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TERLECKI i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.j. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. F.K. Dmochowskiego 2 lok. 4 (00-427 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział KRS 

KRS: 0000451251, REGON: 142562890, NIP: 701-025-59-46 

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. 
 

Sąd Najwyższy 
I Wydział Cywilny 
Pl. Krasińskich 2/4/6 

00-951 Warszawa 
 

- za pośrednictwem –  
 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
V Wydział Cywilny-Odwoławczy 

Al. Solidarności 127  
00-898 Warszawa 

 
Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 
ul. Lanciego 12, 02-792 Warszawa 
(dalej jako „Powódka” albo „Spółdzielnia”) 
 
reprezentowana przez:  
r.pr. Andrzej Franczak 
Kancelaria Radcy Prawnego 
ul. Wąwozowa 8 lok. 202 
02-796 Warszawa 
 

Pozwani: Zbigniew Sarata  
(PESEL: 51110701112) 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
 
reprezentowany przez:  
adw. Piotr Terlecki  
Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. 
ul. F.K. Dmochowskiego 2 lok. 4 
00-427 Warszawa 
 

sygn. akt II instancji: V Ca 1206/13 

wartość przedmiotu zaskarżenia: 35.498 zł  

wpis sądowy: 355 zł (1/5 opłaty sądowej) 

 

ZAŻALENIE W TRYBIE ART. 3941 § 11 K.P.C. 
na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 3.10.2013 r.,  

sygn. V Ca 1206/13, doręczonego w dniu 5.11.2013 r.  

 

[PETITUM] 

W imieniu mojego Mocodawcy (pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w 

załączeniu), na podstawie art. 394(1) § 1 pkt 1 k.p.c., niniejszym zaskarżam w  całości 

wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 3 
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października 2013 r., sygn. V Ca 1206/13 (którego odpis wraz z uzasadnieniem doręczono 

Pozwanemu Z. Sarata w dniu 5 listopada 2013 r., dalej jako „Wyrok”) i tym samym wnoszę na 

niego zażalenie. 

 

[ZARZUTY] 

Zaskarżonemu Wyrokowi zarzucam naruszenie: 

a) przepisów postępowania mających istotny wpływ na treść orzeczenia, a 

mianowicie art. 386 § 2 oraz art. 386 § 4 k.p.c. w związku z uchyleniem wyroku Sądu I 

instancji pomimo niewystąpienia przesłanek procesowych, tj. nieważności 

postępowania, nierozpoznanie istoty sprawy lub konieczności przeprowadzenia 

postępowania dowodowego w całości. 

 

[ZARZUTY] 

Na podstawie art. 3941 § 3 w zw. z art. 39815 § 1 zd. pierwsze k.p.c. wnoszę o:  

a) uchylenie Wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi II 

instancji; 

b) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według 

norm przepisanych. 

 

UZASADNIENIE 

Sąd II instancji wyrokiem z dnia 3 października 2013 r. uchylił wyrok Sądu I instancji oraz 

przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 

W części merytorycznej uzasadnienia Sąd II instancji stwierdził, że „działanie Sądu I 

instancji obarczone jest wieloma uchybieniami”. Wskazał, że wystąpiły nieprawidłowości w 

związku z połączeniem spraw w trybie art. 219 k.p.c. polegające na tym, że Sąd I instancji 

pomimo ich połączenia wydał potem wyrok w zakresie jednego powództwa natomiast w 

drugiej z połączonych spraw otworzył rozprawę na nowo oraz kontynuował w nim 

postępowanie dowodowe. Podniósł także, że w komparycji wyroku Sądu I instancji jest błąd. 

Sąd II instancji skonkludował, że w takim razie nie było możliwe ustalenie jaki był rzeczywisty 

przedmiot orzekania. 

Należy wskazać, że poza pewnymi uchybieniami formalnymi Sądu I instancji, instytucja z 

art. 219 k.p.c. przewiduje, że sprawy rozpoznaje się wspólnie przez wzgląd na ekonomię 

procesową, jednak formalnie pozostają to wciąż dwie odrębne sprawy, co do których orzeka się 

oddzielnie. Takie stanowisko można także odnaleźć w orzecznictwie – zgodnie z 

postanowieniem SN z 3 lutego 2012 r. (sygn. akt I CZ 164/11): „Połączenie - na podstawie art. 



    
   3 

 
                                                                       

219 k.p.c. - kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia 

jest zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie 

pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i 

rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia 

przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu 

przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw” (por. także: wyrok SA w Łodzi z 28 

lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1227/12; wyrok SA w Białymstoku z 14 września 2012 r., sygn. 

akt I ACa 341/12). 

Tak więc Sąd I instancji miał prawo wydać odrębne orzeczenie dla jednej sprawy, a drugą 

kontynuować. Przed Sądem I instancji toczyły się dwie sprawy: 

 o kwotę 58.435,40 zł (40.896,54 zł + odsetki) przeciwko Z. Sarata (nakaz z 2006 r., w 

międzyczasie nastąpiło rozszerzenie powództwa), w której wydano wyrok, od którego 

Pozwany złożył apelację; 

 o kwotę 24.706,82 zł (23.897,10 zł + odsetki) przeciwko Z. Sarata i Z. Maciejewska-

Sarata (nakaz z 2009 r.), w której kontynuowane jest postępowanie dowodowe przed 

Sądem I instancji. 

 

Przy czym pisma Powódki z sierpnia 2012 r. nie można traktować jako „połączenia 

roszczeń” w sprawach, bo taka instytucja procesowa nie istnieje. Pismo to stanowiło jedynie 

sprecyzowanie wszystkich roszczeń dochodzonych w powyższych dwóch odrębnych 

postępowaniach. 

 

Wyrok Sądu I instancji z 13 listopada 2012 r. nie zawiera także błędu w komparycji – 

sprawa została rozpoznana na wspólnej rozprawie dotyczącej obydwu spraw (stąd 

wymienienie zarówno pierwszej, jak i drugiej sprawy), natomiast wyrok został wydany tylko w 

odniesieniu do sprawy przeciwko Zbigniewowi Saracie – stąd sentencja wyroku dotyczy tylko 

„sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zbigniewowi Saracie”. 

 

Jednocześnie Sąd I instancji nie wykazał wystąpienia żadnej z przesłanek z art. 386 § 2 i § 

4 k.p.c. ograniczając się wyłącznie do stwierdzenia: „Jednocześnie wskazać należy, iż w zakresie 

pozwanej nie została w rozpoznana istota sprawy” (pisownia oryginalna). W orzecznictwie 

Sądu Najwyższego dotyczącym rozpoznania zażaleń składanych w trybie art. 3941 § 11 k.p.c. 

podnosi się, co następuje:  
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 Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 czerwca 2013 r. (sygn. akt I 

CZ 48/2013, LexPolonica nr 7417866, www.sn.pl): „W uzasadnieniu projektu 

nowelizacji art. 394[1] § 1[1] k.p.c. dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2011 r. Nr 233 poz. 1381) - wskazano, że kompetencja do uchylenia wyroku sądu 

pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania jest 

nadużywana przez sądy drugiej instancji i to także obecnie, gdy obowiązujący 

model postępowania cywilnego zakłada, że druga instancja jest instancją 

merytoryczną, w ramach której rozpoznanie sprawy powinno nastąpić ex novo i 

prowadzić do wydania rozstrzygnięcia kończącego spór pomiędzy stronami. Takie 

podejście do zakresu rozpoznania i orzekania w postępowaniu apelacyjnym znajduje 

potwierdzenie w orzecznictwie. W uchwale Składu Siedmiu Sędziów z dnia 31 stycznia 

2008 r. III CZP 49/2007 (OSNC 2008, nr 6, poz. 55), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że sąd drugiej 

instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w 

niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty 

dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z 

urzędu pod uwagę nieważność postępowania. 

 

Zgodnie z art. 386 § 2 i § 4 k.p.c. uchylenie wyroku (postanowienia co do istoty 

sprawy w postępowaniu nieprocesowym) połączone z przekazaniem sprawy do 

ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji może nastąpić w razie 

stwierdzenia nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji i 

zniesienia postępowania w zakresie dotkniętym nieważnością, nierozpoznania 

istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji oraz wtedy, gdy wydanie wyroku 

wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Zażalenie na 

orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji ma służyć skontrolowaniu, czy 

zostało ono prawidłowo wydane w jednej z wymienionych wyżej sytuacji. Przy jego 

rozpoznawaniu Sąd Najwyższy nie bada istoty sprawy, tego, co w świetle zgłoszonego 

żądania i jego podstawy faktycznej stanowiło przedmiot postępowania, lecz jedynie 

ocenia, czy stwierdzone przez sąd odwoławczy okoliczności są tymi, które w świetle 

art. 386 § 2 i § 4 k.p.c. usprawiedliwiają wydanie orzeczenia kasatoryjnego, 

zamiast - co powinno być regułą - reformatoryjnego. Środek odwoławczy 

unormowany w art. 394[1] § 1[1] k.p.c., przy całej swojej specyfice, pozostaje zażaleniem, 

nie służy zatem ocenie prawidłowości czynności procesowych sądu podjętych w celu 
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wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy ani także zaprezentowanego przez ten sąd 

poglądu na temat wykładni prawa materialnego mającego zastosowanie w sprawie. 

 

Kontrola Sądu Najwyższego o tak określonych granicach nie zmierza do oceny zasadności 

żądania pozwu (wniosku) ani także apelacji i nie polega na merytorycznym badaniu 

stanowiska prawnego sądu drugiej instancji. 

 

Jeżeli wyrok został uchylony z powodu nierozpoznania przez sąd pierwszej 

instancji istoty sprawy, a na tę przesłankę wskazał Sąd Okręgowy w zaskarżonym 

postanowieniu, to rolą Sądu Najwyższego w postępowaniu zażaleniowym jest 

zbadanie, czy sąd odwoławczy prawidłowo rozumiał to pojęcie oraz czy jego 

merytoryczne stanowisko w sprawie uzasadniało taką ocenę postępowania sądu 

pierwszej instancji. 

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że do nierozpoznania 

istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie 

odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania 

materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, 

bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub 

procesowa unicestwiająca roszczenie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 

1936 r. C II 1833/35 Zb. Orz. 1936, poz. 315; postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 

września 1998 r. II CKN 897/97 OSNC 1999, nr 1, poz. 22; z dnia 15 lipca 1998 r. II CKN 

838/97; z dnia 3 lutego 1999 r. III CKN 151/98; wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 

lutego 2002 r. I CKN 486/2000 OSP 2003 nr 3, poz. 36; z dnia 21 października 2005 r. III 

CK 161/2005; z dnia 12 listopada 2007 r. I PK 140/2007 OSNP 2009, nr 1-2, poz. 2). 

 

Oceny, czy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy dokonuje się po 

przeanalizowaniu żądań pozwu (wniosku) i przepisów prawa materialnego stanowiących 

podstawę rozstrzygnięcia, nie zaś na podstawie ewentualnych wad postępowania 

wyjaśniającego. Zakwestionowanie przez sąd odwoławczy poglądu prawnego sądu 

pierwszej instancji co do podstawy prawnej rozpoznawanego roszczenia także nie 

oznacza, że sąd ten nie rozpoznał istoty sprawy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 

kwietnia 1999 r. II UKN 589/98 OSNP 2000, nr 12, poz. 483)” (por. także postanowienia 

SN o następujących sygnaturach: V CZ 23/2013; V CZ 25/2013; I PZ 18/2012; I CZ 

136/2012; IV CZ 147/2012; IV CZ 156/2012; III CZ 77/2012; I CZ 168/2012). 
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Sąd II instancji nie uzasadnił swojego stanowiska, powołał się tylko lakonicznie na 

„nierozpoznanie istotny sprawy w zakresie strony pozwanej” (jak wynika z treści uzasadnienia 

Wyroku nie chodziło mu o kwestię skuteczności zarzutu przedawnienia, który został 

uwzględniony przez Sąd I instancji i nie był kwestionowany przez Sąd II instancji). W 

uzasadnieniu skupił się tylko na „wadach postępowania wyjaśniającego”, które jak wynika z 

powyżej przytoczonego orzecznictwa nie mogą być przesłanką wydania wyroku kasatoryjnego, 

a ponadto zasadność tych zarzutów również pozostaje wątpliwa w kontekście przytoczonego 

powyżej orzecznictwa dot. art. 219 k.p.c. Brak natomiast jakichkolwiek argumentów, że doszło 

do nierozpoznania istoty sprawy w rozumieniu wynikającym z przedstawionego powyżej 

orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

*** 

Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że Pozwany stoi na stanowisku, iż w obliczu 

argumentacji oraz dowodów zgłoszonych przez niego zarówno w postępowaniu w pierwszej, jak i w 

drugiej instancji, powództwo powinno ulec oddaleniu także w pozostałej części. Na powyższe wskazuje, 

poza zarzutem przedawnienia, m.in. fakt, że dom nie jest własnością spółdzielni (k. 1497 i 1506); fakt, że 

spółdzielnia nie ma umowy na administrowanie domem, który nie jest jej własnością (k. 1506) i według 

prawa spółdzielczego nie może tworzyć funduszu remontowego (k. 1496); jak również uwagi dot. 

sporządzonego audytu (k. 1179, 1180, 1498, 1499) oraz powierzchni uwzględnianej przy wyliczaniu 

opłat (szesnasta część pow. PUM budynku S1, k 1001, 1013). Ponadto, jak argumentował pozwany w 

pismach procesowych z 17 i 25 lutego 2010 (sygn. akt II Cupr 817/09 i II Cupr 87/10) budowanie 

domów jednorodzinnych przez spółdzielnie mieszkaniowe może być prowadzone jedynie w celu 

przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. Wynika to zarówno z ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, jak też ze statutu spółdzielni. Zarówno sąd pierwszej, jak sąd drugiej instancji 

zignorowały wszystkie powyższe argumenty, co widać na tle uzasadnień wyroków zarówno w I, jak II 

instancji. Należy wskazać, że w przypadku uwzględnienia powództwa lub jego części, drugie z rzędu 

skierowanie tej samej sprawy do sądu pierwszej instancji bez rozpatrzenia meritum spowoduje 

niezawinione przez Pozwanego znaczne zwiększenie odsetek od nienależnych spółdzielni „opłat 

eksploatacyjnych” i funduszy remontowych. Reasumując, Sąd II instancji dysponuje odpowiednim 

materiałem dowodowym do wydania wyroku reformatoryjnego i oddalenia powództwa w całości. 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w Petitum. 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) Odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej; 

2) Dowód uiszczenia częściowej opłaty sądowej od zażalenia; 

3) 3 odpisy zażalenia wraz z załącznikami dla strony przeciwnej. 


