Sygn. akt I Ns 458/18

POSTANOWIENIE
18 kwietnia 2019 roku

Referendarr sadowy Emilia puzdrowsKa
w Sqdzie Rejonowym w Koscierzynie I Wydzial Cywilny
po rozpoznaniu 18 kwietnia 2019 roku w Koscierzynie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku PZU 2ycle SA w Warszawie
z

udzlalem Slawomha Stolc

o zerwolenle na rloienle pr:edmiotu gwladczenla do depozytu
sAdowego

postanawia

1.

pZU zycie SA w Warszawie
na ztoienie do depozytu sedowego kwoty
1534,83 zf 0eden tysiqc piedset trzydziesci cztery zfote osiemdziesiEt
trzy grosze) t\^ulem Jrodkdw naleinych
sfawomirowi stolc w zwiEzku
rikwidacjq pracowniczego programu Emerytarnego
przyszrosc,,,

::11o]id yjoskodawcy

,,pogodna
.z
prowadzonego przez Przedsiebiorstwo
,, KAszuB" Meblarska sp6ldzielnia zaltao eraicy chronionej w
Kogcierzynie, z tym zastrze,eniem, !e wyplata tej kwoty
moie nastqpii na rzecz wierzyciel" - na 1"go wniosek i
nie moie nastqpid na rzecz wnioskodawcy;

2'
3.

wezwac wierzyciela do odbioru depozytu s4dowego w terminie
3 lat od ogloszenia niniejszego postanowienia
pod rygorem orzeczenia przejjcia depozytu na rzecz
Skarbu pa6stwa;
wezwad wierzyciela do odbioru depozytu przez ogloszenie
nastepujQcej tre$ci:
"SQd Rejonowy w Koscierzynie Wydziaf I Cywilny w
sprawie I Ns;S8/18 wydal postanowienie
z 18 kwietnia 2019 roku, w kt6rym zezwolif wnloskodawcy

Pzu zycie sA w warszawie na ztoienie do oepozytu
sqdowego kwoty 1534,83 zf Ueden tysiqc piqcset trzydziejci
cztery zfote osiemdziesiqt trzy grosze) qfufem
grodk6w nareinych sfawomirowi
storc w zwiqzku z rikwidacjq pracowniczego programu Eme4arneS6
,,pogodna
Przyszlosc', prowadzonego przez PrzedsiQbiorstwo
,, KASZU-Bi Meblarska sp6fdzielnia zakfad pracy chronionej w
Kogcierzynie, z tym zastrzeieniem, ie wypfata tej kwoty
moie nastqpid na rzecz wierzyciela - na jejo wnioset i
nie moie nastQpic na rzecz wnioskodawcy; wobec powyiszego
niniejszym *.yra ,iq wierzyciera- oo odbioru
depozytu w terminie 3 rat od ogfoszenia postanowienia pod-rygor"r
o.r".r"nia przejscia

depozytu na rzecz

Skarbu Pa.lstwa,,.

przyznai kuratorowi Jowicie Laska- Trawickiej wynagrodzenie
w kwocie 96 zf (dziewiqddziesiet szesd zlotych),
kt6re wypfaciC
pa6stwa_
ze Srodk6w skarbu

Sadu

Rej;or"go

* (ojllr.yn,"

;

kosztami postqpowania obcielyc wnioskodawce Pzu
zycie sA w warszawie I zasqdzic od wnioskodawcy na rzecz
skarbu Padstwa sqdu Rejonowego w Kodcierzynie kwotq
96 zt tftutem zwrotu wvoatrow.
Referendarz sEdowy Emilia puzdrowsKa

wnioskodawca wni6sr o wvdanie

."rr","",r'Tj"rlll""lti do depozyru sEdowego kwoty 1534,83 zr tyturem
- uczestnirowi-pracowniczego programu Emerytalnego ,,pogodna

srodk6w naleinych wierzycielowi slawomirowi
stotc
Prryszlosd", prowadzonego przez Przedsiqbiorstwo
Ko{cierzynie, w zwiqzku z likwidacjq tego programu.

w

uzasadnieniu wskazano,

ie w

,,

KAszuB,, laeblarska sp6ldzielnia zaklad pracy chronionej
w

zwiQzku

z brakiem wskazania przez uczestnika numeru
rachunku oankowego, jak
rowniei brakiem odbioru kierowanej do niego korespondencjL
nielest moiriwe przekazanie uczestnikowi zgromaozonyctr
na Jego rachunku oszczqdno{ciowym srodk6w.
Tym sa.y. za.noJzq podstawy do zloienia zgromadzone.j
kwoty

do

oepozwu sqdowego.

wykazal'

Referendarz sqdowy stwierdzil,ji w okoliczno(ciach
niniejszej sprawy, wnrosek jest uzasadniony. wnioskodawca
ie nie byl w
przekazac

*

stanie
zgromadzonych
r.r"'.tr-'praaorniczego programu Emerytalnego srodk6w
wierzycielowi' albowiem nie zna jego miejsca
zamiesziania jat r6wniei rachunku bankoweBo, na
kt6ry mogrby przekazac
srodki pienieine' wnioskodawca wskazal, ii kwota
zfoiona jo o"poayt, *rin* byd wydana wierzycielowi
na Jego wniosek,
zrzekaiqc sieiednoczesnie odbioru wpraconego
do depozytu Jwiadczenia.

Referendarz s.dowy ro*?gjl-1_l-niniejszej
sprawie zgodnie z u,nioskiem wzi4l pod uwag9,
2e w sprawach o
zloienie przedmiotu Swiadczenia do depozytu
sqaowegl sqa ni! lest uprawniony do badania prawdziwogci
twierdze^
przytoczonych we wniosku ograniczajQc
siq jedynie oo iuaoania, c.y ztoienie do depozytu przedmlotu
jest
swiadczenia
prawnie uzasadnione wypadki, *
dluznik moz€ aozyi po"*riot swiadczenia do depozftu
s'dowego
f6yt
ohesla
przepis art 46'l k c', ti'
iez'li wskutek okoliczrocci, za ktdre ni.'fo'nosi oopo*i"dzialnosci, nie wie, l:to jest
wierzycielem,

albo nie zna miejsca zamieszkania^lub siedziby wierzyciela_(pkt
l), jezeli vierzyciel nie ma pelnej zdolnosci do c4,nnosci
prawnych ani przedstawiciela uorawnionego
do prryjgcia swiaoczenia (pkt 2), j€zeli powstal sp6r,
lco Jest wierzycielem
(pkt 3) ijezeti z powodu innych okoticmo"Sct
d"id;i;;;;;;-r.Ji.ra,ci.t, Swiadczenie nie moze byc
spehione (ph 4).
wskazane w powolanvm przepisie.vvpadki
nie *yczerpu.;q ivsry;kilswiadczenia do
oepozytu- Okedlone s4 one r6wniez w
'
innych przepisach.
zgodnie z przepisem art' 41 ust.4 ustawi
z 20.04.2oo4r. o pracowniczych programach
emerytahych (t.j. Dz. u. z

il;;;il;

2o76t',

o,ffh

poz l'449 z p6in zm),. po uzyskaniu decyzji
o

,".;**

*ykesLniu programu,
pr"g"row odpowiednio
pracodawca, syrdyk lub likwidator pracodawcy
przixinie u.r"rtnko-, za potwierdzeniem 'lui przesyik4
polecon4,
informacjg o likwidacji programu, powiadamig.ie-.
i'"rr;.Jr"'"r.i"ilo'terminie,
od kt6.ego zap.zes tano' nariczzc,pobierac i
-o
odprowadzac skladki' oraz o orzyczynach
r i"u*1i p-g*ru'i czynnosciactr, kt6re podjgto zgodnie
zprzepisami
prawa lnformacja' o ktdrei mowa w ust. 4,
zawiera ionadti *.r*unl" uar"rtnika do wskazania
odpowiednio
pracodawcy,
likwidatorowi lub z*z4dzajqcemurachunku,
kt6i ;;;;.i;;loionunu *ptutu n-sferowa, oraz pouczeme uczestnika,
2e w przypadku niepodania rego
"u
zakladowej. nasqpi zwrot, o kt6ryn mowa w
art. 44 ust. I, oraz o konsekwencjach lunnsowych
lego zwrotu (art. 4 | usl. 5 usta\4y). Storo*rrie
do nelci przepisu an. a4
braku mozliwosci

ri:lrly:

I "T,i;;;il;y.;;owie

przekazania zwracanych srodk<tw

lll;,iri'i"rfi;I#padku

(...i;.r;ik;;i,;;

;i"-prr"ru4,*-"

oo

Poniewai w Swietle okolicznosci przytoczonych
we wniosku iEdanie wnioskodawcy jest prawnre uzasadnione,
albowiem wyplata Srodkdw pieniqznych zgromadzonych
n. r.arrri[u wierzyciela w ramactr 'eracowniczego programu
EmerytalneSo natrafia na trudne do przezwyciq2enia
przeszkody, kt6re uniemoiliwiajE

przekazanie zwracanych srodk6w (
brak numeru rachunku bankowego wierzyciela,
nieznane mieisie pobytu wierzyciela, kt6ry nie
odbiera kierowanych do
nleSo przesylek na adres zameldowania),
naleialo orzec jak w punkcie r. sentencji orzeczenia
podstawie art. 5091 s4
na
k p'c art 692 k'p c i art. 693 (1) k.p.c.
w zw. z art. 44 ust.5 usiawy o pracowniczych proSramach
'
emer*arnych.
o ile kwota nie zostanie egqjlta w wyznaczonym
ur"gni" przepadkowi na rzecz skarbu pafstwa na
o"out*lu"rt'J;iJtf:t"1i:T 18 paidziernika 2ooo r' o ritwioaciiniepodjetvch depozvt6w
zoi poz. 1s37).
ror. u.

t.iriii",

',.
wvsokosciwvnasroo."ni"
wzw z 98 ust' 1pkt 3 rozporzadzenia Ministra sqdziego
r on-i, zi:o.zorsr.
w sprawie oplat za czynnosci adwokackie
--'przyznano kuratorowi wynagrodzenie, jak
w punkcie + se-ntenciistosownie do tresci przepisu art.
k p.c. ka2dy uczestnik ponosi koszty postepowania
zwiqzane ze swym
.520
udzialem w sprawie zgodnie z tresciQ prze.pisu
art.67 pr,, r urtarfo torrtach sqdowych w sprawach
cywirnych (t.j. Dz. u.
z 201'6r' poz' 623) oplate stata w kwocie
100 zt pobiera rie oo ;iiorku o zloienie przedmiotu
Jwiadczenia do depozytu
sqdowego' Ponadto wnioskodawca, mimo zobowiEzania
do wskazania kandydata n, trr.,o.. or" J"iii.ieri,
go' Tym samym obciqiajq go wydatki,
ni" *rt"r"t
kt6re w mydi przepisu .;. t;;.'. z art.5 ust. 1 pkt poworanej
3

i.*..ot,.1,offi;T"lHffi'r:lJiffi]:1;;,;"Jl"lro;1?lil;"lr',iTffilTffl5

usrawy stanowiq
koszty sQdowe' zwiqzane z wynagrodzeniem
dla t<uratora ota wierzycie-la ustanowionego
spoir6d pracownik6w tutejszego
uwadze powvisze, na podstawie art. szo
kf.c. orzeczono, jak w punkcie s sentencji obciEiajEc
;?fli#,lru;rr""Tlna

Referendarz sqdowy Emilia puzdrowska
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