułowania o ustaleniu kosztu ostatecznego - zaczerpniętego z 
art. 226 § 3 Prawa spółdzielczego, tj. przepisu pochodzącego z innego ustroju gospodarczego i 
służącego ochronie odmiennych celów społecznych.

Sąd drugiej instancji moc wiążącą przypisał jednak postanowieniom umowy, uznając zawarte 
w niej sformułowania za określenie znanych spółdzielni kosztów budowy lokalu przeznaczonego 
dla pozwanej, z zastrzeżeniem wzrostu ze względu na czynniki niezależne od Spółdzielni, i 
wykładni tej kasacja nie podważyła.

Następstw zawarcia takiej umowy sąd nie upatrywał w wyłączeniu stosowania zasady pełnej 
odpowiedzialności członka Spółdzielni za koszty przypadające na jego lokal, lecz w przejściu na 
Spółdzielnię ciężaru wykazania zarówno podstawy zwiększenia się kosztów budowy 
przypadających na lokal przydzielony pozwanej, jak i wysokości. Stanowisko to nie narusza art. 6 
k.c., ponieważ sąd przytoczył przekonujące argumenty poddające w wątpliwość celowość 
dodatkowych kosztów (aneksy umów z wykonawcami, wliczanie pełnego kosztu witryn, mimo że 
lokal użytkowy w stanie wykończonym nie mógł być pozbawiony okna wystawowego). Kasacja 
nie przedstawia przekonujących argumentów przeciw takiemu zastosowaniu art. 6 k.c.

Nieskuteczna okazała się również druga podstawa kasacji zarzucająca naruszenie art. 233 |  
k.p.c. Przytaczanie zarzutu naruszenia tego przepisu jako podstawy kasacji ma już bogate 
orzecznictwo. Skład Sądu Najwyższego rozpoznający kasację na podstawie przepisów 
obowiązujących przed 6 lutego 2005 r. nie kwestionuje co do zasady takiej możliwości. Istota 
kontroli kasacyjnej ustaleń faktycznych sprowadza się jednak nie do ponownej oceny 
zgromadzonego materiału dowodowego, lecz ma na celu kontrolę przestrzegania zasad tej oceny 
(kontrolę wykładni lub stosowania prawa). Na pierwsze miejsce wysuwa się zasada oceny 
wszechstronnej, czyli kompletnego wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego oraz 
przestrzegania przy ocenie reguł logiki i doświadczenia życiowego. Podstawą kontroli kasacyjnej 
przestrzegania tego przepisu nie może być natomiast odmienna ocena zgromadzonego materiału 
dokonywana przez skarżącego, skoro nakaz oceny wszechstronnej nie uchybia zasadzie swobodnej 
jego oceny przez skład orzekający.

Z podanych wyżej przyczyn należało uznać, że kasacja nie została oparta na usprawiedliwionej 
podstawie, co prowadzi do jej oddalenia na podstawie art. 39312 k.p.c. Na podstawie art. 98 § 1 i 3 
k.p.c. na rzecz strony pozwanej zasądzono koszty procesu z tytułu zastępstwa procesowego w 
postępowaniu kasacyjnym.
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usług prawnych dla polskich pod
miotów, gdyż jak twierdzi istnieje 
duży popyt na oferowane usługi. - 
Większość firm polskich preferuje 
współpracę z kancelariami polsko
języcznymi. Bariera językowa, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o język 
prawniczy/urzędowy, jest nadal 
dużą przeszkodą, zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
- mówi R. Niwiński.

Pomoc prawną dla polskich 
podmiotów w Niemczech świad
czy również rechtsanwalt Thomas

radca prawny z Ostrawy, który in
tensywnie reklamuje usługi swojej 
kancelarii w polskiej prasie.

- Polski przedsiębiorca przy
jeżdża, wszelkie rozmowy bizne
sowe prowadzi w języku angiel
skim, co zawsze jest pewnym 
utrudnieniem. Ja natomiast znam 
doskonale język polski, stąd też 
pomysł, aby swoje usługi ofero
wać firmom znad Wisły. Część 
firm zgłaszających się do mojej 
kancelarii chce rozwinąć trans- 
graniczne kontakty handlowe, in

słowo-Handlowej w Warszawie 
oraz posiada upoważnienie Wyż
szego Sądu Krajowego w Dussel
dorfie do sporządzania oraz po
świadczania zgodności i komplet
ności tłumaczeń polsko-niemiec
kich i niemiecko-polskich. Bieżące 
doradztwo prawne stałych klien
tów rozliczane jest przede wszyst
kim na podstawie indywidualnie 
ustalonych stawek godzinowych 
lub ryczałtów. Na przykład, ryczałt 
za założenie spółki GmbH wynosi 
(w zależności od indywidualnego

poprzez doradztwo, jak i repre
zentację w sprawach spornych - 
mówi Pełczyński.

Kancelarie zorientowane na pol
skie firmy działają również w in
nych krajach UE. W związku 
z wzmożonymi przyjazdami Pola
ków na Wyspy Brytyjskie, tu rów
nież powstało kilka kancelarii ukie
runkowanych właśnie z myślą 
o przedsiębiorcach znad Wisły. Po
dobne kancelarie działają również 
w Wiedniu, Brukseli i Madrycie.

Tomasz Pielryga

SĄD NAJWYŻSZY. KOSZT BUDOWY LOKALU UŻYTKOWEGO

Od ulicy muszą być witryny
Nie można wyliczać kosztów 
wkładu budowlanego wybu
dowania lokalu użytkowego 
usytuowanego przy ulicy 
z pominięciem kosztów wi
tryn. Gdyby nawet witryn 
miało nie być, co jest mało 
prawdopodobne, to koszty 
powinny uwzględniać posta
wienie ściany i położenie ele
wacji.

.Jeśli spółdzielnia żądała dopła
ty za witryny, spoczywał na niej 
ciężar udowodnienia takiego żą
dania. Ponieważ tego nie zrobiła, 
obowiązywały .ustalenia umowy, 
a tam podano konkretną wyso
kość kosztów wyliczonych sza
cunkowo.

Urszula Ś. postanowiła wybu
dować lokal użytkowy w jednej 
z krakowskich spółdzielni miesz
kaniowych. Gdy przystępowała 
do inwestycji, Zawarła ze spół
dzielnią umowę, w której termin 
oddania Całkowicie wykończone

go lokalu określono na 2 miesią
ce, a wkład budowlany wyliczono 
szacunkowo na 157 tys. zł. 
W umowie znalazło się także za
strzeżenie, że wzrost tej kwoty 
może być spowodowany tylko 
wzrostem cen spowodowanych 
zmianą wskaźników GUS. Lokal 
wybudowano, a następnie spół
dzielnia rozliczyła całą inwestycję 
i kazała dopłacić Urszuli Ś. 57 
tys. zł. Twierdziła, że wkład bu
dowlany został wyliczony błęd
nie, ponieważ poprzedni zarząd, 
który się tym zajmował, nie 
uwzględnił kosztu wstawienia wi
tryn. Przy żądaniu dopłaty spół
dzielnia przedstawiła dokumenty, 
które jej zdaniem uzasadniały ta
kie żądnie, podała sposób wyli
czenia, ale Urszula Ś. dopłacić 
nie chciała. Wtedy sprawa trafiła 
do sądu w postępowaniu nakazo
wym. Nakaz został wydany, więc 
Urszula Ś. wniosła sprzeciw 
i w rezultacie sprawa trafiła do są
du okręgowego.

Śąd I instancji uwzględnił po
wództwo, bo stwierdził, że decy
dującym momentem do oblicze
nia wkładu budowlanego jest roz
liczenie ostateczne po zakończe
niu inwestycji. Spółdzielnia wyda
ła 138 tys. zł na witryny i tę kwo
tę rozłożyła na właścicieli lokali 
użytkowych, żądanie dopłaty było 
więc zasadne. Pozwana odwołała 
się, a sąd II instancji obniżył żą
daną kwotę do 16 tys. zł, bo tyle 
kosztowały dodatkowe materiały. 
W uzasadnieniu wyroku sąd ten 
podkreślił, że w tej sprawie wiążą
ce dla stron są ustalone w umo
wie koszty szacunkowe. Ponieważ 
lokal usytuowany jest przy ulicy, 
witryna musiała być uwzględnio
na. Natomiast spółdzielnia nie 
udowodniła swojego roszczenia, 
bo z przedstawionych dokumen
tów ono nie wynikało. Ale nawet 
gdyby przyjąć, że kosz budowy 
był zaniżony, to i tak żądanie jest 
nieuzasadnione z mocy art. 5 ko
deksu cywilnego (sprzeczne z za

sadami współżycia społecznego), 
bo spółdzielnia występowała w tej 
transakcji jako zwykły przedsię
biorca - deweloper.

Spółdzielnia wniosła od tego 
wyroku kasację, ale Sąd Najwyż
szy oddalił ją 21 kwietnia. W ust
nym uzasadnieniu stwierdził, że 
art. 5 k.c. nie został naruszony. 
Jednak umowa łącząca strony jest 
trochę wątpliwa - z jednej strony 
zawiera reguły dotyczące spół
dzielni, z drugiej jednak określa 
konkretnie ustalony koszt szacun
kowy, a to ma znaczenie przy cię
żarze dowodu. Spółdzielnia po
winna udowodnić, skąd się wzięła 
różnica w wyliczeniach, ale tego 
nie zrobiła. Dlaczego nie uwzględ
niono kosztów witryn, skoro lokal 
jest przy ulicy? A nawet gdyby wi
tryny nie było, dlaczego koszty 
nie uwzględniają wybudowania 
ściany i położenia elewacji? A to 
w sprawie było najistotniejsze.

Sygn. akt HI CK 478/04
Marta Pionkowska

do 2007 r. chcą obsługiwać 25 proc. 
tego typu płatności. Istnieje już 
1300-1500 punktów kasowych, które 
obsługują nawet 5 min transakcji 
miesięcznie na sumę ok. 600 min zł. 
Branża jest jednak zróżnicowana - 
obok siebie działają giganci mający 
w sieciach po kilkadziesiąt punktów 
i tworzący fundusze gwarancyjne na 
zabezpieczenie - ewentualnych rosz
czeń klientów, ale też wiele małych, 
pojedynczych punktów. Nikt nie 
kontroluje, w jaki sposób prowadzo
na jest w nich obsługa klientów, czy 
są reklamacje i jak są załatwiane, ja
ka jest kondycja finansowa tych firm 
itp. -  Coraz ważniejsza staje się za
tem potrzeba prawnego uregulowa
nia rynku pośrednictwa opłat - uwa
ża Mariusz Kloc z firmy EuroKasa, 
p.o. rzecznika prasowego nowej izby.

Dlatego branża postanowiła 
przejść do ofensywy i utworzyć ogól
nopolską izbę gospodarczą. Spotka
nie założycielskie odbyo się w sobo
tę w Warszawie. -  Firmy, które się 
już zadeklarowały, zrzeszają ok. 700 
podmiotów - mówi M. Kloc. Chodzi 
o liczbę punktów oraz franczyzobior- 
ców (część firm działa bowiem w sys
temie franczyzy). Mariusz Kloc pod
kreśla, że izba chce zrzeszać firmy, 
które starają się tworzyć fundusze 
gwarancyjne, kontrolują agentów, 
których zatrudniają, ustanawiają sto
sowne zabezpieczenia finansowe 
(np. weksle) i gwarantują szybkie 
przelewy pieniędzy klientów. Izba 
miałaby upowszechniać te standardy 
wśród całej branży. Michał Koslarskl

te,.
więcej 
w Internecie

www. i nfor.pl/obrotgospodarczy 
www.kig.pi________ ____

http://www.kig.pi
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