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sygn. akt II instancji: I Aca 1629/13
ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KASACYJNĄW imieniu moich Mocodawców (pełnomocnictwo ogólne w aktach sprawy, w treścipełnomocnictwa wyraźnie przewidziano upoważnienie do „reprezentowania przed SądemNajwyższym” oraz „na wszystkich etapach” postępowania w tej konkretnej sprawie), napodstawie art. 398 (7) § 1 k.p.c., niniejszym składam bezpośrednio do Sądu II instancjiodpowiedź na skargę kasacyjną (doręczoną w dniu 5 listopada 2014 r.), oraz:
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1. wnoszę o odmówienie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (w zw. z tym, że niespełnione zostały przesłanki z art. 398(9) § 1 k.p.c.), a w przypadku przyjęcia jej dorozpoznania, wnoszę o oddalenie skargi kasacyjnej w całości;
2. w przypadku przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, wnoszę o wyznaczenierozprawy w niniejszej sprawie;
3. wnoszę o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego,według norm przepisanych (zgodnie z orzecznictwem SN za sporządzenie odpowiedzina skargę kasacyjną powinno zasądzać się wynagrodzenie jak za sporządzenie skargikasacyjnej – vide: pkt 5 uzasadnienia poniżej).

UZASADNIENIEDla przejrzystości wywodu, zachowano numerację jak w treści skargi kasacyjnej:
1. Uwagi wstępneNależy wskazać, iż nie jest prawdą, że Sąd II instancji nie kwestionował ustaleńfaktycznych Sądu I instancji. Strona Pozwana przedstawiła 7 zarzutów apelacyjnych oraz dwazarzuty przedawnienia. Sąd II instancji nie zajmował się w swoich rozważaniach ustaleniamifaktycznymi Sądu I instancji bowiem uznał za zasadny najdalej idący zarzut strony Pozwanej, tj.zarzut przedawnienia roszczeń Spółdzielni w okresie 3-letnim.
2. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania.Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określonew art. 398(9) k.p.c. Zgodnie z jednym z najnowszych postanowień Sądu Najwyższego z dnia 10lipca 2014 r. (I CSK 681/2013): „Skarżący ma rację, że w orzecznictwie występowały przez
dłuższy czas rozbieżności w zakresie oceny, jakie zdarzenia występujące w ciągu
zapoczątkowanym wydaniem decyzji, później uznanych za nieważne lub za niezgodne z prawem,
o odmowie oddania nieruchomości warszawskich na własność czasową, pozostawały w
przyczynowym związku ze szkodą poniesioną przez właściciela przejętej nieruchomości. Powstały
problem dotyczy jednak nie tyle wykładni wskazanych przez pozwanego przepisów, ile ich
stosowania. Ponadto, pomimo występujących rozbieżności w ostatnim czasie w orzecznictwie
Sądu Najwyższego ukształtowała się wyraźna tendencja do włączania do ciągu zdarzeń
powodujących szkodę także wydania decyzji wywołujących następczo nieodwracalne dla
właściciela zmiany własnościowe, uniemożliwiające przywrócenie stanu sprzed wydania
nieważnej decyzji odmawiającej ustanowienia prawa własności czasowej (zob. np. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 6 września 2012 r. I CSK 27/2012 nie publ., z dnia 4 października 2012 r. I
CSK 665/2011 nie publ., i z dnia 15 lutego 2013 r. I CSK 332/2012 nie publ.). Stanowisko zajęte
w rozpatrywanej sprawie wpisuje się więc w ukształtowany aktualnie kierunek
stosowania prawa przez Sąd Najwyższy i nie uzasadnia potrzeby przyjęcia skargi
kasacyjnej do rozpoznania”.W przedmiotowej sprawie od 2011 r. (począwszy od uchwały SN z 21 stycznia 2011 r.,sygn. akt III CZP 125/10) linia orzecznicza SN jest jednolita w zakresie 3-letniegoprzedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowych względem ich członków oraz traktowaniadziałalności spółdzielni jako działalności gospodarczej. Na powyższe zwrócił uwagę skład
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orzekający w II instancji: „Jakkolwiek w judykaturze Sądu Najwyższego jeszcze do 2011 r.
zdawało się dominować stanowisko zgodne z tym poglądem Sądu Okręgowego, jednak nie wydaje
się ono przekonywające i zostało poniechane w późniejszym orzecznictwie tego Sądu. Jak wyjaśnił
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. (I CSK 199/12, LEX nr 1254613), działalność
spółdzielni mieszkaniowej, dostosowana do jej specyficznych zadań, choć nieprowadzona w celu
zarobkowym, lecz podporządkowana nadrzędnej zasadzie gospodarności, mieści się w pojęciu
działalności gospodarczej.”Nawet zestawienie orzeczeń zaprezentowane przez Powoda potwierdza powyższy fakt –orzeczenia opowiadające się za terminem 10-letnim przedawnienia (nieprowadzeniemdziałalności gospodarczej przez spółdzielnie) pochodzą sprzed 2011 r.Strona Powodowa powołuje się także na komentarz z 2010 r. autorstwa R. Dziczka, którybył jednym z orzekających w niniejszej sprawie (przewodniczącym składu orazsprawozdawcą). Należy zwrócić uwagę, że podczas rozprawy (na której występował podpisanyponiżej pełnomocnik) ten właśnie sędzia stwierdził, że zmienił swój pogląd pod wpływemorzecznictwa Sądu Najwyższego z 2011 r. i 2012 r., co potwierdza także treść pisemnegouzasadnienia wyroku SA w Warszawie.Tak więc mając na względzie fakt, że aktualna linia orzecznicza jest jednolita, brakpodstaw do przyjęcia przedmiotowej skargi do rozpoznania.
3. Uzasadnienie podstaw skargiOdnosząc się do podstaw skargi kasacyjnej należy wskazać, że zgodnie z aktualną,jednolitą linią orzeczniczą SN od 2011 r. działalność spółdzielni mieszkaniowej, dostosowanado jej specyficznych zadań, choć nieprowadzona w celu zarobkowym, lecz podporządkowananadrzędnej zasadzie gospodarności, mieści się w pojęciu działalności gospodarczej (vide:wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 199/12, LEX nr 1254613).Zgodnie z orzecznictwem SN spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą w rozumieniuart. 43¹ k.c., a przed wejściem w życie tego przepisu była podmiotem gospodarczym wrozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, art. 2 ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej i art. 4 ust. 1 ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy zajmował takiestanowisko w szczególności w uchwale z dnia 25 czerwca 1991 r., III CZP 53/01 (niepubl.),uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91 (OSNC 1992, Nr 5,poz. 65) i postanowieniu z dnia 20 października 1999 r., III CKN 372/98 (OSNC 2000, Nr 4, poz.81). Odnosząc się natomiast do argumentacji Pozwanej, że spółdzielnia mieszkaniowaprowadzi tzw. działalność bezwynikową, a więc niezarobkową (vide: art. 6 ust. 1 u.s.m.,poprzednio art. 208 § 4 pr. spółdz.), należy wskazać, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21stycznia 2011 r. (III CZP 125/10, OSNC 2011, Nr 10, poz. 107), stwierdził, że wprawdziespółdzielnia mieszkaniowa prowadzi działalność tzw. bezwynikową, nieobliczoną na zysk, tojednak w zakresie działalności ukierunkowanej na szeroko pojęte zaspokojenie potrzebmieszkaniowych swoich członków musi być traktowana na rynku tak samo jak inniprzedsiębiorcy działający bezpośrednio w celu osiągnięcia zysku. Wyjaśnił przy tym, żedziałalnością gospodarczą jest także działalność niezarobkowa, zmierzająca jedynie dopokrywania własnymi dochodami ponoszonych kosztów. Tego typu działalność jestzdominowana regułami ekonomicznymi, motyw zysku (zarobku) zastępowany jest motywemracjonalnego (ekonomicznego) gospodarowania, co oznacza zamiar uzyskania maksymalnegoefektu - niekoniecznie zysku - przy danym nakładzie środków albo zamiar minimalnegozużycia tych środków w celu wykonania wyznaczonego zadania. Konkludując SN uznał, że
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działalność spółdzielni mieszkaniowej, dostosowana do jej specyficznych zadań, choćnieprowadzona w celu zarobkowym, lecz podporządkowana nadrzędnej zasadziegospodarności, mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostałowyrażone także w wyroku SA w Warszawie z dnia 24 października 2013 r., I ACa 642/13.Przepis art. 118 k.c. dotyczy podmiotów, które profesjonalnie i zawodowo trudnią siędziałalnością gospodarczą, a ich roszczenie jest związane z tym zakresem aktywności. Wświetle powyższego wywodu należy więc uznać, że w niniejszej sprawie doszło doprzedawnienia w okresie 3-letnim (zresztą zgodnie z zarzutami apelacji, nawet przyjmującprzedawnienie 10-letnie, i tak do niego doszło).Strona Powodowa podnosi także brak statusu konsumenckiego członków spółdzielnimieszkaniowych. Należy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem SN taki status przysługujeczłonkom spółdzielni. Najtrafniej omawiany problem ujął SN w ww. wyroku z dnia 8 listopada2012 r. I CSK 199/12, w którym podniósł, iż: „Zgodnie z art. 22(1) k.c., za konsumenta uważa się
osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową. Jest to bardzo szeroka definicja, nietrudno więc zauważyć, że
pozwani, po pierwsze, są osobami fizycznymi, po drugie zaś zawarli z powodem umowę
niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, o ile w ogóle prowadzą
taką działalność (…). Pogląd ten może być z pewnością uważany za użyteczny, zwłaszcza w
odniesieniu do stosunków prawnych wiążących członków z dużymi spółdzielniami
mieszkaniowymi. W takich spółdzielniach rzeczywiście członkowie mogą być niekiedy postrzegani
jako klienci wszechmocnych zarządów i rad nadzorczych, praktycznie pozbawieni jakiegokolwiek
wpływu na sprawy spółdzielni oraz na treść zawieranych z nimi umów.”Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać, że strona Powodowa całkowiciepomija fakt, że umowa nr 210 z 23 sierpnia 1997 r. została zawarta w momencie, kiedyPozwani nie byli członkami Spółdzielni (umowa ta wyraźnie rozróżniała jakie przepisystosować do niej w zależności od zawarcia jej przez członka bądź osobę trzecią), a Spółdzielniadokonywała czynności prawnej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.Statut Spółdzielni w § 90 Statutu przewiduje expressis verbis możliwość prowadzenia przez niądziałalności gospodarczej. Tym samym, już mając na względzie powyższe fakty, należywskazać, że w niniejszej sprawie ewidentne jest, iż umowa została zawarta pomiędzypodmiotem prowadzącym działalność gospodarczą a konsumentami.
4. Uzasadnienie wniosku kasacyjnegoSkarga co do zasady jest niezasadna, tak więc również wniosek kasacyjny nie powinienzostać uwzględniony.
5. Kwestie formalno-prawne (koszty postępowania)Należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, zasporządzenie odpowiedzi na skargę kasacyjną zasądza się wynagrodzenie, jak za sporządzenieskargi kasacyjnej (vide: wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r. II UK 359/2008; postanowienie SN zdnia 27 października 1998 r. III CKN 805/98).
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6. PodsumowaniePo pierwsze, skarga kasacyjna nie powinna zostać przyjęta do rozpoznania bowiemaktualna linia orzecznicza SN w tym zakresie jest jednolita, tak więc nie są spełnione przesłankiz art. 398(9) § 1 k.p.c.Po drugie, w przypadku przyjęcia skargi do rozpoznania, należy stwierdzić, że SądApelacyjny dokonał prawidłowej interpretacji art. 118 k.c. poprzez uznanie, że wprzedmiotowej sprawie doszło do przedawnienia w terminie 3-letnim. Tak więc skargapowinna zostać oddalona w całości.Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w Petitum.

________________________adw. Piotr Terlecki
Załączniki:

1) 3 odpisy odp. na skargę kasacyjną;
2) dowód wysłania 1 odpisu odp. na skargę bezpośrednio do strony przeciwnej.
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