sygn. akt I Ns 459/18

POSTANOWIENIE
28 lutego 2019 roku
Referendarz sadowy Emilia Puzdrowska
w Sqdzre Rejonowym w Koicierzynie lWydzial Cywilny
po rozpoznaniu 28 lutego 2019 roku w KoScierzynie
na Posredzeniu niejawnYm
sprawy 2 wniosku PZU zycie SA w Warszawie
z

udzialem Adama Felskowskiego

o zezwolenie na zloienie przedmiotu 6wiadczenia do depozytu sqdowego

oostanawia
zezwolic wnioskodawcv PZU Zvcie SA w Warszawie na zlozenie do depozytu sEdowego kwoty

3223,89 zI {rrzy rysiAce dwiescie dwadzie(cia trzy zlote osiemdziesiAt dziewiqi groszy) tytulem 5rodk6w
naleznych Adamowi Felskowsklemu w zwiQzku z likwidacjq Pracowniczego Pro8ramu Emerytalnego ,,Po8odna
przyszlo6i", prowadzonego przez Przedsiqbiorstwo,, KASZUB" Meblarska Spotdzielnia Zaklad Pracy Chronionej w
Ko6cierzynie, z tym zastrze2eniem, 2e wyplata tej kwoty moie nastEpii na rzecz wierzyciela - na jego wniosek i
nle mo2e nastapic na rzecz wnioskodawcy;

2.

wezwai wierzyciela do odbioru depozytu sQdowego w terminie 3 lat od ogloszenia niniejszego postanowlenla
pod rygorem orzeczenia przelScia depozYtu na rzecz Skarbu Panstwa;

3.

wezwaa wierzyciela do odbioru depozytu przez ogloszenie nastqpuiecej tresci:
z
'SEd Rejonowy w KoScierzynie Wydzial I Cywilny w sprawie I Ns 462/18 wydal postanowienie
26 lutego 2019 roku, w ktorym zezwolil wnioskodawcy PZU 2ycie SA w Warszawie na zloienie do depozytu
sqdowego kwoty 3223,89 zl (trzy tysiEce dwiescie dwadziescia trzy zlote osiemdzjesiQt dziewiqi groszy) tytulem
Srodkdw nale2nvch Adamowi Felskowskiemu w zwiQzku z likwidacjq Pracowniczego Programu Emervtalnego
,,pogodna przyszlolt", prowadzonego przez Przedsiqbiorstwo ,, KASZUB" Meblarska Sp6ldzielnia Zaklad Pracy
chronionel w Ko6cierzynie, z tym zastrze2eniem,2e wypiata tei kwoty mo2e nastEpic na rzecz wierzyciela - na
jcgo wniosek i nie moze nastqpla nir rzecz wnioskodawcy; Wobec powyiszego ninieiszym wzYwa siq wierzyciela
do odbioru depozvt! w terminie 3lat od ogloszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejscia depozytu
na rzecz Skdrbu Parlstwa".

4.

ptzyznaa kuratorowl Magdalenie Zinka wynagrodzenre w kwocie 96 zl (dziewiqidziesiat szeii zlotych), ktore
wyplacii ze (rodkow Skarbu Paistwa- Sqdu Rejonowego w KoScierzynie;

5.

kosztami postqpowania obciEiyc wnioskodawcq PZU Zycle 5A w Warszawie i zasEdzia od wnioskodawcy na rzecz
Skarbu Padstwa SAdu Rejonowego w Ko(cierzynie kwotq 96 zl tytulem zwrotu wydatkow.
Referendarz sAdowy Emilia Puzdrowska

Uzasadnienie

wnioskodawca wniosl o wydanle zezwolenia na zloienie do depozytu sEdowego kwoty 3223,89 zl tytulem
(rodkow na einych wierzyc elowi Adamowi Felskowskiemu - uczestnikowi Pracowniczego Programu Emerytalnego
Zaklad Pracy Chronionej
,,poBodna tu zyszloae" , prowadzonego przez Przedsiqbiorstwo ,, KASZUB" Meblarska Spotdzielnia
w KoScierzynie, w zwiqzku z likwidaciq tego Programu.

jak
W uzasadnientu wskazano, ie w zwi4zku z brakiem wskazania przez uczestnika numeru rachunku bankowego,
zgromadzonych
jest
przekazanie
uczestnikowa
mo2liwe
rowniez brakiem odbioru kierowanej do niego korespondencji, nie
na jego rachunku oszczqd n osciowy m (rodkow. Tym samym zachodzE podstawy do zlo2enia zgromadzonej kwoty do
depozytu sEdowego.
Referendarz sadowv stwierdzil, lz w okoliczno(ciach niniejszej sprawy, wniosek jest uzasadniony. wnioskodawca
wykazal, 2e nie byi w stanie przekazaa zgromadzorrych w ramach Pracownicze8o Programu Emeryta nego Srodkow
przekazat
WierzvcLelowi, albowiern nie zna jego miejsca zamieszkania jak rownie2 rachunku bankowego, na ktdry m69lby
jrodki oieniezne. Wnroskodawca wskazal, iz kwota zlo2ona do depozytu winna byi wydana wierzycielowi na iego wniosek
zrzekajac siq jednocze(nie odbioru wpiaconego do depozytu 6wiadczenia
o
Relcrendarz saclorvr roz-srrzrgajac $ niniejszej sprarvie zgodnie z lvnioskiem wzi4l pod ulvagQ. ze w sprawach
prawdziwo<ci
twierdzef
jest
badania
do
uprawniony
nie
sEd
sQdowego
przedmiotu
Oo
O!porytu
Swiadczenia
zloienie
jest
przytoczonycn we wnrosKu ogranrczajQc siq jedynie do zbadania, czY zio2enie do depozvtu przedmiotu Swiadczenia
prawnie uzasadnione. wypadki, w ktdrych dhrZnik rIoze zlo21c przedlriot Srviadczenia do depoz)1u sqdorvego okresla
ponosi odpowicdzialnoSci, nie wie. ktojcst wierzycielem,
llr.zcpis an..l6l k.c.. 1i. iereli wsl(rtek okolicrno!ci, za kt6re nie

albo Irie zna fti!jsca ramieszkania lub sicdziby'rvierzyciela (pkt l).jezeli wierzyciel nie ma pelnej zdolnosci do czynnosci
pfa\\i,-ch ani pfzcdsta$icicla uprarrrrioncgo do przljgcia Swiadczenia (pkt 2)..jezeli powstal spor, kto.iesl wierzycieiem
(pkl -l) i.jezeli z powodu innrch okolicznoSci dobczqcych osoby rvierztciela Srviadczenie nie moze byd spelnione (pkl 4),
Wskazare l pouolanrnr przepisie rrlpadki nic wvczerpLrja rszvstkich podstaw zlozenja przedmiotrr Swiadczcnia do
tlcP0zrtLr. Ol,rcsl0ne \lt ()lle fr)\\ i!'./ $ irrrtrch p|zepislch.
Zgodnie 2 przepisem art. 41!]st.4 Ustawy z 20.04.2004r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z
20I6t. poz. 1449 z poin. zm.), po Lrzrskaliu declzji o rvrkreSleniu proqrarnu z rejestru programdrv odporviednio
pracoda$ca, slndlk lutr lik\\,idator placoda*c1 pzekazLlje uczestnikorn. za potwierdzeniem lub przesylkq poleconq,
inlbrnac.je o likwidacji progranru. po\.! iadanl iaj ac ich jcdnocze6nie o terminie. od kt6rego zaprzestano naliczai, pobielai i
odprowadzai skladki. oraz o pfzyczynach likrvidac.ji progranru io czynno3ciach, kt6re podjgto zgodnie z przepisami
prawa. lnibrnracja. o kt( cj nro$a w Lrst. "1. zawiera ponadto wezwanie uczestnika do wskazania odpowiednio pracodawcy,
likwidatoroui lub zarzqdzajacemu rachunku. na ktory ma zostac dokonana rvyplata transferowa. oraz pouczenie uczestnika.
2e \\ prz\padku niepodania tego rachunku. \,\ terminie okrc(lonym rv umorvie zaklado*ej, nastEpi zwlot. o ktorym mou,a u
ar1. J{ Lrst. l. oraz o konseku'enc'jach liransorr,lch tego z\{rotu (an.4L ust. 5 ustawy). Stosownie do tresci przepisu an.44
ust. 5 usta\!). u przlpadku braku nlozliuo(ci plzekazania zwracanych Srodk6w (...) uczestnikowi, sq one przekazywane do
ucpoz\ lLl sad0!!cg().

Poniewai w swietle okolicznoSci przytoczonych we wniosku iEdanie wnioskodawcy jest prawnie uzasadnione,
irodkdw pieniginych zgromadzonych na rachunku wierzyciela w ramach Pracowniczego Programu
Emerytalnego natrafia na trudne do przezwyciqienia przeszkody, kt6re uniem02liwiajQ przekazanie zwracanych irodkow (
brak numeru rachunku bankowego wierzycaela, nieznane miejsce jego zamieszkania/pobytu), nale2ato orzec jak w
a bowiem wypiata

l sentencji orzeczenia na podstawre art. 5091 54 k.p.c. , art. 692 k.p.c.
ustawy o pracowniczych prograrnach erneryta nych.

punkcie

i

art. 693 (1) k.p.c. w zw. z art. 44 ust.5

O ile kwota nie zostanle podlqta w wvznaczonyrn lerminie, ulegnie przepadkowl na rzecz Skarbu Paistwa na
podstawie art.4 ustawy z dnia 18 paidz r:rnlka 2006 r. o likwidacji niepodjqtych depozytow (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).
Na mocy g 1ust. 1i2 rozporzQdzenia Ministra Sprawiedliwoici z dnia 8.03.2018r. w sprawie okreElenia
wysokoSci wynaBrod?enia i zwrotu wydatkdw poniesionych przez kuratorow ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
w zw. z 5 8 ust. L pkt 3 rozporzEdzenia Ministra Sqdziego z dnia 22.10.2OL5r. w sprawie oplat za czynno(ci adwokackie
przyznano kuratorowi wynagrodzenie, jak w punkcie 4 sentencji.
Stosownie do tresci przepisu art.520 k.p.c. kaidy uczestnik ponosi koszty postqpowania zwi4zane ze swym
udzialern w sprawie. Zgodnie z tre(cial przepisu art. 67 pkt 1 ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.
z 20)-6t. poz.623) oplatq staiE w kwocie 100 zl pobiera siq od wniosku o zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu
sEdowego. Ponadto wnioskodawca, mimo zobowiQzania do wskazania kandydata na kuratora dla wierzycieli, nie wskazal
go. Tym samym obciE2ajE go wydatki, ktore w my6l przepisu art. 2 w zw. z art.5 ust. l pkt 3 powolanej ustawy stanowiE
koszty sQdowe, zwiezane z wynagrodzeniem dla kuratora dla wierzyciela ustanowionego spoi16d pracownikow tutejszego
sQdu. MajEc zatem na uwadze powytsze, na podstawie art. 520 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 5 sentencji obciqiajQc
nimi wnioskodawcq.
Referendarz sadowv Em ilia Puzdrowska

POUCZENTE:
Od dorgczonego postanowienia przysluguje
skarga,

ktorq shlaoa s;Q w ternrrl,e tygocJrriuwym
0d dorgczenia odp;su poslanower)ia.
JKarga mo2e zosta e, zloZona bezposrednio
w,0ruze podawczym tuteiszego sEdu
I-u0, na.dana w polskim
Urzqdzie pocztcrwym,
c0lest rownoznaczne z wniesjeniem
Jej do Sadu.

