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TERLECKI i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.j. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Dmochowskiego 2 lok. 4 (00-427 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  

wspólnicy: adw. Piotr Terlecki, r.pr. Anna Terlecka (spółka adwokacko-radcowska)  

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

Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 r. 
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
I Wydział Cywilny 

ul. Inflancka 4c bud. D, I piętro 
00-189 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. Monikę Piwońską 
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00-660 Warszawa 
 

Pozwani: Zbigniew Sarata  
(PESEL: 51110701112) 
Zofia Maciejewska-Sarata  
(PESEL: 52070106504) 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
 
reprezentowani przez:  
adw. Piotr Terlecki  
Terlecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.j. 
ul. F.K. Dmochowskiego 2 lok. 4 
00-427 Warszawa 
 

sygn. akt: I ACa 620/19 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK 

w trybie art. 390 k.p.c. 
 

W zw. z doręczeniem w dniu 17 grudnia 2019 r. wniosku Powódki w trybie art. 390 
k.p.c., niniejszym wnoszę o: 
 

1) zezwolenie na złożenie niniejszego pisma na podstawie art. 205(3) k.p.c. 
(dawniej art. 207 § 3 k.p.c.) oraz oświadczam, że odpis niniejszego pisma został 
wysłany bezpośrednio do strony przeciwnej (dowód nadania w załączeniu); 
 

2) oddalenie w całości ww. wniosku złożonego w trybie art. 390 k.p.c. przez 
Powódkę (przy czym należy wskazać, że nie można wydać takiego 
postanowienia na posiedzeniu niejawnym bez uprzedniego przeprowadzenia 
rozprawy – por. np. II PZP 8/09). 
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UZASADNIENIE 
 
Wniosek Spółdzielni jest bezzasadny z następujących względów: 
 

a) Po pierwsze, jak wskazaliśmy w poprzednim piśmie, kwestia przedawnienia  
3-letniego jest tylko jedną z wielu przesłanek do oddalenia powództwa w 
całości, tak więc powództwo powinno zostać oddalone zarówno co do zasady, 
jak i w oparciu o przedawnienie (10-letnie albo 3-letnie). 
 

b) Po drugie, w niniejszej sprawie SN wypowiedział się już w zakresie zadanych we 
wniosku pytań, a instytucja z art. 390 k.p.c. nie może służyć do obalenia 
orzeczenia SN zapadłego w danej sprawie (a do tego w istocie zmierza wniosek 
strony przeciwnej). Wniosek z art. 390 k.p.c. służy bowiem do wyjaśnienia na 
etapie apelacji zagadnienia prawnego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, ale 
tylko w przypadku, w którym SN w danej sprawie jeszcze się nie wypowiedział 
odnośnie takiego zagadnienia (w przeciwnym razie tego typu wniosek 
pozwałaby podważyć „tylnymi drzwiami” każde orzeczenie SN).  

 
W niniejszej sprawie SN w wyroku z 26.09.2019 r. po pierwsze stwierdził, że 
zasada z art. 390(20) k.p.c. nie ma mocy bezwzględnej i w szczególnych 
okolicznościach można od niej odstąpić także w kontekście uchwały 
powiększonego składu SN (pomimo nienadania jej mocy zasady prawnej); a po 
drugie, przyjął wykładnię co do 3-letniego przedawnienia roszczeń Spółdzielni, 
wynikającą z uchwały 7 sędziów SN (III CZP 69/16).  
 
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 8 lipca 1964 
r. (III PO 20/64, LEX nr 4474): „Przedstawienie Sądowi Najwyższemu w trybie 
art. 388 k.p.c. [obecnie art. 390 k.p.c. – przyp. PT] pytania prawnego dotyczącego 
zagadnienia, co do którego sąd wojewódzki jako rewizyjny już raz się 
wypowiedział w swym poprzednim orzeczeniu, uchylającym wyrok wydany przez 
sąd I instancji, jest niedopuszczalne."  
 
Skoro SN stwierdził prawomocnie w niniejszej sprawie, że art. 398(20) k.p.c. nie 
ma mocy bezwzględnej w niniejszym postępowaniu (przez wzgląd na jego 
specyfikę, tj. oddalenie analogicznych powództw przeciwko sąsiadom p. Sarata 
na podstawie uchwały III CZP 69/16), to nie ma obecnie możliwości 
skierowania ponownie pytania do SN, aby jeszcze raz odpowiedział na to samo 
zagadnienie dot. granic zastosowania art. 398(20) k.p.c.  
 
SN na str. 4 uzasadnienia wyroku z 26.09.2019 r. wyraźnie zaznaczył bowiem 
dwa zagadnienia prawne, którymi się zajął w ramach rozpoznawania tej skargi 
kasacyjnej: „Zasadniczym przeto problemem mającym wpływ na rozstrzygnięcie 
skargi ma ocena znaczenia uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 marca 
2017 r., III CZP 69/16, w której Sąd Najwyższy dokonał odmiennej wykładni niż w 
wyroku kasacyjnym kwalifikacji roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o 
uzupełnienie przez jej członka wkładu przyjmując, że jest ono związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat 
(art. 118 k.c.). Inaczej, problem związania na podstawie art. 398(20) k.p.c. 
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wykładnią Sądu Najwyższego dokonaną w wyroku kasacyjnym”. Jak widać SN 
zakreślił dwa istotne zagadnienia prawne, które rozstrzygną: (1) charakter 
działalności spółdzielni wobec jej członków, a tym samym termin 
przedawnienia roszczeń; oraz (2) zakres związania wykładnią SN na podstawie 
art. 398(20) k.p.c.  
 

c) Po trzecie, istnieje jednolita linia orzecznicza SN, zgodnie z którą art. 398(20) 
k.p.c. nie ma charakteru bezwzględnego. Przy czym część składów orzekających 
przyjmuje, że możliwe jest odstąpienie od tej reguły, tylko jeśli później została 
podjęta uchwała SN o mocy zasady prawnej (np. I CSK 5/12), natomiast część 
składów orzekających uznaje, że w wyjątkowych okolicznościach orzeczenie 
powiększonego składu nie musi mieć mocy zasady prawnej. Poza SN w 
niniejszej sprawie takie zapatrywanie wyraził np. SN w wyroku z 17 listopada 
2016 r. (II UK 547/15), w którym stwierdził, co następuje: „Wnioski z 
powyższego są następujące. Z uwagi na rangę składu Sądu Najwyższego, który 
wydał wyrok 18 listopada 2015 r., II UK 100/14, należy aprobować przyjętą w nim 
wykładnię. Chodzi o to, że wartością podstawową jest jednolitość orzecznictwa w 
takich samych stanach faktycznych i prawnych. Jednolitość i stabilność 
orzecznictwa jest w państwie prawa wartością konstytucyjną (art. 1 pkt 1 ustawy 
z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w związku z art. 2 i art. 183 ust. 1 
Konstytucji RP). Innymi słowy wykładnia prawa nie powinna pomijać wykładni 
prawa przyjętej w wyroku z 18 listopada 2015 r. Oznacza to, że brak 25% obrotu 
w kraju nie wystarcza do utrzymania wyroku. Tłumaczy to również dlaczego nie 
przesądza odwołanie się do zawiązania poprzednim wyrokiem Sądu Najwyższego 
w tej sprawie z 18 listopada 2014 r., II UK 46/14. Sądowi Apelacyjnemu należy 
się wyjaśnienie, że art. 39820 k.p.c. nie zamyka zakresu związania 
poprzednią wykładnią prawa w sytuacji, gdy po uchyleniu skład 
powiększony Sądu Najwyższego przyjął inną wykładnię prawa (wyżej 
wskazaną). Skarżący natomiast błędnie podaje w zarzucie skargi, iż 
zachodzi związanie wyrokiem Sądu Najwyższego 4 czerwca 2014 r., gdyż 
wyrok ten nie został wydany w tej sprawie. Niemniej zasadnie argumentuje, 
że również ten (poprzedni) kierunek wykładni nie przesądzał sprawy 
albowiem nadal była wymagana analiza całościowa.” 

 
Sytuacja w tej sprawie była analogiczna – Sąd Apelacyjny uznał, że jest związany 
wykładnią wyroku SN, który zapadł w toczącej się sprawie (II UK 46/14), jednak 
w międzyczasie został wydany wyrok SN w składzie 7 sędziów z 18 listopada 
2015 r., II UK 100/14, w którym przesądzono o odmiennej wykładni (nie 
nadając mu jednak mocy zasady prawnej). Przy czym także w innych tego typu 
sprawach zapadały także inne wyroki odpowiadające wykładni zawartej w 
orzeczeniu II UK 100/14 (a nie wyrokowi II UK 46/14). W tym przypadku SN 
(analogicznie jak w niniejszej sprawie) przyjął, że zasada z art. 398(20) k.p.c. nie 
jest bezwzględna (w szczególności w kontekście jednolitości i stabilności 
orzecznictwa, mających walor konstytucyjny) i w zw. ze specyfiką sprawy należy 
przyjąć za wiążący pogląd przeważającej linii orzeczniczej zwieńczony 
wyrokiem 7 sędziów SN (II UK 100/14). 
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W niniejszej sprawie spór dot. statusu spółdzielni mieszkaniowej w relacji z jej 
członkiem, a tym samym terminu przedawnienia roszczeń. W uchwale 7 
sędziów SN (III CZP 69/16) jednoznacznie przesądzono tę kwestię (w tym 
krytycznie odniesiono się wprost do wyroku I CSK 1003/14 zapadłego 
wcześniej w niniejszej sprawie). Co istotne w oparciu o ww. uchwałę dwóch 
sąsiadów p. Sarata wygrało prawomocnie sprawy toczące się z powództw SM 
Przy Metrze (wyroki załączone do skargi kasacyjnej) – wyrok SO w Warszawie 
XXIV C 174/10, utrzymany w mocy przez SA w Warszawie (I ACa 2378/15) – 
sprawa p. Gargasza, jak również wyrok SA w Warszawie, utrzymany w mocy 
przez SN wyrokiem (I CSK 665/15) – sprawa p. Winiarczyka. 

 
d) po czwarte, tut. Sąd uwzględniając wniosek Powódki w istocie sam naruszyłby 

dyspozycję art. 398(20) k.p.c., bo de iure wystąpiłbym przeciwko wykładni dot. 
art. 398(20) k.p.c. zawartej już w wyroku SN (vide: argumentacja ze str. 4 
uzasadnienia wyroku). 

 
e) po piąte, cytowane przez Powódkę postanowienie SN III CSK 108/16 odnosi się 

do bezwzględnego obowiązywania zasady z art. 398(20) k.p.c. wobec sądu II 
instancji, a nie w stosunku do równorzędnego składu SN ponownie 
rozpoznającego sprawę. SN w wyroku z 26.09.2019 r. wyraźnie rozróżnił te 
kwestie stwierdzając: „W tej sytuacji skład orzekający Sądu Najwyższego uznał, 
że orzekając w sprawie należy przyjąć dokonaną w uchwale z dnia 9 marca 2017 
r., III CZP 69/15, kwalifikację roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie 
przez jej członka wkładu. Przyjmując, że to roszczenie jest związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat 
(art. 118 k.c.), inaczej niż Sąd Apelacyjny będący związany jego oceną z 
wyroku kasacyjnego. Sąd Najwyższy celem uniknięcia zbędnych powtórzeń 
odwołuje się do motywów tego stanowiska przedstawionych w uzasadnieniu 
uchwały (…).” 
 

f) po szóste, na marginesie powyższych rozważań, należy wskazać, że Pozwani w 
skardze kasacyjnej (pkt V) wnosili, aby SN przekazał sprawę powiększonemu 
składowi w celu nadania mocy zasady prawnej orzeczeniu, ale SN uznał 
najwyraźniej, że nie jest to konieczne, bo art. 398(20) k.p.c. nie wiąże go w 
sposób bezwzględny. 

 
 
Mając na względzie powyższe, wnoszę jak w petitum. 
 
 
_______________________ 
adw. Piotr Terlecki 
 
 
Załączniki: 

1) dowód nadania pisma do pełnomocnika strony przeciwnej. 

 
 


