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SKARGA KASACYJNA POWÓDKI

Działając w imieniu powódki Spółdzielni (pełnomocnictwo oraz pełnomocnictwo 
substytucyjne wraz z dowodem uiszczenia opłat skarbowych -  załącznik nr 1 - oraz 
wydrukiem z KRS - załącznik nr 2 do skargi), niniejszym na podstawie art. 3981 § 1 ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 
1822 ze zm.), zwanej dalej „KPC", zaskarżam w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 10 marca 2021 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt I 
ACa 620/19 (zwany w dalszej części „Wyrokiem"), którego odpis wraz uzasadnieniem został 
doręczony pełnomocnikowi powódki w dniu 2 kwietnia 2021 r.

I. Na podstawie art. 3984 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 3983 § 1 pkt 2 KPC zaskarżanemu 
wyrokowi zarzucam naruszenie przepisów postępowania, z uwagi na fakt, iż naruszenie 
to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

rażące naruszenie art. 39820 KPC polegające na błędnym przyjęciu przez Sąd 
Apelacyjny, że jest on związany wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w 
wyroku wydanym w sprawie I CSK 378/18, w sytuacji gdy w niniejszej sprawie 
wydane zostało pierwotnie orzeczenie Sądu Najwyższego (I CKS 1003/14), 
zawierające inną od przyjętej przez Sąd Apelacyjny wykładnie prawa, a z uwagi na 
fakt, iż było ono chronologicznie pierwszym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego 
wydanym w danej sprawie cywilnej i jednocześnie kolejnemu orzeczeniu Sądu 
Najwyższego nie nadano mocy zasady prawnej, doszło w sposób bezpośredni do 
naruszenia zasady wyrażonej w zdaniu drugim wskazanego w postawie kasacyjnej 
przepisu art. 39820 KPC

II. Ponadto na podstawie art. 398 4 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 398 3 § 1 pkt 1 KPC 
zaskarżanemu wyrokowi zarzucam naruszenie prawa materialnego tj.:

art. 5 KC poprzez ieeo niewłaściwe zastosowanie polegające na:
A. przyjęciu, iż nadużyciem prawa podmiotowego jest żądanie od pozwanych 

uiszczenia dopłaty do wkładu budowlanego, którego wysokość ustalona została 
w dokumnecie ostatecznego rozliczenia inwestycji z dnia 10 października 2001 
roku, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej powodowej Spółdzielni nr 47/2001 z 
dnia 10 września 2001 roku,w sytuacji gdy obowiązek uczestnictwa w ww. 
kosztach określony został ustawowo, jak również wynika z prawodłowo 
przyjętych i niewzruszonych w toku żadnego postępowania aktów 
wewnętrznych powodowej Spółdzielni, a co więcej koszty te zostały poniesione 
w związku z wybudowaniem lokalu pozwanych;

2



B. niewskazaniu na czym polegać ma nadużycie prawa podmiotowego przez 
Spółdzielnie, która zgodnie z przepisami rangi ustawowej, jak również 
wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ostatecznego rozliczenia inwestycji 
uprawniona jest to żądania od pozwanych uiszczenia kosztów rzeczywiście 
poniesionych na segment, będący w posiadaniu pozwanych, w sytucji, gdy brak 
uiszczenia przez pozwanych żądanych należności skutkować będzie 
koniecznością ich poniesienia przez pozostałych członków powodowej 
Spółdzielni;

Działając w oparciu o treść art. 3984 § 1 pkt 3 KPC w zw. z art. 39815 § 1 KPC wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonego Wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu;
ewentualnie na podstawie art. 39816 KPC o:

2. uchylenie zaskarżonego Wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy, 
a w konsekwencji zasądzenie na rzecz powódki kwoty 91.078,13 zł wraz z 
ustawowymi odsetkami od dnia 3 czerwca 2008 roku do dnia zapłaty;

3. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powódki zwrotu kosztów 
postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według 
norm przepisanych;

4. na podstawie art. 398 11 § 1 KPC o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie.

Na podstawie art. 3984 § 2 KPC w zw. z art. 3989 § 1 pkt 1 KPC wnoszę o przyjęcie niniejszej 
skargi kasacyjnej do rozpoznania z uwagi na fakt, iż w sprawie występuje istotne zagadnienie 
prawne sprowadzające się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w późniejszym 
orzeczeniu Sądu Najwyższego, w tym w uchwale Sądu Najwyższego, której nie 
nadano mocy zasady prawnej, nad wykładnią prawa dokonaną przez Sąd 
Najwyższy w wyroku wydanym w danej sprawie?

2. Czy określony w art. 39820 KPC nakaz związania sądu wykładnią określonego 
przepisu prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy, wiąże inne 
składy Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy wykładnia tegoż przepisu nie została 
przedstawiona w uchwale Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej?

Z uwagi na powyżej wskazane argumenty skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie występuje zagadnienie prawne budzące 
poważne wątpliwości tj. konieczność wyjaśnienia, czy istnieje pierwszeństwo wykładni 
prawa, dokonanej w późniejszym orzeczeniu Sądu Najwyższego, w tym w uchwale Sądu 
Najwyższego, której nie nadano mocy zasady prawnej, nad wykładnią prawa dokonaną przez 
Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w danej sprawie, na podstawie art. 39817 KPC wnoszę o
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przedstawienie do rozstrzygnięcia ww. zagadnienia powiększonemu składowi Sądu 
Najwyższego, którego rozstrzygnięcie będzie w niniejszej sprawie wiążące. Nadto na 
podstawie art. 82 § 1 oraz art. 87 § 1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 154 z późn. zm.) wnoszę o przedstawienie niniejszej sprawy do 
rozstrzygnięcia powiększonemu składowi izby i nadanie wydanej w powyższym 
przedmiocie uchwale mocy zasady prawnej, która wiązać będzie wszystkie składy Sądu 
Najwyższego, niezależnie od ich rangi.

Uzasadnienie

Celem zachowania przejrzystości uzasadnienia niniejszej skargi kasacyjnej, zostało ono 
skonstruowane zgodnie z następującym porządkiem:

1. Stan faktyczny
2. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
3. Uzasadnienie podstaw kasacyjnych
4. Uzasadnienie wniosku kasacyjnego
5. Uzasadnienie wniosku o przedstawienie sprawy do rozpoznania powiększonemu

składowi izby i nadanie wydanemu rozstrzygnięciu mocy zasady prawnej
6. Kwestie formalno-prawne

Ad. 1.
Stan faktyczny

Pozwem z dnia 17 maja 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze" z siedzibą w 
Warszawie (dalej również jako: „Spółdzielnia") wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w 
postępowaniu upominawczym, aby Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata solidarnie 
zapłacili powódce kwotę 91.078,13 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2001 r. 
do dnia zapłaty tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego związanego z posiadanym przez 
pozwanych prawem do domu jednorodzinnego.
Nakazem z dnia 25 lipca 2011 r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Okręgowy w 
Warszawie nakazał pozwanym zapłacić solidarnie na rzecz Spółdzielni kwotę dochodzoną 
pozwem. W złożonym od nakazu zapłaty sprzeciwie pozwani podnieśli zarzut przedawnienia 
roszenia.

Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo co 
do kwoty 65.521,74 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 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 26 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego > 
oddalił powództwo o zapłatę oraz oddalił apelację powódki. Uwzględnił przy tym zgłoszony
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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 17 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie I CSK 1003/14 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 gospodarczej, 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 20 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, uznając, iż w czasie 
orzekania jest związany wykładnią Sądu Najwyższego przedstawioną w tej sprawie zmienił 
wyrok Sądu Okręgowego jedynie odnośnie do odsetek od kwoty należności głównej, w 
pozostałym zakresie oddalił apelacje obu stron. Przedmiotowy wyrok wraz ż 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 Zbigniewem Sarata i Zofią Maciejewską-Sarata. Co więcej, 
przedmiotowej uchwale nie została nadana moc zasady prawnej. Tym samym pozwani 
wbrew zasadnie określonej w art. 398 20 KPC oparli skargę kasacyjną na podstawach 
sprzecznych z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w danej sprawie.

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. wydanym w sprawie 1 CSK 378/18 Sąd Najwyższy uchylił 
wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r. uznając przy tym, że wyrażona w art. 
398 20 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.

Wobec treści wyroku, o którym mowa powyżej w dniu 10 marca 2021 roku Sąd Apelacyjny w 
Warszawie w sprawie I ACa 620/19 wydał rozstrzygnięcie, którym zmienił wyrok Sądu 
Okręgowego w Warszawie w sprawie XXIV C 830/11 i oddalił powództwo o zapłatę kwoty 
65.521,74 zł wraz z odsetkami, oddalił apelację powódki i orzekł w przedmiocie kosztów 
postępowania. Swoje rozstrzygnięcie oparł o art. 3982D KPC, wskazując, że pomimo wydania 
w niniejszej sprawie dwóch orzeczeń przez Sąd Najwyższy, przyjął związanie wykładnią 
przedstawioną w ostatnim rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, co w konsekwencji oznaczało,
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że podzielił on stanowisko w zakresie trzyletniego okresu przedawnienia roszczenia 
dochodzonego przez powódką. Wyrok ws I ACa 620/19 stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej 
skargi.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego pozostaje w sprzeczności z prawem tego rodzaju, 
iż koniecznym i zasadnym stało się wystąpienie ze skargą kasacyjną.

Ad. 2.
Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania

W niniejszym stanie faktycznym występują dwa istotne zagadnienia prawne sprowadzające 
się do udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie:

a) Czy istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w późniejszym 
orzeczeniu Sądu Najwyższego, w tym w uchwale Sądu Najwyższego, której nie 
nadano mocy zasady prawnej, nad wykładnią prawa dokonaną przez Sąd 
Najwyższy w wyroku wydanym w danej sprawie?

b) Czy określony w art. 39820 KPC nakaz związania sądu wykładnią określonego 
przepisu prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy, wiąże inne 
składy Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy wykładnia tegoż przepisu nie została 
przedstawiona w uchwale Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej?

Przepis art. 39820 KPC stanowi, że „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."

Zgodnie z utrwalonym już w literaturze przedmiotu stanowiskiem związanie sądu, któremu 
sprawa została przekazana, wykładnią prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy 
obejmuje jedynie wykładnię tych przepisów prawa, które były rozpatrywane przez Sąd 
Najwyższy w ramach oceny zarzutów kasacyjnych, w tym przede wszystkim zarzutów, które 
stanowiły podstawę uchylenia zaskarżonego orzeczenia, i nie obejmuje poglądów prawnych, 
które Sąd Najwyższy wyraził, nie rozpatrując zarzutów kasacyjnych.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego niniejszej sprawy, wskazać należy, iż w wyroku z 
dnia 17 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie I CSK 1003/14, Sąd Najwyższy dokonał 
interpretacji art. 118 KC co do przedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem 
swoich członków o uzupełnienie wkładu budowlanego. Wskazał przy tym, że „W odniesieniu 
do działalności gospodarczej podejmowanej przez spółdzielnie mieszkaniowe na zewnątrz 
przyjmuje się, że roszczenia są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez

6



spółdzielnie mieszkaniowej a w konsekwencji do przedawnienia tych roszczeń ma 
zastosowanie art. 118 in fine KC. W szczególności dotyczyło to roszczeń związanych z 
działalnością inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych i związanych z zarządem 
nieruchomościami. W sferze wewnętrznej - pomiędzy spółdzielnią mieszkaniowa i jej 
członkami - ci ostatni sa beneficjentami, a nie uczestnikami jej działań, co wyklucza 
kwalifikowanie tej sfery działalności jako działalności gospodarczej" 
oraz
„Biorąc pod cechy ustrojowe samych spółdzielni mieszkaniowych oraz relację prawną łączącą 
spółdzielnie z jej członkami ci ostatni są nie tylko beneficjentami działalności gospodarczej 
prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, ale także to ich ostatecznie - jako właścicieli w 
sensie ekonomicznym mienia spółdzielni mieszkaniowej - dotykają skutki niepokrycia 
rzeczywistych kosztów wybudowania poszczególnych lokali (domów) spółdzielczych z powodu 
przedawnienia roszczeń spółdzielni mieszkaniowych o ich pokrycie w stosunku do tych 
członków spółdzielni, którzy uiścili wkłady budowlane niepokrywające w pełni kosztów 
budowy. Krótszy, od ogólnego, 3-letni termin przedawnienia omawianego roszczenia nie 
służyłby ochronie interesów pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowej. Także wiec 
względy aksjologiczne przemawiają przeciwko przyjęciu; że do dochodzonego w sprawie 
roszczenia ma zastosowanie art. 118 in fine KC."

W świetle powyższego, co do zasady, w niniejszej sprawie niedopuszczalnym stało się 
wystąpienie ze skargą kasacyjną, której podstawą byłaby wykładnia art. 118 KC sprzeczna z 
wskazaną powyżej i przyjętą już przez Sąd Najwyższy interpretacją. Skarga kasacyjna 
wywiedziona na takiej podstawie powinna zostać oddalona, względnie odrzucona, (por. 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., I CKN 431/00, wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 318/05, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 
2010 r., II CSK 628/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r., V CKN 437/00 oraz 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I CSK 270/13).

Treść art. 39820 KPC jest jasna i nie pozostawia wątpliwości. Każda skarea kasacyjna od 
orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy oparta na podstawach 
sprzecznych z wykładnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyższy jest 
niedopuszczalna. Przepis nie zawiera bowiem żadnych wyjątków w tym zakresie.

Przeświadczenie o braku bezwzględnego związania sądów wykładnią dokonaną w danej 
sprawie przez Sąd Najwyższy ( wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 39820 KPC) wynika 
nie z treści ustawy, ale z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Komentatorzy opierając się o przedstawioną przez Sąd Najwyższy interpretację normy 
zawartej w art. 39820 KPC (tu m.in. Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505(38), wyd. III) podkreślają, że wyrażona w art. 39820 
KPC przesłanka mocy wiążącej wykładni dokonanej w danej sprawie przez Sąd Najwyższy 
odpada wówczas, gdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sadu Najwyższego.
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która ma moc zasady prawnej, uchwały pełnego składu, składu połączonych izb oraz 
składu całej izby. Ma to jednak charakter wyjątkowy, a katalog sytuacji, w których 
dochodzi do wyłączenia stosowania art. 39820 KPC nie powinien być rozszerzany.
Przykładowo w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt I CSK 5/12 Sąd Najwyższy przyjął, że 
„Sąd Najwyższy jest związany dokonaną w sprawie wykładnią prawa, reguła ta doznaje 
ograniczenia, gdy odmienna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego 
mającej moc zasady prawnej".
Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku z dnia 10 sierpnia 2007 r., sygn. akt III UK 
23/07, w którym Sąd Najwyższy wyjaśnił, że „Związanie wykładnią prawa według art. 
398[20] KPC nie jest bezwzględne, gdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu 
Najwyższego, która ma moc zasady prawnej."

Tymczasem, wbrew powszechnie obowiązującym przepisom, jak również stanowisku 
judykatury i komentatorów przedmiotu, w niniejszej sprawie wydany został wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie I CSK 378/18, który uchylił wyrok Sądu 
Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r. uznając, że w niniejszej sprawie wyłączone zostaje 
zastosowanie art. 39820 KPC. Sąd Najwyższy zauważył, że uchwale z dnia 9 marca 2017 r. 
sygn. akt III CZP 69/16 nie nadano mocy zasady prawnej. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, 
że „niemniej jednak dla adresata prawa ważna jest jednolitość orzecznictwa". Tym samym 
Sad Najwyższy, w ocenie powódki w sposób nieprzewidziany prawem dokonał 
rozszerzenia katalogu wyłączeń zastosowania art. 39820 KPC.

Istotnym przy tym jest fakt, iż Sąd Najwyższy działając w składzie 3 osobowym dokonał 
interpretacji przepisu kodeksu postępowania cywilnego, którego również jest adresatem. 
Jednocześnie zaś, Sąd ten dysponował możliwością uzyskania interpretacji prawa w sposób 
zgodny z przepisami tj. występując na podstawie art. 82 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 
grudnia 2017 r. (zwana dalej: ustawą o SN) z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia 
prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów.

Tak się jednak nie stało, co w efekcie spowodowało, że w sprawie wydane zostało drugie 
rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, w takim samy, trzyosobowym składzie. Co więcej, w 
konsekwencji jego wydania, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2021 roku uznał 
wykładnie wskazaną w orzeczeniu 1 CSK 378/18 za wiążącą w danej sprawie wskazując, że 
zgodnie z art. 39820 k.p.c. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią 
prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. W związku z dwukrotnym uchyleniem 
wyroków Sądu drugiej instancji przez Sąd Najwyższy wyrokami z 17 grudnia 2015 r. i 26 
września 2019 r., u podstaw których legła odmienna wykładnia prawa, Sąd Apelacyjny 
przyjął związanie wykładnią przedstawioną w ostatnim rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego. 
Adresatem normy prawnej, zrekonstruowanej na podstawie art. 39820 k.p.c. jest bowiem sąd, 
któremu sprawa została przekazana, a więc ten sąd, który sprawę rozpoznaje ponownie w 
związku z kasatoryjnym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jest on w związku z tym 
zobowiązany do oparcia swojego rozstrzygnięcia na wiążącej wykładni prawa przedstawionej 
przez Sąd Najwyższy.
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Sąd Apelacyjny nie powołał się przy tym na żadne wiążące rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, 
które umożliwiałyby mu powołanie się w danej sprawie wyłącznie na ostatni wyrok Sądu 
Najwyższego, zupełnie nie zważając na fakt, że w sprawie istniała wcześniejsza, całkowicie 
odmienna wykładnia przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń pieniężnych. Sąd 
Apelacyjny dokonał literalnej i do tego błędnej interpretacji art. 39820 KPC, z treści którego 
nie wynika wprost sposób jego zastosowania w sytuacji dwukrotnego rozpoznania tej samej 
sprawy przez Sąd Najwyższy i to w całkowicie odmienny sposób. Powołując się jednocześnie 
w uzasadnieniu na treść wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie III CZP 69/16, której 
to uchwale również nie została nadana moc zasady prawnej, dokonał w ocenie powódki w 
sposób nieprzewidziany prawem, rozszerzenia katalogu wyłączeń zastosowania art. 39820 
KPC. Skoro bowiem w danym przedmiocie nie została wydana żadna zasada prawna, to 
niezasadnym jest powoływanie się, w ocenie powódki, na jednolitość orzecznictwa, 
sprowadzając tą jednolitość do rozstrzygnięć wyrażonych w orzeczeniach sądów okręgowych 
i apelacyjnych, nie zaś Sądu Najwyższego.

Dodatkowo wskazać należy, ze w ocenie powodowej Spółdzielni skarga kasacyjna jest 
oczywiście uzasadniona.

Jak to zostało słusznie wyjaśnione przez Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 18 maja 2018 
r. wydanym w sprawie o sygn. akt. IV C 612/17:

„Powołując się na oczywistą zasadność skargi (art. 3989 § 1 pkt 4 KPC) powód powinien 
przedstawić stosowną argumentację prawną zmierzającą do wykazania kwalifikowanego, 
ewidentnego naruszenia wskazanych przez niego przepisów prawa, możliwego do 
stwierdzenia bez merytorycznej analizy zaskarżonego wyroku oraz podstaw kasacyjnych; 
uzasadnienie tej przesłanki powinno koncentrować się na wykazaniu tak rozumianej 
„oczywistości" zasadności skargi. Jednocześnie, uzasadnienie wniosku nie może polegać na 
powtórzeniu, choćby w zmodyfikowanej formie, uzasadnienia podstaw skargi, ani być 
sformułowane w sposób, który wymagałby oceny ich zasadności."

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia 
przepisów prawa procesowego w takim stopniu, że bez dogłębnej analizy prawnej, a jedynie 
w oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny, można stwierdzić, że zaskarżone 
orzeczenie obarczone jest wadą. Wyrok bowiem wydany został w warunkach naruszenia 
normy art. 39820 KPC, zarówno przez Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 378/18, które to 
naruszenie powtórzone zostało przez Sąd Apelacyjny w zaskarżonym niniejszą skargą 
orzeczeniu.

W takiej zaś sytuacji, uznać należy, że skarga kasacyjna jest oczywiście zasadna.
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Ad. 3.
Uzasadnienie podstaw kasacyjnych

Naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wydane rozstrzygnięcie

Zarzut opisany w niniejszym punkcie jest nierozerwalnie związany z istotnym zagadnieniem 
prawnym, omówionym w pkt 2 powyżej i polega na naruszeniu normy art. 398zo KPC, w 
stanie faktycznym opisanym w pkt 1 uzasadnienia skargi.

Jak zostało to szeroko wskazane powyżej, Sąd Apelacyjny w wyroku w sprawie I ACa 620/19 
powołując się na treść art. 39820 KPC uznał, że jest związany wykładnią przedstawioną w 
ostatnim rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego pomimo tego, że powyższy przepis wskazuje na 
związanie wykładania prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w danej sprawie. Nie można 
jednocześnie zapominać, że w niniejszej sprawie aktualne pozostają dwa rozstrzygnięcia 
Sądu Najwyższego, wydane w tożsamym, trzyosobowym składzie, prezentujące całkowicie 
odmienne wykładnie. Brak jest jednocześnie normy prawnej, która wprost wskazywałaby na 
sposób działania Sądu Apelacyjnego, któremu przekazano rozstrzygnięcie do ponownego 
rozpoznania w tego rodzaju stanie faktycznym. Jednakże w sukurs powyższego przychodzi 
ugruntowane orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, jak również 
komentatorów doktryny, którzy zgodnie wskazują, że w tego rodzaju okolicznościach 
pierwszeństwo winna mieć wykładani Sądu Najwyższego wskazana w uchwale, której została 
nadana moc zasady prawnej. Tymczasem wbrew wnioskowi powódki, Sąd Apelacyjny 
pominął wniosek o skierowanie zapytania prawnego w powyższym zakresie do Sądu 
Najwyższego, którego orzeczenie byłoby wiążące w danej sprawie i przesądzałoby o wydaniu 
prawidłowego rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny.

Jak wynika ze stanowiska judykatury, wskazać należy, że zasada podporządkowania i 
związania 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 choć 
ograniczają one w ściśle określonym zakresie niezawisłość sędziowską, to -  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 (za: Wyrok 
SN z 25.03.2004 r., III CK 335/02, LEX nr 585801).

Wyrok wydany w oparciu o wykładnię prawa inną niż wiążąca sąd w tej sprawie na 
podstawie art. 39820 KPC, nie może „odpowiadać prawu" w rozumieniu art. 39814 KPC , 
dlatego że jest zgodny z wykładnią przyjętą w późniejszej uchwale składu siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego, która nie ma charakteru powszechnie wiążącego. W orzecznictwie 
zauważono także, że art. 39820 KPC nie zamyka zakresu związania poprzednią wykładnią
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prawa w sytuacji, gdy po uchyleniu skład powiększony Sądu Najwyższego przyjął inną 
wykładnię prawa (za: Wyrok SN z 17.11.2016 r., II UK 547/15, LEX nr 2178704).

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie I UK 
171/15, LEX nr 2064224. Należy przyznać pierwszeństwo wiążącej składy Sądu Najwyższego 
wykładni prawa, dokonanej w mającej moc zasady prawnej uchwale, przed wykładnią prawa 
dokonaną w wyroku Sądu Najwyższego w okolicznościach wskazanych w art. 39820 k.p.c. Z  
niezbędnym uproszczeniem, wykładnię prawa należy określić jako wyjaśnianie sensu 
przepisów prawnych, ustalanie właściwego ich rozumienia, przypisywanie im odpowiedniego 
znaczenia. Złożoność norm prawnych oraz skomplikowane stany faktyczne w połączeniu z 
wielką dynamiką zjawisk społecznych uzasadniają potrzebę odwoływania się w procesie 
wykładania prawa do gremiów cieszących się szczególnie wysokim autorytetem. Możliwość 
przedkładania zagadnień prawnych odpowiednim składom Sądu Najwyższego stanowi 
realizację tej potrzeby. Wykładnia dokonywana w ten sposób uwzględnia w największym 
stopniu doświadczenia praktyki orzeczniczej oraz dorobek teorii prawa i piśmiennictwa, nie 
sposób zatem odmówić jej pierwszeństwa.

Tymczasem Sąd Apelacyjny, pomimo złożonego w tym zakresie przez powódkę wniosku, o 
skierowaniu zapytania do Sądu Najwyższego w przedmiotowej sprawie, oddalił powyższe 
żądanie, co skutkowało błędnym zastosowaniem przepisu art. 39820 KPC. W konsekwencji 
pozbawił strony do uzyskania rozstrzygnięcia, które wydane w powiększonym składzie 
wiązałoby zarówno sąd, jak i strony postępowania, a tym samym kończyłoby dywagacje 
prawne, które z orzeczeń Sądu Najwyższego (wcześniejsze czy późniejsze) winno być 
obowiązujące.

Co istotne, nie można zgodzić się z argumentacją Sądu Apelacyjnego, w które wynika, że 
prawidłowa interpretacja art. 39820 KPC wskazuje, że zasadnym jest związanie wykładnią 
orzeczenia wydanego później, gdyż właśnie to orzeczenie doprowadziło do konieczności 
wydania ponownego rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny. Tymczasem powoływany przepis 
wskazuje, że sąd, któremu sprawa została przekazana związany jest wykładnią prawa 
dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Co istotne, od czasu złożenia pozwu tj. od dnia 
2 czerwca 2011 roku do dnia wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny w dniu 10 marca 2021 
roku mamy do czynienia z tą samą sprawą. A jedyne, co w sprawie tej się przez ostatnie 10 
lat zmieniło, to sposób postrzegania przez Sąd Najwyższy na kwestie związaną z interpretacją 
art. 117 i 118 KC. Przy czym zmiana ta, również powoływana przez Sąd Najwyższy z wyroku w 
sprawie I CSK 378/18, nie nastąpiła z uwagi na orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące 
przedawnienia, któremu nadano moc zasady prawnej. Brak jest bowiem ustawowej 
regulacji, która w przypadku wydania w danej sprawie dwóch odmiennych wykładni przez 
Sad Najwyższy w tej samej sprawie, w równorzędnym składzie, wskazywałaby, które z 
danych orzeczeń jest wiążące
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Naruszenie przepisów prawa materialnego

W uzasadnieniu kwestionowanego rozstrzygnięcia - jako dodatkową podstawę zmiany 
wyroku Sądu I instancji i oddalenie powództwa w całości wskazano art. 5 KC.

Przepis ten stanowi, iż „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".

Wyjaśnić przy tym należy, iż uprawnieniem powoda w rozumieniu tegoż przepisu jest 
możliwość żądania od pozwanych realizacji określonego ustawowo obowiązku tj. obowiązku 
opisanego w art. 226 § 1 i 3 Prawa Spółdzielczego, obowiązującego w dacie zawierania 
umowy o finansowanie inwestycji z pozwanymi, zgodnie z treścią którego:

§ 1. Członek jest obowiązany uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości spółdzielczych, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz w 
zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez wniesienie wkładu budowlanego na 
zasadach określonych w umowie i statucie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów 
budowy przypadających na jego lokal oraz przez uiszczanie opłat związanych z używaniem 
lokalu.
§ 3. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy 
wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, 
uprawnionym albo zobowiązanym z tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania 
tego rozliczenia przysługuje własnościowe prawo do lokalu.

Tym samym, zgodnie z zawartą umową, jak również obowiązująca wówczas podstawą 
prawną powodowa Spółdzielnia miała możliwość żądać od pozwanych uzupełnienia wkładu 
budowlanego w wysokości wskazanej w pozwie.

Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego:
Stosownie do treści art. 208 § 1 i art. 226 § 1 Prawa spółdzielczego członek spółdzielni 
mieszkaniowej obowiązany jest do wniesienia wkładu budowlanego w wysokości 
odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Zakres tego 
obowiązku, wynikający z przepisów ustawy mających charakter bezwzględnie obowiązujący 
(ius cogens), nie może być zmieniony w drodze umowy pomiędzy spółdzielnią a członkiem. 
Wprawdzie spółdzielnia, w ramach przysługującej jej autonomii, może udzielać swoim 
członkom różnych ulg i bonifikat, ale nie mogą one zwalniać członków z ich obowiązków 
określonych w ustawie, zwłaszcza jeżeli oznaczałoby to przerzucenie tych obowiązków na 
pozostałych członków spółdzielni, (za: Wyrok SN z 8.06.2004 r., I CK 14/04, LEX nr 303355.)
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Powód występując z żądaniem dokładnie opisał i wykazał, ze spełnione zostały wszystkie 
ustawowe przesłanki gwarantujące mu ochronę prawną.

Madto powód wykazał wszystkimi niezbędnymi środkami dowodowymi wysokość żądania 
dochodzonego pozwem. W szczególności oprócz dokumentów stanowiących podstawę dla 
wyliczenia wysokości wkładu budowlanego, wniósł o przeprowadzenie dowodu z opinii 
biegłego. W toku niniejszego postępowania wielokrotnie kwestia ta była badana przez 
biegłych sądowych. Kwoty przez nich wskazywane wprawdzie ulegały zmianom, w zależności 
od wydanych opinii. Jednak co istotne, żaden z dotychczasowych składów sądów 
powszechnych, jak również Sąd Najwyższy, nie negował faktu istnienia roszczenia 
Spółdzielni, a także jego wymagalności oraz podstaw prawnych.

Tym samym w sprawie nie zaistniała okoliczność świadcząca o nadużyciu prawa 
podmiotowego przez powodową spółdzielnię.

Pomimo powyższego, Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 marca 2021 r. 
wskazał, że „z uwagi na brak tytułu prawnego powódki do gruntu, na którym wybudowała 
domy jednorodzinne, nie doszło do skutecznego ustanowienia na rzecz pozwanych 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego. Pozwanym przysługuje 
jedynie ekspektatywa ustanowienia tego prawa. W tej sytuacji dochodzenie przez powódkę 
dopłaty do wkładu budowlanego należałoby ocenić jako nadużycie prawa materialnego (art. 
5 KC).".

Sąd jednak nie wytłumaczył na czym w jego ocenie polegać miałaby nadużycie prawa 
podmiotowego w tym konkretnym przypadku.

Oczywistym jest bowiem, że osoby finansujące inwestycję, na podstawie powołanych 
powyżej przepisów, zobligowane zostały do uiszczenia całości kosztów budowy 
przypadających na ich lokal.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest osobą prawną, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom 
samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym 
przeznaczeniu (art. 1 ust. 1 USM). Co więcej, spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić 
korzyści majątkowych kosztem swoich członków (art. 1 ust. 2 USM). W tej sytuacji wskazać 
należy, że prowadząc działalność inwestycyjną w imieniu i na rzecz swoich członków 
spółdzielnia mieszkaniowa nie odnosi z powyższego tytułu żadnego zysku. A budowa 
spółdzielcza jest określana budową własną jej członków. W tej sytuacji decydując się na 
inwestycje w reżimie spółdzielczym finansujący musieli wziąć na siebie wszelkie ryzyka takiej 
działalności. W wyroku z dnia 23 lutego 2005 r., III CK 291/04 (Legalis nr 92655), Sąd 
Najwyższy podniósł, że członek spółdzielni nie tylko nie może skutecznie podważyć ważnie 
dokonanego rozliczenia i domagać się nowego rozliczenia, ale jeżeli na podstawie
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ostatecznego rozliczenia, które jest ważne, lecz okazało się, że zostało dokonane 
nieprawidłowo, wpłacił do spółdzielni tytułem wkładu budowlanego kwotę przewyższającą 
sumę wynikającą z prawidłowego rozliczenia kosztów budowy, to z powodu braku do tego 
podstawy prawnej nie może domagać się jej zwrotu. Tym bardziej zatem członek spółdzielni 
zobowiązany jest do uiszczenia w całości kosztów budowy, które przypadły na jego lokal.
W ocenie powódki brak jest podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie dyspozycji art. 5 
k.c. Uwzględnienie zarzutu nadużycia prawa podmiotowego oznacza, że w konkretnych 
okolicznościach faktycznych, ocenianych in casu, przyznane normą prawną istniejące prawo 
podmiotowe zostaje zakwalifikowane jako wykonywane bezprawnie i w konsekwencji nie 
podlega ochronie. Przepis art. 5 k.c., jako przepis o charakterze wyjątkowym, którego 
zastosowanie prowadzi do ograniczenia praw, musi być wykładany ściśle oraz stosowany 
ostrożnie i w wyjątkowych wypadkach.
W tych okolicznościach powódce nie można postawić zarzutu nadużycia prawa, gdyż w 
niniejszym postępowaniu dochodzi ona bowiem faktycznie poniesionych kosztów inwestycji, 
zrealizowanej na rzecz jej członków. Obowiązek ponoszenia tych kosztów przez pozwanych 
nie narusza żadnych ich praw, zaś żądanie powódki nie nosi cech bezprawności.

W konsekwencji, gdy jeden z podmiotów dysponujących nieruchomością wchodzącą w 
skład mienia spółdzielni nie uiszcza kosztów jej budowy to finalnie koszty te obciążają 
pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowej. Taki właśnie skutek wynika z wyroku Sądu 
Apelacyjnego z dnia 10 marca 2021 roku i należy go uznać za niezgodny z zasadami 
współżycia społecznego -  dokładnie zasadą sprawiedliwości społecznej.

Dodatkowo, jak słusznie wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 września 
2016 r. ocena roszczenia na podstawie art. 5 KC musi uwzględniać interesy obu stron. 
Ponieważ ustawodawca w art. 5 KC wyłączył ochronę podmiotu korzystającego z 
przysługującego mu prawa w sposób, jaki nie da się pogodzić z zespołem szczególnych reguł 
postępowania w życiu społecznym, zwanym zasadami współżycia społecznego, to inne 
zachowania drugiej strony muszą spotkać się z krytyką poprzez rozważenie interesów obu 
stron stosunku cywilnoprawnego i całokształtu okoliczności danego przypadku.
Szczegółowo tą problematyką zajął się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 20 sierpnia 
2015 r. (II CSK 555/14) rozważył istotę klauzuli generalnej - niedopuszczalności czynienia ze 
swego prawa użytku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego i przyjął, że ma ona na 
celu zapobieganie stosowaniu prawa w sposób prowadzący do skutków nieetycznych lub 
rozmijających się w sposób zasadniczy z celem danej regulacji prawnej. Jeśli więc 
uwzględnienie powództwa zgodnego z literą prawa powodowałoby w sumie skutki rażąco 
niesprawiedliwe lub krzywdzące dla pozwanego, niedające się zaakceptować z punktu 
widzenia norm moralnych i wartości powszechnie uznanych w społeczeństwie, to należy 
skorzystać z możliwości, jaką stwarza art. 5 k.c. i oddalić takie żądanie.

W przedmiotowej sprawie obciążenie pozwanych kosztami wywołanymi zawartą przez nich 
umowę o budowę lokalu nie sposób uznać za niemoralne czy podważające jakiekolwiek
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wartości ugruntowane społecznie. W takiej sytuacji wyrok z dnia 10 marca 2021 r. z uwagi na 
niewłaściwe zastosowanie art. 5 K C - stanowi o rażącym naruszeniu przepisów prawa.

Jedynie i na marginesie wskazać należy, że Sąd Apelacyjny w sposób swobodny ocenił fakt 
braku regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której posadowiony został segment 
pozwanych. Wskazał bowiem, że do tej pory nie doszło do ustanowienia na rzecz pozwanych 
spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, jednakże nie 
przeprowadził postępowania dowodowego zmierzającego do wyjaśnienia przyczyn 
powyższego. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że prawo żądania od pozwanych uiszczenia w 
całości kosztów poniesionych na budowę ich lokalu nie było uwarunkowane uprzednim 
ustanowieniem na ich rzecz spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. Tym bardziej, 
że powodowa spółdzielnia od lat podejmuje wszelkie możliwe czynności, by uzyskać tytuł 
prawny do nieruchomości. Powyższe okoliczności pozostawały do tej pory poza sporem, 
który koncentrował się wyłącznie na kwestii wysokości dochodzonego roszczenia, jak 
również przedawnienia. Tymczasem w sytuacji, gdyby Sąd Apelacyjny faktycznie mógł 
rozważyć możliwość zastosowania w niniejszym stanie faktycznym przepisu art. 5 KC winien 
zobowiązać Spółdzielnie do wskazania, czy od czasu zawarcia umowy dzierżawy w 1997 roku 
podejmowała jakiekolwiek działania zmierzające do regulacji stanu prawnego 
nieruchomości, na której posadowiony jest m. in. segment pozwanych. Powódka mogłaby 
wówczas przedstawić szereg dowodów m. in. korespondencję, prowadzoną pierwotnie z 
urzędem gminy Ursynów, a następnie odpowiednią komórką decyzyjną m. st. Warszawy, 
powołać dowody osobowe w postaci osób bezpośrednio zaangażowanych w przebieg 
powyższych działań, wskazać okoliczności związane z podejmowaniem koniecznych uchwał, 
których zaskarżenie w ustawowym trybie na długi czas sparaliżowało możliwość 
sfinalizowania rozmów dotyczących oddania gruntu w użytkowanie wieczyste powodowej 
spółdzielni, jak również opisać przebieg postępowania sądowego, w toku którego w trybie 
procesowym zażądała złożenia przez m. st. Warszawa oświadczenia woli w zakresie 
ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na przedmiotowej nieruchomości. Żadnych z 
powyższych dowodów Sąd Apelacyjny nie przeprowadził, stąd powołanie się w zaskarżonym 
orzeczeniu na treść art. 5 KCjest nie tylko nieuzasadnione, ale całkowicie nieuprawnione.

Ad. 4.
Uzasadnienie wniosków kasacyjnych

Na podstawie art. 398 15 § 1 KPC skarżący wnosi o uchylenie Wyroku Sadu Apelacyjnego w 
całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu sądowi.

Ewentualnie w razie uznania, że podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście 
uzasadniona, zaś podstawa naruszenia prawa procesowego okaże się nieuzasadniona, 
skarżący w oparciu o treść art, 398 16 § 1 KPC, wniósł o uchylenie zaskarżonego Wyroku 
i orzeczenie co do istoty sprawy.
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Z uwagi na fakt, że pozwana wskazuje jako postawy kasacyjne naruszenie tak przepisów 
prawa materialnego jak również przepisów postępowania, pierwotnym wnioskiem skargi 
kasacyjnej jest uchylenie zaskarżanego Wyroku i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpoznania.

Mając nadto na uwadze, że zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwala na wydanie 
rozstrzygnięcia merytorycznego, w sytuacji nieuwzględnienia zasadności podstawy 
kasacyjnej polegającej na naruszeniu prawa procesowego przy jednoczesnym uznaniu przez 
Sąd Najwyższy zasadności zarzutów związanych z naruszeniem prawa materialnego, 
uzasadnionym jest wniosek o wydanie wyroku reformatoryjnego w trybie art. 398 16 § 1 KPC.

Ad. 5.
Uzasadnienie wniosku o przedstawienie sprawy do rozpoznania powiększonemu składowi 
izby i nadanie wydanemu rozstrzygnięciu mocy zasady prawnej

Z treści niniejszej skargi, jak i przebiegu opisanego powyżej przebiegu postępowania w 
sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w sprawie wydane zostały przez Sąd Najwyższy w 
tym samym składzie (trzyosobowym) dwa wyroki, które w sposób odmienny traktowały 
kwestię przedawnienia, Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. wydanym w sprawie I CSK 
378/18 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r. uznając, 
że w niniejszej sprawie wyłączone zostaje zastosowanie art. 39820 KPC. 5ąd Najwyższy 
zauważył, że uchwale z dnia 9 marca 2017 r. sygn. akt IH CZP 69/16 nie nadano mocy 
zasady prawnej. Sad Najwyższy wskazał przy tym, że „niemniej jednak dla adresata prawa 
ważna jest jednolitość orzecznictw aTym samym Sąd Najwyższy, w ocenie powódki w 
sposób nieprzewidziany prawem dokonał rozszerzenia katalogu wyłączeń zastosowania 
art. 39820 KPC.

Istotnym przy tym jest fakt, iż Sąd Najwyższy działając w składzie 3 osobowym dokonał 
interpretacji przepisu kodeksu, postępowania cywilnego, którego również jest adresatem. 
Jednocześnie zaś, Sąd ten dysponował możliwością uzyskania interpretacji prawa w sposób 
zgodny z przepisami tj. występując na podstawie art. 82 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 
8 grudnia 2017 r. (zwana dalej: ustawą o SN) z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia 
prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów.

Nie sposób bowiem przyjąć, iż każde inne rozstrzygniecie Sadu Najwyższego uprawnia do 
odstąpienia od zasady związania sadu w danej sprawie, przedstawiona już wykładnia Sadu 
Najwyższego. Nie można również uznać, że nakaz respektowania interpretacji przepisu 
zastosowanego w danej sprawie, przyjętej przez dany skład orzekający Sadu Najwyższego, 
nie wiąże innego składu Sadu Najwyższego.

Przyjęcie innej koncepcji oznaczałoby bowiem możliwość nieograniczonego w czasie 
odwoływania się od prawomocnych wyroków i uzyskiwania w jednej sprawie wielu, 
sprzecznych ze sobą rozstrzygnięć Sadu Najwyższego.
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Co więcej, ustawodawca w sposób nieprzypadkowy nadał szczególny charakter 
rozstrzygnięciom Sądu Najwyższego mającym moc zasady prawnej {i tylko takim 
rozstrzygnięciom). Zgodnie z art. 88 ustawy o SN, aby od nich odstąpić, konieczne jest 
wystąpienie do odpowiedniego (zwykle większego) składu Sądu Najwyższego.

Niewątpliwie istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w mającej moc zasady 
prawnej uchwale Sądu Najwyższego, przed wykładnią prawa dokonaną w innym orzeczeniu 
Sądu Najwyższego. Wykładnię prawa można bowiem określić jako określić jako wyjaśnianie 
sensu przepisów prawnych, ustalanie właściwego ich rozumienia, przypisywanie im 
odpowiedniego znaczenia. Złożoność norm prawnych oraz skomplikowane stany faktyczne w 
połączeniu z wielką dynamiką zjawisk społecznych uzasadniają potrzebę odwoływania się w 
procesie wykładania prawa do gremiów cieszących się szczególnie wysokim autorytetem. 
Możliwość przedkładania zagadnień prawnych odpowiednim składom Sądu Najwyższego 
stanowi realizację tej potrzeby. Wykładnia dokonywana w ten sposób uwzględnia w 
największym stopniu doświadczenia praktyki orzeczniczej oraz dorobek teorii prawa i 
piśmiennictwa, nie sposób zatem odmówić jej pierwszeństwa. Co więcej, wykładnia prawa 
dokonana w uchwale Sądu Najwyższego mającej walor zasady prawnej jest najbardziej 
dojrzałą postacią realizacji konstytucyjnego postulatu sprawowania przez Sąd Najwyższy 
wymiaru sprawiedliwości.

Związanie składów Sądu Najwyższego zasadą prawną sprawia, że odstąpienie od wykładni 
wyrażonej w zasadzie prawnej wymaga dochowania rygorów przewidzianych w art. 88 
ustawy o SN. W tych okolicznościach, za usprawiedliwione należy uznać twierdzenie, iż 
zasada związania sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, 
przedstawioną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy wykładnią , doznaje ograniczenia, gdy 
odmienna wykładnia wynika z późniejszej uchwały Sądu Najwyższego mającej moc zasady 
prawnej.

Takie stanowisko przedstawił również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 maja 2017 r. 
sygn. akt III CSK 108/16 stwierdzając, że „Wyrok wydany w oparciu o wykładnię prawa inną 
niż wiążąca sąd w tej sprawie na podstawie art. 39820, nie może ..odpowiadać prawu" w 
rozumieniu art. 39814, dlatego że jest zgodny z wykładnia przyjęta w późniejszej uchwale 
składu siedmiu sędziów Sadu Najwyższego, która nie ma charakteru powszechnie 
wiążącego".

W tej sytuacji koniecznym jest, celem uniknięcia dalszych wątpliwości związanych ze 
stosowaniem, również przez Sąd Najwyższy art. 38920 KPC przekazanie rozstrzygnięcia 
niniejszej sprawy powiększonemu, siedmioosobowemu składowi Sądu Najwyższemu i 
nadanie rozstrzygnięciu mocy zasady prawnej, która ostatecznie rozstrzygnie istotne 
zagadnienie prawne wywiedzione przez powódkę niniejszą skargą kasacyjną. Sprowadza 
się ono w istocie do udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy istnieje pierwszeństwo wykładni prawa, dokonanej w późniejszym orzeczeniu Sądu 
Najwyższego, w tym w uchwale Sądu Najwyższego, której nie nadano mocy zasady 
prawnej, nad wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w 
danej sprawie
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2. Czy określony w ort 39820 KPC nakaz związania sądu wykładnią określonego przepisu 
prawa dokonaną w danej sprawie przez Sąd Najwyższy, wiąże inne składy Sądu 
Najwyższego, w sytuacji gdy wykładnia tegoż przepisu nie została przedstawiona w 
uchwale Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej?

Opisane w uzasadnieniu niniejszej skargi okoliczności w sposób niebudzący wątpliwości 
wskazują, że powyższy problem istnieje, jest nierozstrzygnięty, a co najważniejsze, nie został 
do tej pory poddany ocenie przez Sąd Najwyższy w powiększonym składzie.

Ad. 6.
Kwestie formalnoprawne

Opłatę od skargi kasacyjnej ustalono na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako całą opłatę 
stosunkową, ustaloną według wartości przedmiotu zaskarżenia. Na podstawie art. 25b ww. 
ustawy opłata stosunkowa od niniejszej skargi w wysokości 4.554 zł została pomniejszona o 
kwotę 100 zł, wniesioną wraz z wnioskiem o uzasadnienie wyroku w sprawie I ACa 620/19. 
W załączeniu składam dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 4.454 zł, stanowiący 
załącznik nr 9 do niniejszej skargi.

Z uwagi przedstawione powyżej podstawy kasacyjne, uznać należy, iż wywiedzenie skargi 
w niniejszej sprawie było konieczne i w pełni uzasadnione.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

1. pełnomocnictwo procesowe wraz substytucją oraz z dowodami uiszczenia opłaty 
skarbowej

2. Odpis KRS powódki;
3. Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt XXIV C 830/11;
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 26 maja 2014 r. sygn. akt ACa wraz z uzasadnieniem;
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. akt ICSK 1003/14 wraz z 

uzasadnieniem;

Ad w. Mo iak-Jeziorowska

W załączeniu:
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6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2017 r. wydany w sprawie 
o sygn. akt V ACa 31/17 wraz z uzasadnieniem;

7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I 
CSK 378/18;

8. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 10 marca 2021 roku sygn. akt I ACa 620/19;
9. Dowód uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej;
10. 4 odpisy skargi kasacyjnej.
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