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Wieczorek p/ko „Yellow GSM” 
 
 

W dniu 20 lutego 2013 r. Przemysław Wieczorek* wznowił po przerwie 
prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą pod firmą „W-Trans International 
Spedition Polska”. W dniu 28 lutego 2013 r. Przemysław Wieczorek dokonał zmian 
swojego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
poprzez dodanie nowych przedmiotów prowadzonej działalności. 

12 marca 2013 r. Przemysław Wieczorek zawarł cztery umowy na usługi 
telekomunikacyjne z operatorem sieci komórkowej „Yellow GSM”, w ramach których 
otrzymał cztery karty SIM, dwa tablety, jeden telefon komórkowy i jeden laptop – 
każde urządzenie za kwotę 1,00 zł netto. 

Ponieważ działalność gospodarcza Przemysława Wieczorka okazała się 
niepowodzeniem, nie był on w stanie opłacać rachunków za usługi świadczone przez 
„Yellow GSM” – zapłacił tylko jeden rachunek na kwotę 246,00 zł. W dniu 21 maja 
2013 r. operator zablokował karty SIM, a następnie w dniu 28 czerwca 2013 r. 
korzystając z zapisów umów dokonał ich rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym  
i wezwał Przemysława Wieczorka do zapłaty wszystkich zaległości oraz kar 
umownych w kwocie łącznej 11.412,00 zł. Następnie operator powiadomił 
Przemysława Wieczorka o wpisaniu jego osoby jako dłużnika wierzytelności w w/w 
kwocie do rejestru dłużników udostępniającego dane gospodarcze innym podmiotom. 

Do tego momentu Przemysław Wieczorek działał samodzielnie i wszystkie 
sprawy załatwiał osobiście. 

W dniu 20 sierpnia 2013 r. opiekun prawny Przemysława Wieczorka – Zuzanna 
Klatkiewicz wniosła do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu pozew 
przeciwko „Yellow GSM”, w którym zażądała w jego imieniu „całkowitego 
umorzenia zaległości finansowych powoda wobec pozwanego” oraz złożyła wniosek  
o zwolnienie powoda od kosztów sądowych i przyznanie mu pełnomocnika z urzędu. 
Do pozwu dołączono kserokopię zaświadczenia Sądu Rejonowego Poznań – Stare 
Miasto w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. o ustanowieniu dla całkowicie 
ubezwłasnowolnionego Przemysława Wieczorka opiekuna prawnego w osobie 
Zuzanny Klatkiewicz. 

Sąd ustanowił dla Przemysława Wieczorka pełnomocnika z urzędu w osobie 
radcy prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. 
Następnie Sąd wezwał pełnomocnika powoda do sprecyzowania żądania pozwu 
wobec niedopuszczalności „żądania o umorzenie zaległości”. W odpowiedzi na 
wezwanie Sądu pełnomocnik powoda sprecyzował powództwo i wniósł o ustalenie,  
że umowy zawarte przez powoda z pozwanym były nieważne oraz że roszczenie  
o zapłatę kwoty 11.412,00 zł ujawnione w rejestrach dłużników nie istnieje. 
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W odpowiedzi na pozew pozwany przede wszystkim wskazał, że zawierając 

umowy nie mógł wiedzieć, iż powód jest ubezwłasnowolniony – nic o tym nie 
świadczyło oraz nigdy nie reprezentował powoda opiekun prawny. 

W toku postępowania przed Sądem I instancji ustalono, że Przemysław 
Wieczorek został ubezwłasnowolniony całkowicie postanowieniem Sądu Okręgowego  
w Poznaniu z dnia 14 września 2009 r. Sąd ustalił również, że na skutek wniosku 
złożonego przez Przemysława Wieczorka jeszcze w marcu 2010 r., jego 
ubezwłasnowolnienie zostało prawomocnie uchylone postanowieniem Sądu 
Okręgowego w Poznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. 

 


