
KAZUS Z PRAWA CYWILNEGO  
opracowany przez: 

Kancelaria Prawna 
dr Marek Jarzyński & Kornel Novák  

nr 1 

 

opracował: r.pr. Jan Jarzyński 
data opracowania: 06.03.2014 r. 

 
 

„Tele Studio” p/ko „Inter Auto” 
 
 

Wspólnicy spółki cywilnej „Tele Studio” s.c.* Marek Sawicki i Jędrzej 
Łukomski poszukując samochodu potrzebnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej natrafili na ogłoszenie komisu samochodowego „Inter Auto” 
opublikowane w portalu internetowym „twojeauto.pl” dotyczące oferty sprzedaży 
samochodu marki Peugeot Partner 1.9 D za cenę 24.500,00 zł. 

Marek Sawicki odpowiedział na ogłoszenie i umówił się z właścicielem komisu 
„Inter Auto” – Michałem Białym na spotkanie w Gnieźnie w dniu 23 czerwca 2012 r. 

Przed spotkaniem Marek Sawicki przelał z konta firmowego spółki cywilnej na 
swoje prywatne konto środki potrzebne na zakup pojazdu w kwocie 24.600,00 zł, 
które wypłacił z bankomatu. Na spotkanie Marek Sawicki pojechał ze swoim 
pracownikiem Przemysławem Małeckim. 

Podczas rozmowy Michał Biały zapewniał Marka Sawickiego o tym, że 
samochód jest w dobrym stanie technicznym na dowód czego okazał aktualne 
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. W wyniku 
negocjacji Michał Biały obniżył cenę samochodu do kwoty 23.700,00 zł, którą Marek 
Sawicki zaakceptował i uiścił w gotówce. 

Michał Biały na dowód zakupu wystawił fakturę VAT – marża, którą Marek 
Sawicki podpisał. W zamieszaniu spowodowanym transakcją Marek Sawicki nie 
zauważył, że faktura opiewała tylko na kwotę 10.000,00 zł, na co zwrócił mu uwagę 
dopiero Jędrzej Łukomski. 

Wspólnicy postanowili sprawdzić stan techniczny pojazdu i w dniu 26 czerwca 
2012 r. zlecili jego badanie w ASO Peugeot, w wyniku czego na jaw wyszło wiele 
usterek oraz wad, w tym m.in. niezgodny z numerem nadwozia numer silnika, brak 
poduszek powietrznych oraz fakt poskładania nadwozia pojazdu z różnych elementów 
– niepochodzących oryginalnie z badanego egzemplarza. Następnie wspólnicy poddali 
samochód okresowemu badaniu technicznemu, które potwierdziło zły stan pojazdu,  
a ponadto wykazało, że nie spełnia on wymagań technicznych koniecznych do 
dopuszczenia go do ruchu drogowego. 

Natychmiast po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego pojazdu Marek 
Sawicki skontaktował się z Michałem Białym, przedstawił zaistniałą sytuację oraz 
zażądał zwrotu ceny pojazdu i jego odbioru, na co Michał Biały nie chciał się zgodzić. 

Wspólnicy działając przez swojego pełnomocnika pismem z dnia 9 lipca 2012 r. 
skierowanym do Michała Białego zawiadomili go o ujawnionych wadach pojazdu,  
złożyli oświadczenie o uchyleniu się na podstawie art. 84 K.c. od skutków umowy 
sprzedaży, a także wezwali do odbioru samochodu oraz zwrotu kwoty 23.700,00 zł. 
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Pismem z dnia 28 lipca 2012 r. pełnomocnik Michała Białego ostatecznie 

odmówił w imieniu swojego mandanta zadośćuczynienia roszczeniom wspólników 
spółki „Tele Studio”. 

W dniu 24 września 2012 r. Marek Sawicki i Jędrzej Łukomski wnieśli do Sądu 
Rejonowego w Gnieźnie pozew przeciwko Michałowi Białemu o zapłatę kwoty 
23.700 zł wraz z odsetkami od dnia 16 lipca 2012 r. Poza korespondencją między 
stronami sporu i dokumentami pojazdu, do pozwu dołączono również wydruk 
ogłoszenia internetowego, który Marek Sawicki sporządził przed zakupem samochodu 
– był to jedyny dowód na treść oferty, jednak oczekiwana cena za samochód w kwocie  
24.500,00 zł nie była widoczna w całości, gdyż nie zmieściła się w kadrze wydruku. 

W odpowiedzi na pozew Michał Biały m.in. zwrócił uwagę, że na podpisanej 
przez Marka Sawickiego fakturze za samochód zamieszczono informację  
o wyłączeniu odpowiedzialności komisanta za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak 
również za jej wady prawne, a ponadto co najwyżej można mówić o roszczeniu  
o zapłatę 10.000,00 zł, gdyż taka tylko kwota wynika z dokumentu zakupu. 


