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L e g a ł  A d v i s o r s

Warszawa, 23 marca 2020 roku

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
I Wydział Cywilny 
ul. Inflancka 4C 
00-189 Warszawa

Powódka:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze"
(adres w aktach sprawy)
reprezentowana przez
radcę prawnego Emilię Bajson
działającą z substytucji:
radcy prawnego Moniki Piwońskiej
ul. Lwowska 5 lok. 11
00-660 Warszawa

Pozwani:
1. Zofia Maciejewska -Sarata
2. Zbigniew Sarata

(adresy w aktach sprawy) 
reprezentowani przez 
adwokata Piotra Terleckiego
ul. Dmochowskiego 2 lok. 4 
00-427 Warszawa

Sygn. akt I ACa 620/19

Odpowiedź na wniosek pozwanych 

o podjęcie zawieszonego postępowania

Działając w imieniu powódki, wnoszę o nieuwzględnienie wniosku pozwanych o podjęcie 
zawieszonego postępowanie.
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Pismo z dnia 2 marca 2020 r. w rzeczywistości jest próbą zaskarżenia postanowienia w 
przedmiocie zawieszenia postępowania -  na które jak zwróciła uwagę strona pozwana nie 
przysługuje zażalenie.
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W niniejszej sprawie nie doszło do zmiany okoliczności. Przedstawione w piśmie z dnia 2 marca 
2020 r. argumenty sformułowane zostały na rozprawie apelacyjnej w dniu 28 lutego 2020 r. i 
wzięte pod uwagę przez Sąd wydający postanowienie.

Przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest zbadania zgodność z 
Konstytucją art. 398 20 KPC w zakresie umożliwiającym Sądowi Najwyższemu wydającemu 
rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt I CSK 378/18, wydanie rozstrzygnięcia w sprawie, w 
której istniało już wiążące wszystkie sądy w danej sprawie -  w tym Sąd Najwyższy -  orzeczenie 
Sądu Najwyższego wydane w sprawie I CSK 1003/14.

Rozstrzygniecie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny w sposób bezpośredni wpływa na 
niniejsza sprawę.

Jeśli bowiem Trybunał Konstytucyjny uzna że przepis art. 398 20 KPC jest zgodny z Konstytucją 
tym samym oddali skargę konstytucyjną powoda to orzeczeniem wiążącym Sąd Apelacyjny w 
niniejszym postępowaniu na podstawie art. 398 20 KPC będzie wyrok SN z dnia 26 września 
2019 r. -  I CSK 378/18

Jeśli zaś Trybunał Konstytucyjny uzna że przepis art. 3 9 8 20 KPC jest niezgodny z Konstytucją 
tym samym uwzględni skargę konstytucyjną powoda to będzie to co najmniej wskazaniem dla 
Sądu Apelacyjnego iż orzeczeniem wiążącym w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 
398 20 KPC będzie wyrok SN z dnia 17 grudnia 2015 r. -  I CSK 1003/14

Niezasadnym jest również sugerowanie, że zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie 
narusza zasady ekonomiki procesowej.

Pozwany statystyki na temat terminu oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Konstytucyjny, zaczerpał z źródła nie dającego wiarygodności.

Co więcej, z informacji uzyskanych przez powoda wynika, że odpisy skargi konstytucyjnej 
zostały już wysłane do innych uczestników postępowania, a nadto w sprawie tej wyznaczony 
został skład sędziowski. W takiej sytuacji nie sposób zakładać, że postępowanie przed 
Trybunałem Konstytucyjnym prowadzone będzie w sposób opieszały.

Wskazać nadto należy, że niniejsza sprawa ze względu na swoją wartość przedmiotu 
zaskarżenia podlegać będzie możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną. W takiej sytuacji,
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pochopne orzekanie bez dokładnego zbadania -  przede wszystkim -  podstaw prawnych, może 
wywołać dużo większe opóźnienie w zakresie uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sądowego.
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W świetle przedstawionych powyżej argumentów wniosek pozwanych nie zasługuje na 
uwzględnienie.

Jednocześnie oświadczam, że odpis niniejszego pisma został nadany przesyłką poleconą na 
adres pełnomocnika pozwanych. Wobec złożonego oświadczenia, zaś nie istnieje potrzeba 
załączania do niniejszego pisma dodatkowych dowodów.

Emilia Bajso 
radca prawny
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