
Lego ! Adv isors 

Warszawa, dnia 09 grudnia 2019 r. 

Trybunał Konstytucyjny 

al. J. Ch. Szucha 12a 

00-918 Warszawa 

Skarżący: 

s 

z siedzibą w W 

KSR: 

reprezentowana przez: 

radcę prawnego Emilię Bajson 

nr wpisu WA-13604 

P- Law Legal Advisors 

ul. Lwowska S lok. 11 

00-660 Warszawa 

SKARGA KONSTYTUCYJNA 

Działając w imieniu Skarżącego- S z siedzibą w W 

(odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej stanowi Załącznik nr l, 

aktualny odpis KRS stanowi Załącznik nr 2L na podstawie art. 79 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) zwanej dalej: " Konstytucją RP" oraz w zw. z 

art. 33 ust 2 oraz art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2072) zwanej dalej: "ustawa o TK" niniejszym 

wnoszę skargę konstytucyjną. 

ul. Lwowska S lok. 11 www: p-law.pl 
00-660 Warszawa e-mail: kontakt@p-law.pl 

NIP: 1132311849 Tel. +48 22 621 10 01 
REGON: 140838097 Fax +48 22 625 01 07 



Mając na uwadze treść art. 53 ust 1 pkt 1 ustawy o TK wnoszę o stwierdzenie, że: 

• art. 398 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks pastepowania cywilnego (tj. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1460) zwany dalej: "KPC" w zakresie w jakim nie przewiduje sankcji za 

naruszenie nakazu związania sądu, któremu sprawa została przekazana, wykładnią prawa 

dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy, i tym samym w zakresie w jakim dopuszcza 

możliwość rozpatrywania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej opartej o podstawy 

sprzeczne z dokonaną już w danej sprawie przez Sąd Najwyższy wykładnią przepisów prawa, 

jest niezgodny 

• z art. 45 ust 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP z uwagi na zaistniałe naruszenie prawa do 

otrzymania wiążącego rozstrzygnięcia w sprawie, bez nieuzasadnionej zwłoki poprzez 

umożliwienie dokonywania w trybie nadzwyczajnej kontroli orzeczeń, w tej samej sprawie, 

wielokrotnej i różnej wykładni tego samego przepisu prawa, usprawiedliwiając powyższe 

dążeniem do ujednolicenia orzecznictwa Sądu Najwyższego, co z kolei godzi w zasady 

demokratycznego państwa prawa. 

Jednocześnie działając w oparciu o treść art. 54 ust 2 i 3 ustawy o TK wnoszę o zasądzenie na rzecz 

Skarżącego zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym od Skarbu Państwa -

Sądu Najwyższego, w tym kosztów związanych z reprezentacją wnoszącego skargę radcy prawnego, 

w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r., 

mając na uwadze wkład pracy pełnomocn i ka w wyjaśnieniu sprawy. 

Wskazuję, iż ostatecznym orzeczeniem przesądzającym o sytuacji prawnej Skarżącej jest wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia września 2019 r. wydany w sprawie uchylający wyrok Sądu 

Apelacyjnego w W z dnia listopada 2017 r. sygn. akt w zakresie 

uwzględniającym powództwo, którego odpis doręczono Skarżącemu w dniu 281istopada 2019 r. 

Skarżącemu nie przysługuje żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku Sądu Najwyższego z 

dnia września 2019 r., wydanego w sprawie o sygn. akt 

UZASADNIENIE 

Celem zachowania przejrzystości uzasadnienia niniejszej skargi, została ona skonstruowana zgodnie 

z następującym porządkiem: 

l. Stan faktyczny 

11. Wskazanie ostatecznego orzeczenia 
III. Wykazanie dopuszczalności skargi 



IV. Charakterystyka naruszonych praw i wolności konstytucyjnych wyrażonych 
wart. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP wraz ze wskazaniem 
sposobu ich naruszenia 
1. Uzasadnienie naruszenia art. 45 ust 1 Konstytucji RP 
2. Uzasadnienie naruszenia art. 2 Konstytucji RP 
3. Art. 3982° KPC a standard wynikający z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 

Konstytucji RP 
V. Podsumowanie. 

l. Stan faktyczny 

Pozwem z dnia maja 2011 r. S z siedzibą w W 

(dalej również jako: "Spółdzielnia") wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu 

upominawczym, aby Z S i Z M solidarnie zapłacili powódce kwotę 

zł z ustawowymi odsetkami od dnia listopada 2001 r. do dnia zapłaty tytułem 

uzupełnienia wkładu budowlanego związanego z posiadanym przez pozwanych prawem do 

Nakazem z dnia lipca 2011 r. wydanym w postępowan i u upominawczym Sąd Okręgowy w 

W nakazał pozwanym zapłacić solidarnie na rzecz Spółdzielni kwotę dochodzoną pozwem. 

W złożonym od nakazu zapłaty sprzeciwie pozwani podnieśli zarzut przedawnienia roszenia. 

Wyrokiem z dnia czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w W uwzględnił powództwo co do kwoty 

złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia listopada 2001 r., oddalił powództwo w 

pozostałej części. Od wyroku tego apelacje wniosły obie strony. Przedmiotowy wyrok stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszej skargi. 

Wyrokiem z dnia maja 2014 r. Sąd Apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego i oddalił 

powództwo o zapłatę oraz oddalił apelację powódki. Uwzględnił przy tym zgłoszony przez 

pozwanych zarzut przedawnienia. Przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 4 

do niniejszej skargi. 

Powódka od powyższego wyroku wniosła skargę kasacyjną. 

Wyrokiem z dnia grudnia 2015 r. wydanym w sprawie Sąd Najwyższy uchylił wyrok 

Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi. W uzasadnieniu 

wskazał, że wobec faktu, iż działalność spółdzielni mieszkaniowej w sferze wewnętrznej tj. w 

stosunkach pomiędzy spółdzielnią a jej członkami nie ma charakteru działalności gospodarczeL 

termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat. Przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem stanowi 

Załącznik nr 5 do niniejszej skargi. 

Tym samym, Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 118 k.c., w odniesieniu do przedawnienia 

roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem swoich członków o uzupełnienie wkładu 

budowlanego. 



Wyrokiem z dnia listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w W ·, uznając, iż w czasie orzekania 

jest związany wykładnią Sądu Najwyższego przedstawioną w tej sprawie zmienił wyrok Sądu 

Okręgowego jedynie odnośnie odsetek od kwoty należności głównej, w pozostałym zakresie oddalił 

apelacje obu stron. Przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej 

skargi. 

Od przedmiotowego wyroku skargę kasacyjną wywiedli pozwani. Podnosząc przy tym ponownie 

zarzut przedawnienia roszczenia i uzasadniając go podjęciem uchwały przez Sąd Najwyższy w dniu 9 

marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 69/16. Zaznaczyć jednak należy, iż uchwała ta wydana 

została w związku z innym postępowaniem -nie toczącym się pomiędzy Spółdzielnią a Z 

S i Z M Co więcej, przedmiotowej uchwale nie została nadana moc 

zasady prawnej. Tym samym pozwani wbrew zasadnie określonej w art. 398 2° KPC oparli skargę 

kasacyjną na podstawach sprzecznych z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w danej sprawie. 

Wyrokiem z dnia września 2019 r. wydanym w sprawie Sąd Najwyższy uchylił wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia listopada 2017 r. uznając przy tym, że wyrażona w art. 398 2° KPC 

zasada związania wykładnią prawa przedstawioną przez Sąd Najwyższy w danej sprawie nie ma 

charakteru bezwzględnego. Przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 7 do 

niniejszej skargi. 

11. Wskazanie ostatecznego orzeczenia 

Orzeczeniem ostatecznie rozstrzygającym o prawach i wolnościach, na podstawie art. 3982° KPC jest 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia września 2019 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt 

Wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia, a następnie doręczenie jego odpisu pełnomocnikowi 

Skarżącej w dniu 28 listopada 2019 r. otworzyło jej drogę do wniesienia niniejszej skargi 

konstytucyjnej. 

W celu udokumentowania daty doręczenia orzeczenia, w załączeniu niniejszym przedstawiam 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię koperty wraz z wydrukiem z e-monitoringu Poczty 

Polskiej, które stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej skargi. 

III. Wykazanie dopuszczalności skargi 

Do wymagań formalnych, które musi spełniać skarga konstytucyjna, należą: 

l) sporządzenie skargi przez profesjonalnego pełnomocnika - powyższe potwierdza załączone do 

skargi pełnomocnictwo dla radcy prawnego; 

2) wniesienie skargi w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego 

wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia - powyższe wykazane zostało 

poprzez załączenie do skargi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii koperty wraz z 

wydrukiem z e-monitoringu Poczty Polskiej; 



3) wyczerpanie przez skarżącego przysługujących mu zwykłych środków zaskarżenia - powyższe ze 

względu na szczególny charakter ostatecznego orzeczenia, którego wydanie wiąże się z 

zastosowaniem przepisu niezgodnego normami konstytucyjnymi, wymaga szerszego uzasadnienia. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP "Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały 

naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na 

podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub 

prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji." 

Z powyższego wynika, iż warunkiem formalnym wniesienia skargi konstytucyjnej jest posiadanie 

przez skarżącego ostatecznego rozstrzygnięcia wydanego w jego sprawie. Skarga konstytucyjna jest 

bowiem subsydiarnym środkiem ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Dopóki nie 

zostanie wyczerpany tok instancji, nie można stwierdzić, czy mamy do czynienia z 

niekonstytucyjnością przepisu stanowiącego podstawę prawną orzeczenia czy z wadliwością samego 

orzeczenia jako aktu stosowania prawa. 

Kwestie dopuszczalności wystąpienia ze skargą konstytucyjną, w zestawieniu z obowiązkiem 

wyczerpania drogi instancyjnej kontroli orzeczenia, wyjaśnił już Trybunał Konstytucyjny w 

postanowieniu z dnia 2 listopada 2018 r. sygn. Ts 34/18, OTK ZU B/2018, poz. 36. 

Wskazał przy tym, że "Ukształtowanie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym jako środka 

nadzwyczajnego przysługującego od prawomocnych orzeczeń, które podlegały już kontroli w 

dwuinstancyjnym postępowaniu, stanowi wybór ustawodawcy, niepodlegający kognicji Trybunału 

(zob. wyrok TK z 17 maja 2004 r., sygn. SK 32/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 44}. Przesądza on 

jednocześnie o tym, że jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest norma, na podstawie której zostało 

wydane orzeczenie merytoryczne, termin do wniesienia skargi konstytucyjnej rozpoczyna bieg wraz z 

doręczeniem skarżącemu prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd odwoławczy, a wniesienie 

skargi kasacyjnej pozostaje prawnie irrelewantne dla jego biegu (zob. np. postanowienia TK z 16 

maja 2011 r. i 28 lipca 2011 r., Ts 240/10, OTK ZU nr 4/B/2011, poz. 325 i 326}. Natomiast 

rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej (postanowienie wydane w ramach 

tzw. przedsądu kasacyjnego albo wyrok w przedmiocie skargi kasacyjnej) może stanowić ostateczne 

orzeczenie w rozumieniu ort. 79 ust. 1 Konstytucji i ort. 77 ust. 1 u.o.t.p. TK, z tym skutkiem, że od 

daty jego doręczenia biegnie termin do wniesienia skargi konstytucyjnej tylko wówczas, gdy 

skarżący domaga się zbadania zgodności z Konstytucją norm dotyczących tego etapu postępowania 

(wyrok TK z 1/ipca 2008 r., sygn. SK 40/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 101}. " 

Taka właśnie sytuacja zaistniała w przedmiotowej sprawie. Skarżąca, niniejszą skargą wnosi o 

zbadanie z Konstytucją przepisu postępowania zinterpretowanego i zastosowanego właśn ie na 

etapie postępowania kasacyjnego. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia września 2019 r. nie podlega żadnej kontroli instancyjnej. 

Co więcej, w toku ponownego rozpoznania sprawy - Sąd Apelacyjny nie będzie wydawał 

rozstrzygnięcia w oparciu o przepis stanowiący podstawę wyrokowania dla Sądu Najwyższego tj. art. 



398 2° KPC. Skarżąca zaś wiąże naruszenie przysługujących jej praw i wolności konstytucyjnych ( o 

których mowa poniżej) z nieprawidłową konstrukcją przepisu art. 3982° KPC, która dopuszcza 

sytuację jego niestosowania, bądź nawet orzekania sprzecznie z jego treścią przez Sąd Najwyższy. 

Tym samym, stawiając Sąd Najwyższy ponad ustawą i zezwalając na zastępowanie orzeczeniami 

Sądu Najwyższego ustawodawcy. 

Wobec powyższego, wyrokowi Sądu Najwyższego wydanemu w dniu wrześn ia 2019 r. w sprawie 

, przysługuje walor orzeczenia ostatecznego w rozumieniu art. 79 ust. l Konstytucji RP. 

Nadto w sprawie zachodzi także bezpośredni związek między ostatecznym rozstrzygnięciem (tj. 

wyrokiem Sądu Najwyższego}, zaskarżoną regulacją, w treści której skarżąca dostrzega źródło 

naruszenia praw konstytucyjnych (art. 3982° KPC} oraz podniesionymi zarzutami niezgodności tej 

regulacji z Konstytucją. Zatem nie zaistniała przesłanka niedopuszczalności wydania wyroku. 

Przedmiotem kontroli w trybie rozpoznania skargi konstytucyjnej jest przepis prawa (wyrażający 

normy generalne i abstrakcyjne), nie zaś akt jego stosowania (o charakterze indywidualnym i 

konkretnym). Jednakże przesłanką wniesienia skargi konstytucyjnej jest wydanie w sprawie 

Skarżącego "ostatecznego orzeczenia" dotyczącego jego konstytucyjnych wolności, praw lub 

obowiązków, którego podstawę prawną stanowiła zakwestionowana norma. 

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika wyraźnie, że: ,)nstvtucja skargi konstytucyjnej 

immanentnie jest [ ... ] związana z określonym stanem faktycznym i ostatecznym orzeczeniem, 

rozstrzygającym konkretną sprawę skarżącego. Umorzenie postępowania z powodu niejednolitości 

orzecznictwa albo możliwości prokonstytucyjnej wykładni zaskarżonego przepisu . czyni skargę 

konstytucyjną w znacznym zakresie instytucją dysfunkcjonalną. Nawet jeżeli wykładnia 

zaskarżonego przepisu jest niejednolita, istnieją co najmniej dwa równorzędne nurty jego 

interpretacji albo nawet jeżeli przepis można interpretować prokonstytucyjnie, to punktem wyjścia 

dla oceny zgodności przepisu z Konstytucją powinien być ten przepis w ujęciu ostatecznego 

orzeczenia rozstrzygającego sprawę skarżącego. Co więcej, należy tak przyjmować także wtedy, gdy 

ostateczne orzeczenie w sprawie prezentuje nową, zupełnie nieznaną interpretację przepisu, 

odbiegającą od utrwalonej i jednolitej wykładni. Konstatacja, że sąd mógł przyjąć za swoją 

powszechnie akceptowaną wykładnię, a w związku z tym postępowanie należy umorzyć, daje 

skarżącemu co najwyżej satysfakcję w sferze symbolicznej. Skarga konstytucyjna z założenia ma 

być natomiast instytucją gwarantującą wymierną ochronę praw i wolności konstytucyjnych. 

Wykładnia przepisu, nawet powszechnie akceptowana i jednolita, w zasadzie nigdy nie jest 

jedyną możliwą. Syntetyczna redakcja przepisów prawa daje interpretatorowi często znaczną 

swobodę w określaniu ich znaczenia. Trybunał nie kontroluje wykładni przepisów, ale same 

przepisy, których potencjał znaczeniowy może wykraczać poza ustalone w judykaturze i doktrynie 

kanony. Kontroli zgodności z Konstytucją wszczętej skargą konstytucyjną, w konkretnej sprawie, 

rozstrzygnietej konkretnym orzeczeniem, podlega, z natury skargi konstytucyjnej, przepis w 

rozumieniu przedstawionym w ostatecznym orzeczeniu" (wyrok TK z 22 maja 2019 r., 

sygn. SK 22/16, OTK ZU A/2019, poz. 48}. 



Ponadto należy zauważyć, że w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

dopuszczono kontrolę przepisów dotyczących postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym 

- zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych (zob. np. wyroki TK z: 31 marca 2005 r., sygn. SK 

26/02, OTK ZU nr 3/A/2005, poz. 29; 6 października 2004 r., sygn. SK 23/02, OTK ZU nr 9/A/2004, 

poz. 89; 16 stycznia 2006 r., sygn. SK 30/05, OTK ZU nr 1/A/2006, poz. 2; 30 maja 2007 r., sygn. SK 

68/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 53; lllipca 2018 r., sygn. SK 3/17, OTK ZU A/2019, poz. 50). 

W orzecznictwie Trybunału jednoznacznie podkreśla się, że we wszystkich wypadkach, w których 

ustawodawca ustanowił dostęp do środka nadzwyczajnego, dana instytucja musi być zgodna z 

normami, zasadami i wartościami konstytucyjnymi (zob. np. postanowienie TK z 10 sierpnia 2001 r., 

sygn. Ts 58/01, OTK ZU nr 6/2001, poz. 207; por. także zdanie odrębne Wiceprezesa TK sędziego 

Mariusza Muszyńskiego do wyroku TK z lllipca 2018 r., sygn. SK 3/17). 

IV. Charakterystyka naruszonych praw i wolności konstytucyjnych wyrażonych wart. 45 ust. 1 
w związku z art. 2 Konstytucji RP wraz ze wskazaniem sposobu ich naruszenia 

1. Uzasadnienie naruszenia art. 45 ust 1 Konstytucji RP 

Artykuł 45 ust. l Konstytucji RP statuuje zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, bez 

nieuzasadnionej zwłoki, przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo to zostało 

zagwarantowane wszystkim potencjalnym stronom postępowania sądowego. 

Obecnie przyjmuje się, że na konstytucyjne prawo do sądu składają się w szczególności następujące 

elementy: l) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem- organem o 

określonej charakterystyce (właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do 

odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i 

jawności; 3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej 

sprawy przez sąd (te trzy elementy zostały sformułowane - w ślad za doktryną - w wyroku z 9 

czerwca 1998 r., sygn. K 28/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 50). 

W kontekście niniejszej skargi zasadnicze znaczenie ma ostatni spośród wymienionych wyzeJ, 

elementów prawa do sądu, tj.: prawo do wyroku sądowego, rozumiane jako prawo do uzyskania 

wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż 

przejawem prawa określonego wart. 45 ust l Konstytucji RP jest możliwość zwrócenia się do sądu w 

celu definitywnego ustalenia statusu prawnego i potwierdzenia swoistego przebywania pod 

opieką prawa. Uzyskanie wiążącego dla stron orzeczenia powinno nastąpić po przeprowadzeniu 

wnikliwego postepowania, jednocześnie jednak we właściwym czasie tj. bez nieuzasadnionej zwłoki. 

W przeciwnym wypadku ochrona prawna może okazać się iluzoryczna. 

Zakres przedmiotowy stosowania gwarancji opisanych wart. 45 ust . l Konstytucji wyznacza pojęcie 

sprawy. Zdefiniowanie pojęcia sprawy wymaga nadto powiazania z treścią art. 175 Konstytucji, 

który wyraża zasadę monopolu sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W świetle 

dotychczasowego orzecznictwa pojęcie sprawy pozostaje w ścisłym związku z pojęciem wymiaru 



sprawiedliwości i obejmuje z jednej strony rozstrzyganie sporów prawnych, a z drugiej -

rozstrzyganie o zasadności zarzutów karnych i wymierzanie kar. 

Celem postępowania sądowego jest rozstrzygnięcie sprawy, niezależnie od tego, czy sprawa ma 

charakter sporny czy też niesporny. Sąd nie może się uchylić od rozstrzygnięcia, wskazując na 

niemożność ustalenia stanu faktycznego, dokonania ocen istotnych elementów sprawy czy 

niemożność dokonania wykładni prawa. 

Rozważając zaś zakres stosowania art. 45 Konstytucji, należy wziąć pod uwagę całokształt przepisów 

konstytucyjnych określających kompetencje sądów. Zatem należy zwrócić uwagę, że rozmaite 

przepisy konstytucyjne (m.in. art. 42 ust. 1 i 2, art. 46, art. 48 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 58 ust. 2 i 3, 

art. 62 ust. 2, art. 101 ust. 1, art. 125 ust. 4, art. 129 ust. 1, art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 3 

Konstytucji) kształtują określone kompetencje szczegółowe sądów. Niektóre z tych przepisów 

dotyczą kompetencji w zakresie pojęcia wymiaru sprawiedliwości, nakazując rozpoznawanie 

określonych spraw przez sądy. Pozostałe z tych przepisów dotyczą kompetencji, których przedmiot 

nie polega na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Sądy mają ponadto inne kompetencje, 

nieokreślone w Konstytucji. Akt ten nie wyklucza bowiem powierzania sądom w drodze ustawy 

kompetencji nienależących do zakresu pojęcia wymiaru sprawiedliwości i które nie polegają na 

rozpatrywan iu spraw w rozumieniu art. 45 Konstytucji. 

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji, określone sprawy powierzono sądom, biorąc pod uwagę to, 

że organy muszą spełniać wymogi dotyczące ustroju i stosowanej przez nie procedury, okreś lone w 

innych przepisach konstytucyjnych. 

W świetle powyższego oczywistym jest, iż gwarancje konstytucyjne przewidziane w art. 45 

obejmują wszelkie kompetencje zastrzeżone dla sądów w Konstytucji, a nie mają zastosowania do 

pozakonstytucyjnych kompetencji sądów. W tym wypadku stosuje się ogólne gwarancje 

sprawiedliwości proceduralnej, stanowiące jeden z istotnych elementów zasady państwa prawnego. 

Co więcej realizacja prawa do sądu wymaga, by sąd charakteryzował się cechami wskazanymi w 

Konstytucji. Takimi cechami są: niezależność sądów, niezawisłość sędziów oraz ich bezstronność . 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego katalog ten poszerzony został o wymaganie związane z 

właściwością- rozumianą jako działanie w ramach przyznanych kompetencj i ( wyrok TK z dnia 24 

października 2007 r. sygn. SK 7/06 OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 108). Należy nadto zauważyć, że art. 45 

ust. 1 Konstytucji odnosi niezależność i niezawisłość do sądu. Inne przepisy Konstytucji odnoszą 

cechę niezależności do sądów, a cechę niezawisłości- do sędziów. 

Niezależność, niezawisłość i bezstronność sądu i sędziego pozostają jednak w ścisłym związku. 

Zgodnie z przyjętą przez Trybunał Konstytucyjny definicją " niezależność sądów zakłada przede 

wszystkim oddzielenie organizacyjne i funkcjonalne sądownictwa od organów innych władz, tak aby 

zapewnić sądom pełną samodzielność w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania'~ Niezawisłość 

zaś polega na tym, że "sędzia działa wyłącznie w oparciu o prawo, zgodnie ze swoim sumieniem i 

wewnętrznym przekonaniem" (wyroki: z 14 kwietnia 1999 r., sygn . K. 8/99, OTK ZU nr 3/1999, poz. 

41, s. 255 i z 27 stycznia 1999 r., sygn. K. 1/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 3, s. 40). 



W wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, iż ,,{. .. )niezawisłość obejmuje 

szereg elementów: 1} bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, 2} niezależność wobec 

organów (instytucji) pozasądowych, 3} samodzielność sędziego wobec władz i innych organów 

sądowych, 4} niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych, 5} 

wewnętrzna niezależność sędziego. ( .. . ) Szczególnie drastyczną postacią sprzeniewierzenia się 

obowiązkom łączącym się z zasadą niezawisłości jest naruszenie obowiązku zachowania przez 

sędziego bezstronności, co m.in. może polegać na dostosowywaniu treści wydawanych orzeczeń do 

sugestii czy poleceń przekazywanych sędziemu z zewnątrz, już to do antycypowania tych sugestii z 

myślą o wypływających z tego korzyściach. Prowadzi to do pojawienia się zjawiska «sędziego 

dyspozycyjnego», a to wyklucza możliwość wymierzania sprawiedliwości" (wyrok z 24 czerwca 1998 

r., sygn. K. 3/98, OTK ZU nr 4/1998, s. 334). 

Niezależność oznacza zatem w szczególności brak wpływu organów władzy wykonawczej i 

ustawodawczej na proces orzekania, niezawisłość dotyczy zarówno aspektu wewnętrznego (własne 

poczucie sędziego, że kieruje się on wyłącznie prawem oraz własnym sumieniem), jak i 

zewnętrznego (stworzenie warunków orzekania, w których zewnętrzny obserwator ma przekonanie 

o niezawisłości i bezstronności sędziego). Niezawisłość oznacza też samodzielność sędziego, w tym 

brak konieczności dostosowywania sposobu orzekania do sposobu orzekania innych sędziów. 

Niezawisłość sędziowska ma szczególne znaczenie w przypadku sędziów Sądu Najwyższego. Brak 

związania sędziów wyrokami wydanymi w innych sprawach prowadzi co ciągłego rozwoju 

praworządności w Polsce i tym samym stanowi impuls dla organów prawotwórczych. 

W takiej sytuacji, ograniczanie niezawisłości sędziowskiej w celu dążenia do jedno litości 

orzecznictwa nie znajduje uzasadnienia - do takowego ograniczenia zaś doszło w związku z 

wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia września 2019 r. sygn. akt 

Co więcej, z dotychczasowego doświadczenia sądownictwa w Polsce wynika, iż orzecznictwo Sądu 

Najwyższego ulega ciągłym zmianom. Część z nich wynika ze zmian w zakresie ustawodawstwa, 

część jednak dotyczy zmian w zakresie rozumienia przepisów prawa. Zatem niejednokrotnie, mimo 

braku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, ani tez modyfikacji dotychczasowych dochodzi do 

radykalnej zmiany linii orzeczniczej. Powyższe jednak nie stanowi postawy do wznowienia 

postępowania lub tez do stwierdzenia nieważności orzeczenia wydanego w zgodzie z "jednolitą 

niegdyś linią orzeczniczą Sądu Najwyższego". 

Konkludując, naruszenie art. 45 ust 1 Konstytucji RP polega na naruszeniu prawa jednostki do sądu 

w aspekcie uzyskania pewnego, wiążącego rozstrzygnięcia sprawy. 

2. Uzasadnienie naruszenia art. 2 Konstytucji RP 

Zasada demokratycznego państwa prawnego zawarta w art. 2 Konstytucji RP w znaczeniu opisowym 

jest zbiorem różnych wartości dotyczących prawa, ustroju państwa oraz relacj i między państwem a 

jednostką. Wśród wartości objętych treścią omawianej zasady wyróżnia się wartości polityczne (np. 



porządek konstytucyjny, demokracja przedstawicielska, podział władzy, pluralizm polityczny, 

niezależność sądów, sądowy wymiar sprawiedliwości}, ekonomiczne (np. społeczna gospodarka 

rynkowa, wolność działalności gospodarczej, swoboda umów) oraz prawne (np. określoność, 

odpowiednia vacatio legis, zakaz wstecznego działania prawa). W znaczeniu normatywnym 

natomiast zasada demokratycznego państwa prawnego wyraża szereg dyrektyw adresowanych do 

organów stanowiących i stosujących prawo, które mają znaczenie zwłaszcza w procesie wykładni 

prawa. 

Zasada demokratycznego państwa prawnego nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Jej interpretacja 

powinna obejmować kilka aspektów. Po pierwsze, musi uwzględniać całokształt przepisów 

Konstytucji RP, po drugie, powinna liczyć się z dorobkiem demokratycznego konstytucjonalizmu 

europejskiego (acquis constitutionnel), zachowując taki kierunek, ale, po trzecie, nie może naruszać 

"twardego trzonu" koncepcji państwa prawa, powstającego w wyniku zbalansowania dwóch 

wartości: 1} godności jednostki upadmiotowionej i autonomicznej, co odpowiada subiektywnej 

(podmiotowej) stronie zasady, oraz 2} umowy społecznej konstytuującej stosunki między tak 

scharakteryzowanymi jednostkami a władzą publiczną (zob. J. Mikołajewicz, W. Smolak, Zasada 

demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji RP, [w:] Zasada demokratycznego ... , s. 

94}. Wspomniany "twardy trzon", to - jak trafnie wskazuje S. Wronkawska (Od Redaktora, [w:] 

Zasada demokratycznego ... , s. 6} - zakaz arbitralnego działania państwa wobec jego obywateli 

oraz nakaz poszanowania przez władze publiczne praw człowieka. Można powiedzieć, że jest to 

niewzruszalne i nienaruszalne minimum treściowe koncepcji państwa prawnego, przenikające tę 

koncepcję we wszystkich ją wyrażających formułach prawnych. 

Z treści art. 2 Konstytucji RP można niejako wyczytać trzy osobne zasady: 

l. zasadę państwa demokratycznego, 

2. zasadę państwa prawnego, 

3. zasadę państwa sprawiedliwego. 

Zasada demokratyzmu oznacza nie tylko obowiązek nasycenia wartościami demokratycznymi 

stanowionego prawa, lecz także oparcie na rygorach demokracji całego procesu tworzenia, 

interpretowania i stosowania prawa (m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 111ipca 2012 r., 

sygn .. K 8/10}. 

Jednocześnie ukształtowanie i funkcjonowanie instytucji i procedur demokratycznych, powinno 

opierać się o zasadę państwa prawnego. Ustawodawca mimo, iż stanowi najwyższą reprezentację 

narodu, nie może w sposób dowolny kształtować treści przepisów prawa. Wymaganym od 

legislatora jest bowiem co najmniej poszanowanie wartości wynikających z pojęcia demokracji. 

Zasada państwa sprawiedliwego zaś koryguje wąski, formalistyczny legalizm państwa prawnego, 

ujawniając zarazem istotę i cel tego państwa. 

Postulat sprawiedliwości odnosi się zarówno do treści tworzonego prawa jak i jego rozumienia oraz 

stosowania w praktyce. Państwo działając przez swoje organy winno zapewniać obywatelom 



poczucie sprawiedliwości i tym samym budować zaufanie i potwierdzenie funkcjonowania w sposób 

uwzględniający wolę narodu (demokratyczny). 

Co więcej, zasada demokratycznego państwa prawnego traktowana jest jako źródło kolejnych zasad 

o bardziej szczegółowym charakterze. Jedną z nich jest zasada ochrony zaufania jednostki do 

państwa i stanowionego przez nie prawa, zwana również zasadą lojalności państwa względem 

obywateli. Zasada ta stanowi fundament zasady demokratycznego państwa prawnego, ale również 

źródło innych zasad o bardziej szczegółowym charakterze, które odwołują się do idei zaufania w 

relacjach między państwem a jednostką. Zasada ochrony zaufania do państwa i prawa opiera się 

na założeniu, że organy władzy publicznej powinny działać w sposób lojalny i uczciwy względem 

jednostki, budzący w niej poczucie stabilności i bezpieczeństwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny 

podkreślał, że zasada ta "wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się 

ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża 

się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz 

w przekonaniu, iż jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w 

przyszłości uznawane przez porządek prawny. Przyjmowane przez ustawodawcę nowe 

unormowania nie mogą zaskakiwać ich adresatów, którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do 

zmienionych regulacji i spokojne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania" (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. K 27/00, OTK ZU 2/2001, poz. 29 ). 

Składową zasady państwa prawnego jest pewność prawa, czyli taki zespół cech przysługujących 

prawu, które "zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim 

postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz 

konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą. Jednostka winna mieć 

możliwość określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań i zdarzeń na gruncie 

obowiązującego w danym momencie stanu prawnego jak też oczekiwać, że prawodawca nie 

zmieni ich w sposób arbitralny. Bezpieczeństwo prawne jednostki związane z pewnością prawa 

umożliwia wiec przewidywalność działań organów państwa a także prognozowanie działań 

własnych" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. P 3/00 OTK ZU 

5/2000, poz. 138 ). 

W kontekście powyższego niedopuszczalnym jest ażeby organy państwa w drodze wykładni prawa 

doprowadziły do zmiany jego treści. 

Takie bowiem działanie należy traktować jako naruszenie art. 2 Konstytucji RP polegające na 

zachwianiu pewności prawa, pozbawieniu wiarygodności prawa stanowionego oraz podważeniu 

zaufania jednostki do organów państwowych. 

3. Art. 3982° KPC a standard wynikający z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji 
RP 



Podstawę prawną orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia września 2019 r., sygn. akt 

stanowi art. 3982° KPC, co wynika wprost z uzasadnienia wzmiankowanego wyroku. 

Zgodnie z art. 3982° KPC "Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa 

dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia 

wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa 

dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy." 

Zasada podporządkowania i związania, której wyrazem jest przepis art. 3982° KPC, jest jedną z 

naczelnych, ustrojowych zasad procesu cywilnego, zapobiegającą powtarzaniu popełnionych błędów 

oraz gwarantującą pewność i trwałość raz zajętego w sprawie stanowiska, co umożliwia stronom 

podjęcie właściwej obrony ich interesów procesowych i materialnoprawnych. Fundamentalne 

znaczenie tych zasad sprawia, że jako niezbędna gwarancja pewności orzeczniczej - muszą być 

stosowane przez wszystkie sądy, a zatem nie mogą być akceptowane żadne od nich odstępstwa, 

poza wskazanymi w ustawie. 

Uchybienie tym zasadom, jak na to wskazywat Sąd Najwyższy (w tym w wyroku z dnia 25 marca 

2004 r. III CK 335/02), nie da się pogodzić z rangą i konstytucyjną pozycją organów wymiaru 

sprawiedliwości. Uchylanie się od wypełnienia ustawowych powinności skutkujące mnożeniem w 

rozpoznawanej sprawie kolejnych instancji sądowych, narusza powagę wymiaru sprawiedliwości i 

godzi w konstytucyjną zasadę zaufania do organów Państwa oraz stanowionego prawa. 

W opisanym powyżej stanie faktycznym, ta sama sprawa dwukrotnie stała się przedmiotem 

rozważań Sądu Najwyższego. Co więcej, Sąd Najwyższy dwukrotnie bazując o ten sam stan faktyczny 

dokonywał wykładni tych samych przepisów prawa i co najistotniejsze dokonana wykładnia była 

różna. Wyjaśnić przy tym należy, że wykładnią objęte byty przepisy dotyczące przedawnienia 

roszczeń. Interpretacja Sądu Najwyższego zawarta w pierwszym wydanym w sprawie wyroku tj. 

wyroku z dnia grudnia 2015 r.- doprowadziła do uznania, iż podniesiony przez pozwanych zarzut 

przedawnienia nie jest zasadny. Tym samym koniecznym stało się przeprowadzenie pełnego 

postępowania dowodowego. W ramach tego postępowania dopuszczone zostały m.in. dowody z 

opinii biegłych. Powyższe nie tylko wymagało zaangażowania czasowego, ale nadto wiązało się z 

powstaniem dużych kosztów procesu. Aspekt ten nie może nie być brany pod uwagę, gdyż w 

niniejszej sprawie samo wynagrodzenie wypłacone biegłym to kwota złotych ( zł+ 

zł) . Nadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem pełnomocnika pozwanych, obciążenie z 

tytułu kosztów zastępstwa, dotychczas wyniosło złotych. 

Zatem naruszenie prawa do sądu, poprzez zignorowanie zasady pewności orzeczeń sądowych 

skutkuje powstaniem szkody w majątku strony. 

W realiach niniejszej sprawy należy zatem zwrócić szczególną uwagę na konsekwencje braku 

określenia w art. 3982° KPC sankcji za jego naruszenie. Rozróżnić przy tym należy dwie sytuacje: 

1) taką, w której naruszenia nakazu określonego tym przepisem dopuszcza się sąd, któremu sprawa 

została przekazana; oraz 2) taką, w której nakaz związania wykładnią prawa dokonaną przez Sąd 

Najwyższy w danej sprawie, jest nieprzestrzegany przez Sąd Najwyższy. 

O ile wystąpienie pierwszej sytuacji umożliwi stronie eliminację naruszenia - choćby poprzez 

podważenie orzeczenia sądu, któremu sprawa została przekazana, w drodze nadzwyczajnego środka 



zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna, o tyle niemożliwym jest wyeliminowanie naruszenia 

dokonanego przez Sąd Najwyższy. 

W konsekwencji wobec nieprecyzyjności treści przepisu prawa to strona ponosi negatywne 

konsekwencje jego naruszenia. Po pierwsze pozbawiona jest możliwości uzyskania definitywnego 

rozstrzygnięcia i zmuszona jest do występowania z kolejnymi środkami zaskarżenia, w tym 

nadzwyczajnymi. Po drugie, obciążana jest obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z 

trwającym postępowaniem. 

Powyższe zaś w sposób bardzo skuteczny może zniechęcać do korzystania z przysługujących stronie 

praw tym samym stanowiąc naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie sądowym przyjmowane jest bezdyskusyjnie 

twierdzenie, iż jak to stanowi sam przepis art. 3982° KPC nie jest dopuszczalne oparcie skargi 

kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy, na podstawach sprzecznych 

z wykładnią prawa dokonaną już w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. 

Problem dotyczy jednak kwestii konsekwencji związanych z naruszeniem tego zakazu. Tutaj nawet 

orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite. Zgodnie z jednym stanowiskiem skarga kasacyjna 

oparta na podstawie sprzecznej z dokonaną już w tej sprawie wykładnią Sądu Najwyższego podlega 

oddaleniu jako niezasadna (m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., l CKN 

431/00, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r., l CK 318/05, wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 21 maja 2010 r., 11 CSK 628/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r., V CKN 

437/00). 

Wedle drugiego stanowiska zaprezentowanego przykładowo w postanowieniu Sądu Najwyższego z 

dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt l CSK 270/13, w sytuacji, w której jedyna podstawa kasacyjna skargi 

dąży do podważenia uprzednio przeprowadzonej przez Sąd Najwyższy wykładni prawa w ponownym 

postępowaniu przed Sądem Najwyższym, skarga ta, jako oparta jedynie na podstawie sprzecznej z 

art. 3982° KPC, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna z innych przyczyn (art. 3986 § 3 KPC). 

Taka niepewność co do skutków prawnych naruszeń przepisu rangi ustawowej, pozostaje w 

sprzeczności z zasadą ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

*** 

W orzecznictwie wskazuje się na istnienie domniemania, że działania pochodzące od organów 

państwa cieszą się domniemaniem zgodności ich z prawem (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 9 

października 2007 r., III CZP 46/07, wyrok SN z 20 maja 2011 r., IV CSK 563/10) Domniemanie to jest 

obalalne. Dowód taki oraz rozstrzygnięcie musi się jednak dokonywać wyłącznie w trybie 

określonym przez prawo, zasadniczo w trybie sądowej kontroli stanowienia czy stosowania prawa. 

Problem pojawia się zaś w sytuacji, gdy prawnie określony zakaz czy nakaz zostaje zlekceważony 

przez organ sądowniczy, którego działanie nie jest poddane kontroli instancyjnej. W celu eliminacji 

zaistnienia skutków naruszeń prawa przez takie organy, koniecznym jest wprowadzenie jasnych 



przepisów prawa zawierających ustawowe sankcje związane z nieprzestrzeganiem danego, 

ustawowego nakazu lub zakazu. 

Treść art. 3982° KPC, wydaje się być jasna. Przepis ten wskazuje na nakaz respektowania zasady 

związania sądów rozstrzygających daną sprawę wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd 

Najwyższy. Jednocześnie zawiera zakaz wywodzenia skargi kasacyjnej na podstawach sprzecznych z 

wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Zatem zakres obowiązywania tego 

przepisu i jego charakter nie powinny budzić wątpliwości. 

Faktem jest jednak, iż w związku z brakiem wskazania bezpośrednio wart. 3982° KPC, konsekwencji 

związanych z jego naruszeniem, przepis ten stał się już wielokrotnie przedmiotem badania przez Sad 

Najwyższy. Przy czym Sad Najwyższy coraz częściej wskazuje na brak bezwzględnego obowiązywania 

tego przepisu. Rozszerza tym samym - wydając kolejne orzeczenia - katalog wyjątków 

usprawiedliwiających niestosowanie się do opisanych w art. 3982° KPC nakazu - respektowania 

związania wykładnią Sądu Najwyższego i zakazu - występowania z kolejną skargą co do 

zinterpretowanego już przedmiotu. 

Taka sytuacja powoli doprowadza do degradacji regulacji ustawowej. Adresat normy określonej w 

art. 3982° KPC, swoje powinności wywodzi bowiem nie tyle z samej treści przepisu, co z 

orzecznictwa sądów. To z kolei świadczy o zatarciu różnicy pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą 

sądowniczą . To Sąd Najwyższy decyduje o treści przepisu prawa powszechnie obowiązującego, tym 

samym naruszając prawo strony do uzyskania pewnego, ostatecznego rozstrzygnięcia i prowadząc 

do zaistnienia wątpliwości, co do funkcjonowania organów w sposób zgodny z zasadą 

demokratycznego państwa prawa. 

W celu wyeliminowania takiej praktyki, koniecznym jest ponowne ukształtowanie treści przepisu art. 

3982° KPC, przez kompetentny ku temu organ władzy ustawodawczej, ze wskazaniem sankcji za jego 

naruszenie. 

V. Podsumowanie 

Wszystkie przedstawione argumenty wskazują na konieczność zbadania zgodności art. 3982° KPC z 

normą wywodzoną z art. 45 ust. l w związku z art. 2 Konstytucji RP. 

Wobec zaś braku możliwości realizacji praw jednostki, w tym przede wszystkim podstawowego 

prawa do sądu, w oparciu o wadliwie skonstruowane przepisy, zasadnym jest poddanie sprawy 

zbadaniu przez Trybunał Konstytucyjny. Wobec faktu, iż prawa do sądu jako prawa osobistego 

jednostki nie da się oderwać od prawa do sądu jako gwarancji praw i wolności, a z kolei przymioty 

sądu jako instytucji gwarantującej nie dają się oderwać od zasad organizacyjnych i funkcjonalnych 

sądów zawartych w przepisach dotyczących ich ustroju, zasadnym jest zbadanie wszyst kich 

przedstawionych w skardze podstaw. 

Trybunał wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie, że jego rolą nie jest rozstrzyganie 

wątpliwości co do prawidłowej wykładni i prawidłowego stosowania przepisów ustawowych. 

Jedynie wtedy, gdy określony sposób rozumienia przepisu prawa utrwalił się już w sposób oczywisty, 



a zwłaszcza, jeśli znalazł jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, można uznać, że przepis ten w praktyce stosowania nabrał 

takiej właśnie treści, jaką odnalazły w nim najwyższe instancje sądowe kraju. Jeżeli natomiast tak 

rozumianego przepisu nie da się pogodzić z normami, zasadami lub wartościami konstytucyjnymi, 

to Trybunał może orzec o jego niezgodności z Konstytucją i tym samym umożliwić ustawodawcy 

bardziej precyzyjne i jednoznaczne uregulowanie danej kwestii (por. wyrok z 9 maja 2005 r., sygn. 

SK 14/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 47; wyrok z 27 września 2012 r., sygn. SK 4/11, OTK ZU nr 

8/A/2012, poz. 97; postanowienie z 24 września 2015 r., sygn. Ts 212/15, OTK ZU nr 5/B/2015, poz. 

560). 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. 

Emilia Bajson 

radca prawny 

Załączniki: 

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 
2. Odpis KRS Skarżącego; 
3. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

uzasadnieniem; 

czerwca 2013 r. sygn. akt 
maja 2014 r. sygn. akt 

grudnia 2015 r. sygn. akt 
wraz z uzasadnieniem; 

wraz z 

6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w W z dnia listopada 2017 r. wydany w sprawie o sygn. 
akt wraz z uzasadnieniem; 

7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia września 2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt 

8. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia koperty wraz z wydrukiem z e-monitoringu 
Poczty Polskiej; 

9. 5 odpisów skargi konstytucyjnej wraz z załącznikami. 
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