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

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

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

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

Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 r. 
 

Sąd Najwyższy 
Pl. Krasińskich 2/4/6 

00-207 Warszawa 
 

- za pośrednictwem –  
 

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
I Wydział Cywilny 

ul. Inflancka 4C bud. D, I piętro 
00-189 Warszawa 

 
Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 
ul. Lanciego 12, 02-792 Warszawa 
(dalej jako „Powódka” albo „Spółdzielnia”) 
 
reprezentowana przez:  
adw. Monikę Iwaniak-Jeziorowską 
ul. Lwowska 5 lok. 11 
00-660 Warszawa 
 

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

sygn. akt: I WSC 79/21 
sygn. akt II instancji: I ACa 620/19 

 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KASACYJNĄ 
 

W imieniu moich Mocodawców (pełnomocnictwo w aktach sprawy, w treści 
pełnomocnictwa wyraźnie przewidziano upoważnienie do „reprezentowania przed Sądem 
Najwyższym” oraz „na wszystkich etapach” postępowania w tej konkretnej sprawie), na 
podstawie art. 398 (7) § 1 k.p.c., niniejszym składam bezpośrednio do Sądu II instancji 
odpowiedź na skargę kasacyjną (doręczoną w dniu 15 czerwca 2021 r.), oraz: 

 
1. w trybie znowelizowanego art. 132 k.p.c. niniejszym oświadczam, że odpis 

przedmiotowego pisma został wysłany do pełnomocnika profesjonalnego Pozwanej; z 
ostrożności procesowej załącza się także dowód nadania listu poleconego oraz 
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dodatkowy odpis (na wypadek, gdyby Sąd uznał, że odp. na skargę kasacyjną nie 
podlega bezpośredniemu doręczeniu między pełnomocnikami profesjonalnymi); 
 

2. wnoszę o odmówienie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (w zw. z 
niewystąpieniem przesłanek z art. 398(9) § 1 k.p.c.), a w przypadku przyjęcia jej do 
rozpoznania, wnoszę o oddalenie skargi kasacyjnej w całości; 
 

3. w przypadku przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, wnoszę o wyznaczenie 
rozprawy w niniejszej sprawie; 
 

4. w przypadku przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, wnoszę także o rozważanie 
skierowania sprawy do powiększonego składu SN oraz nadanie wydanemu 
orzeczeniu mocy zasady prawny, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do 
zarzutów dot. stosowania art. 398(20) k.p.c.; 
 

5. wnoszę o zasądzenie solidarnie na rzecz Pozwanych kosztów postępowania według 
norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 6.900 zł w 
oparciu o załączone oświadczenie w trybie § 16 Rozporządzenia MS wraz z 
fakturą i dowodem wpłaty – zarówno w przypadku odmowy przyjęcia skargi 
kasacyjnej do rozpoznania, jak i w przypadku przyjęcia skargi do rozpoznania 
oraz udziału pełnomocnika w rozprawie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie tego 
wniosku znajduje się na końcu niniejszego pisma. 
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UZASADNIENIE 

 
Dla przejrzystości wywodu, zachowano numerację jak w treści skargi kasacyjnej: 

 
Ad.1. Uwagi Wstępne oraz Stan Faktyczny 
 

Przed przejściem do właściwej analizy należy poczynić następujące Uwagi Wstępne: 
 
1) [Istota sporu] Pozwana Spółdzielnia („SMPM”) zrealizowała inwestycję w trybie 

spółdzielczym. Zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego (p.s.), ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) oraz treścią zawartej umowy, SMPM miała 
wybudować dom i przenieść na rzecz Pozwanych tytuł prawnorzeczowy do niego, 
natomiast Pozwani mieli uiścić wkład budowlany obejmujący faktycznie poniesione 
koszty budowy przypadające wyłącznie na ich dom. Pomimo uiszczenia wkładu 
budowlanego odpowiadającego faktycznym kosztom budowy, do dnia dzisiejszego 
Spółdzielnia nie spełniła swojego świadczenia wzajemnego i nie przeniosła tytułu 
prawnego do domu na Pozwanych. Co więcej, jak wynika z załączonych wyroków SA i 
SO w Warszawie zapewne nigdy tego nie uczyni (przedkłada się w załączeniu te 
wyroki – wyrok SA zapadł dopiero 20 kwietnia 2021 r., a zaskarżony w niniejszej 
sprawie wyrok ponad miesiąc wcześniej, tj. 10 marca 2021 r.). Należy wskazać, że 
powyższe orzeczenia powinny być wzięte pod uwagę (art. 316 w zw. z art. 
398(21) w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.) w kontekście drugiej podstawy, na której 
(obok przedawnienia) oparł się Sąd Apelacyjny wydając zaskarżony wyrok, a 
mianowicie na art. 5 k.c. Szerzej na ten temat w dalszej części uzasadnienia. 
 
Mając powyższe na względzie, spór w niniejszej sprawie oscyluje wokół trzech 
zasadniczych zagadnień: 
 
a) czy roszczenie SMPM się przedawniło (jest to zarzut najdalej idący, SA w wyroku 

z 2014 r. uwzględnił go i dlatego oddalił a limine powództwo Spółdzielni w całości, 
tym samym w bardzo ograniczonym zakresie rozpoznawał tę sprawę SN w wyroku 
z 2016 r.; później SA w wyroku z 2018 r., pomimo argumentacji Pozwanych skupił 
się przede wszystkim na wątku przedawnienia oraz, pomimo zastrzeżeń strony 
Pozwanej, w nieprawidłowy sposób sformułował tezę dowodową dla biegłego co 
do wyliczenia kosztów budowy – zamiast zlecić wyliczenie rzeczywistych kosztów, 
zlecił ich wyliczenie w oparciu o uchwały SMPM, z których treści właśnie wynikało 
sprzeczne z prawem doliczanie kosztów niedotyczących budowy domu 
Pozwanych, a dokładniej przerzucanie części kosztów budowy domu 
wielorodzinnego; następnie SN w wyroku z 2019 r. także rozpatrywał sprawę w 
kontekście zarzutu przedawnienia (chociaż podniesiono także szereg innych 
zarzutów w treści skargi kasacyjnej) i dopiero SA w wyroku z 2021 r. poza 
zarzutem przedawnienia odniósł się merytorycznie do jednego dodatkowego 
zarzutu, a mianowicie naruszenia art. 5 k.c. 
 

b) czy wysokość wkładu dochodzona przez Spółdzielnię odpowiada faktycznie 
poniesionym kosztom  

 
c) szereg innych szczegółowych zarzutów materialnoprawnych (zostały one 

podsumowane np. w piśmie z 29 października 2019 r.), w tym m.in. kwestia 
świadczeń wzajemnych, jak również nadużycie prawa podmiotowego przez 
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SMPM (art. 5 k.c.) w zw. z tym, że Pozwani pomimo upływu 20 lat od zakończenia 
inwestycji (2001) ora 24 lat od podpisania umowy (1997) wciąż nie otrzymali 
tytułu prawnorzeczowego do domu, a jak wynika z załączonych wyroków 
najprawdopodobniej nigdy to nie nastąpi. 

 
W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku SA powołał się na dwie niezależne podstawy 
oddalenia powództwa SMPM w całości: przedawnienie 3-letnie całości roszczenia (co 
jest zgodne z dominującą linią orzeczniczą SN oraz wyrokiem SN w tej konkretnej 
sprawie i to w tym zakresie strona przeciwna podnosi zarzut art. 398(20) k.p.c.) oraz 
nadużycie prawa podmiotowego przez Spółdzielnię (art. 5 k.c.). 
 
W kontekście art. 398(20) k.p.c. należy mieć także na uwadze, że SA w Warszawie 
orzekając w 2021 r. był związany wykładnią wyroku SN z 2019 r., w ramach którego 
nastąpiło przekazanie do ponownego rozpoznania. Obecna skarga kasacyjna jest 
natomiast sformułowana tak, jakby w istocie była skargą kasacyjną na wyrok SN z 26 
września 2019 r., a nie na wyrok SA z 2021 r. (co w oczywisty sposób jest 
niedopuszczalne). 
 

2) [Wyroki w identycznych sprawach dot. Spółdzielni] Niniejsza sprawa nie jest 
jedynym postępowaniem SMPM, w której sądy (w tym SN) oddaliły w całości 
roszczenia Spółdzielni o uzupełnienie wkładu w ramach tej samej inwestycji. Do 
poprzedniej skargi kasacyjnej (złożonej w imieniu Pozwanych) zostały załączone ww. 
wyroki. 
 

Odnosząc się natomiast do opisu Stanu Faktycznego, dokonanego przez Pozwaną, należy 
wskazać, że w tej części strona Powodowa po prostu zrelacjonowała kolejne wyroki zapadłe w 
niniejszym postępowaniu, przy czym należy podkreślić, że strona Pozwana nie zgadza się z 
przedstawionymi interpretacjami, co do tych orzeczeń (o czym szczegółowo w dalszej części 
uzasadnienia przy omawianiu konkretnych zarzutów kasacyjnych). 
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Ad. 2. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. 
 

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotowa skarga nie wypełnia dyspozycji art. 398(9) § 
1 pkt 1 i 4 k.p.c., bowiem nie występują tutaj zagadnienia prawne budzące poważne 
wątpliwości oraz „oczywista zasadność skargi” (przy czym Powódka nie wskazała wprost 
podstawy z pkt 4 przepisu art. 398(9) § 1 k.p.c.). Szczegółowe argumenty w tym zakresie 
zostały omówione poniżej. Należy także wskazać, że występuje rozbieżność pomiędzy 
zakresem podstaw kasacyjnych (naruszenie art. 398(20) k.p.c. oraz naruszenie art. 5 k.c.) a 
wnioskiem o przyjęcie skargi (wniosek ten dotyczy tylko i wyłącznie art. 398(20) k.p.c., a nie 
art. 5 k.c.). 

 
Przechodząc do meritum sporu należy podnieść następujące argumenty: 
 

a) Po pierwsze, jak wskazaliśmy w poprzednich pismach procesowych (począwszy od 
apelacji z 2013 r., skończywszy na piśmie z 29.10.2019 r.), kwestia przedawnienia  
3-letniego jest tylko jedną z wielu przesłanek do oddalenia powództwa w całości, tak 
więc powództwo powinno zostać oddalone zarówno co do zasady, jak i w oparciu o 
przedawnienie (10-letnie albo 3-letnie). Z kolei zgodnie z art. 398(14) k.p.c. SN de iure 
powinien brać pod uwagę wszystkie zarzuty podniesione w sprawie (jeśli bowiem 
uzna, że podstawy kasacyjne są zasadne, to powinien także zbadać, czy i tak orzeczenie, 
pomimo błędnego uzasadnienia, nie jest prawidłowe co do samej sentencji). 
 

b) Po drugie, w niniejszej sprawie SN w wyroku z 26.09.2019 r. po pierwsze stwierdził, że 
zasada z art. 390(20) k.p.c. nie ma mocy bezwzględnej i w szczególnych okolicznościach 
można od niej odstąpić także w kontekście uchwały powiększonego składu SN 
(pomimo nienadania jej mocy zasady prawnej); a po drugie, przyjął wykładnię co do 3-
letniego przedawnienia roszczeń Spółdzielni, wynikającą z uchwały 7 sędziów SN (III 
CZP 69/16).  
 
Skoro SN stwierdził prawomocnie w niniejszej sprawie, że art. 398(20) k.p.c. nie ma 
mocy bezwzględnej w niniejszym postępowaniu (przez wzgląd na jego specyfikę, tj. 
oddalenie analogicznych powództw przeciwko sąsiadom p. Sarata m.in. na podstawie 
uchwały III CZP 69/16, ale także przez wzgląd na np. brak kompetencji RN do 
zatwierdzenia rozliczenia końcowego inwestycji, jak również niewykazanie wysokości 
rzeczywistego kosztu budowy domu), to nie ma obecnie możliwości skierowania skargi 
kasacyjnej do SN, która de iure nie dotyczy rzekomego naruszenia prawa przez Sąd 
Apelacyjny, ale przez tut. Sąd Najwyższy (bo do tego zmierza ta podstawa kasacyjna 
skargi). 
 
SN na str. 4 uzasadnienia wyroku z 26.09.2019 r. wyraźnie zaznaczył bowiem dwa 
zagadnienia prawne, którymi się zajął w ramach rozpoznawania tej skargi kasacyjnej: 
„Zasadniczym przeto problemem mającym wpływ na rozstrzygnięcie skargi ma ocena 
znaczenia uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 marca 2017 r., III CZP 69/16, w 
której Sąd Najwyższy dokonał odmiennej wykładni niż w wyroku kasacyjnym kwalifikacji 
roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu przyjmując, 
że jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z 
upływem trzech lat (art. 118 k.c.). Inaczej, problem związania na podstawie art. 398(20) 
k.p.c. wykładnią Sądu Najwyższego dokonaną w wyroku kasacyjnym”. Jak widać SN 
zakreślił dwa istotne zagadnienia prawne, które rozstrzygną: (1) charakter działalności 
spółdzielni wobec jej członków, a tym samym termin przedawnienia roszczeń; oraz (2) 
zakres związania wykładnią SN na podstawie art. 398(20) k.p.c.  
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c) Po trzecie, istnieje jednolita linia orzecznicza SN, zgodnie z którą art. 398(20) k.p.c. nie 
ma charakteru bezwzględnego. Przy czym część składów orzekających przyjmuje, że 
możliwe jest odstąpienie od tej reguły, tylko jeśli później została podjęta uchwała SN o 
mocy zasady prawnej (np. I CSK 5/12), natomiast część składów orzekających uznaje, 
że w wyjątkowych okolicznościach orzeczenie powiększonego składu nie musi mieć 
mocy zasady prawnej. Poza SN w niniejszej sprawie takie zapatrywanie wyraził np. SN 
w wyroku z 17 listopada 2016 r. (II UK 547/15), w którym stwierdził, co następuje: 
„Wnioski z powyższego są następujące. Z uwagi na rangę składu Sądu Najwyższego, który 
wydał wyrok 18 listopada 2015 r., II UK 100/14, należy aprobować przyjętą w nim 
wykładnię. Chodzi o to, że wartością podstawową jest jednolitość orzecznictwa w takich 
samych stanach faktycznych i prawnych. Jednolitość i stabilność orzecznictwa jest w 
państwie prawa wartością konstytucyjną (art. 1 pkt 1 ustawy z 23 listopada 2002 r. o 
Sądzie Najwyższym w związku z art. 2 i art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). Innymi słowy 
wykładnia prawa nie powinna pomijać wykładni prawa przyjętej w wyroku z 18 listopada 
2015 r. Oznacza to, że brak 25% obrotu w kraju nie wystarcza do utrzymania wyroku. 
Tłumaczy to również dlaczego nie przesądza odwołanie się do zawiązania poprzednim 
wyrokiem Sądu Najwyższego w tej sprawie z 18 listopada 2014 r., II UK 46/14. Sądowi 
Apelacyjnemu należy się wyjaśnienie, że art. 39820 k.p.c. nie zamyka zakresu 
związania poprzednią wykładnią prawa w sytuacji, gdy po uchyleniu skład 
powiększony Sądu Najwyższego przyjął inną wykładnię prawa (wyżej wskazaną). 
Skarżący natomiast błędnie podaje w zarzucie skargi, iż zachodzi związanie 
wyrokiem Sądu Najwyższego 4 czerwca 2014 r., gdyż wyrok ten nie został wydany 
w tej sprawie. Niemniej zasadnie argumentuje, że również ten (poprzedni) 
kierunek wykładni nie przesądzał sprawy albowiem nadal była wymagana analiza 
całościowa.” 

 
Sytuacja w tej sprawie była analogiczna – Sąd Apelacyjny uznał, że jest związany 
wykładnią wyroku SN, który zapadł w toczącej się sprawie (II UK 46/14), jednak w 
międzyczasie został wydany wyrok SN w składzie 7 sędziów z 18 listopada 2015 r.,  
II UK 100/14, w którym przesądzono o odmiennej wykładni (nie nadając mu jednak 
mocy zasady prawnej). Przy czym także w innych tego typu sprawach zapadały także 
inne wyroki odpowiadające wykładni zawartej w orzeczeniu II UK 100/14 (a nie 
wyrokowi II UK 46/14). W tym przypadku SN (analogicznie jak w niniejszej sprawie) 
przyjął, że zasada z art. 398(20) k.p.c. nie jest bezwzględna (w szczególności w 
kontekście jednolitości i stabilności orzecznictwa, mających walor konstytucyjny) i w 
zw. ze specyfiką sprawy należy przyjąć za wiążący pogląd przeważającej linii 
orzeczniczej zwieńczony wyrokiem 7 sędziów SN (II UK 100/14). 
 
W niniejszej sprawie spór dot. statusu spółdzielni mieszkaniowej w relacji z jej 
członkiem, a tym samym terminu przedawnienia roszczeń. W uchwale 7 sędziów SN  
(III CZP 69/16) jednoznacznie przesądzono tę kwestię (w tym krytycznie odniesiono 
się wprost do wyroku I CSK 1003/14 zapadłego wcześniej w niniejszej sprawie 
dotyczącej Pozwanych). Co istotne w oparciu o ww. uchwałę dwóch sąsiadów p. Sarata 
wygrało prawomocnie sprawy toczące się z powództw SM Przy Metrze (wyroki 
załączone do skargi kasacyjnej) – wyrok SO w Warszawie XXIV C 174/10, utrzymany w 
mocy przez SA w Warszawie (I ACa 2378/15) – sprawa p. Gargasza, jak również wyrok 
SA w Warszawie, utrzymany w mocy przez SN (I CSK 665/15) – sprawa p. Winiarczyka. 
Wyroki te zostały załączone do poprzedniej skargi kasacyjnej Pozwanych z 2018 r. Na 
wcześniejszych etapach postępowania też była już o nich mowa, a SN w ostatnim 
wyroku, I CSK 378/18, wprost odniósł się do tej kwestii: „W sprawie przeto niepodobna 
pominąć podniesionej w skardze okoliczności, że w odniesieniu do sąsiadów skarżących, 
którzy inwestowali w ramach budowy sąsiednich segmentów, oddalono roszczenia 
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powódki o uzupełnienie wkładu z powołaniem się na uchwałę z 9 marca 2017 r. (por. m.in. 
wyrok SN z dnia 13 października 2017 r., I CSK 665/15, nie publ.)”. 

 
d) po czwarte, tut. Sąd przyjmując argumentację zawartą w skardze Powódki do 

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

 
e) po piąte, cytowane przez Powódkę w pismach procesowych w toku postępowania 

drugo-instancyjnego postanowienie SN III CSK 108/16 odnosi się do bezwzględnego 
obowiązywania zasady z art. 398(20) k.p.c. wobec sądu II instancji, a nie w stosunku do 
równorzędnego składu SN ponownie rozpoznającego sprawę. SN w wyroku z 
26.09.2019 r. wyraźnie rozróżnił te kwestie stwierdzając: „W tej sytuacji skład 
orzekający Sądu Najwyższego uznał, że orzekając w sprawie należy przyjąć dokonaną w 
uchwale z dnia 9 marca 2017 r., III CZP 69/16, kwalifikację roszczenia spółdzielni 
mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu. Przyjmując, że to roszczenie jest 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech 
lat (art. 118 k.c.), inaczej niż Sąd Apelacyjny będący związany jego oceną z wyroku 
kasacyjnego. Sąd Najwyższy celem uniknięcia zbędnych powtórzeń odwołuje się do 
motywów tego stanowiska przedstawionych w uzasadnieniu uchwały (…).” 
 

f) po szóste, na marginesie powyższych rozważań, należy wskazać, że Pozwani w skardze 
kasacyjnej (pkt V) wnosili, aby SN przekazał sprawę powiększonemu składowi w celu 
nadania mocy zasady prawnej orzeczeniu, ale SN uznał najwyraźniej, że nie jest to 
konieczne, bo art. 398(20) k.p.c. nie wiąże go w sposób bezwzględny w zw. z zapadłą w 
międzyczasie uchwałą 7 sędziów III CZP 69/16. 
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Ad. 3. Uzasadnienie podstaw skargi 
 
a) Naruszenie przepisów postępowania (zarzut dot. art. 398(20) k.p.c.) 

 
Należy wskazać, że argumentacja dot. tej podstawy kasacyjnej pokrywa się z tą 

przedstawioną w ramach wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania. Tym samym 
stosowna argumentacja strony Pozwanej w tym zakresie została już zaprezentowana w pkt  
Ad. 2 powyżej. 

 
b) Naruszenie przepisów prawa materialnego (zarzut dot. art. 5 k.c.) 
 
Należy podnieść, że Sąd Apelacyjny w sposób prawidłowy zastosował normę art. 5 k.c. W 

przedmiotowej sprawie Strony zawarły umowę o budowę domu w trybie spółdzielczym. 
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami istotą takiej umowy (essentialia negotii) są 
świadczenia wzajemne stron polegające z jednej strony na wybudowaniu domu przez 
spółdzielnię mieszkaniową oraz ustanowieniu tytułu prawnorzeczowego na rzecz 
finansującego członka, a z drugiej strony uiszczenie wkładu budowlanego (odpowiadającego 
faktycznym kosztom budowy tego konkretnego domu) przez członka na rzecz spółdzielni.  

 
Abstrahując w tym miejscu od zarzutów dot. przedawnienia, jak i wysokości wkładu 

budowlanego, należy wskazać, że zgodnie z art. 226 § 3 p.s. (ówcześnie obowiązującego, który 
cytuje sama Powódka na str. 12 skargi) zobowiązanym do uzupełnienia wkładu budowlanego 
jest członek, któremu w chwili dokonania rozliczenia przysługuje własnościowe prawo 
do lokalu (domu). Zarówno w momencie rozliczenia (2001), jak i złożenia pozwu (2011), a 
także w chwili obecnej (2021) Pozwani wciąż nie posiadają żadnego tytułu prawnorzeczowego 
do zamieszkiwanego domu, który de iure stanowi własność Gminy (SMPM wybudowała dom na 
gruncie będącym własnością m.st. Warszawy, jedynie dzierżawionym przez nią na 29 lat, który 
to okres za parę lat upłynie). Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 
gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 
wynika wprost, iż budynek, za budowę którego zapłacili Pozwani w rzeczywistości znajduje się 
w gminnych zasobie nieruchomości. Tym samym, poza art. 5 k.c., należałoby także podnieść, że 
roszczenie Spółdzielni (abstrahując od jego bezzasadności z innych przyczyn) do dzisiaj nie 
stało się nawet wymagalne (zobowiązanie członka do dopłaty powstaje tylko, gdy członek ten 
posiada tytuł prawnorzeczowy do lokalu/domu przeniesiony na niego przez spółdzielnię 
mieszkaniową). Nie sposób więc zgodzić się z konstatacją Powódki ze str. 15 skargi: „…prawo 
żądania od pozwanych uiszczenia w całości kosztów poniesionych na budowę ich lokalu nie było 
warunkowane uprzednim ustanowieniem na ich rzecz spółdzielczego prawa do domu 
jednorodzinnego” – przeczy temu literalne brzmienie art. 226 § 3 p.s. 

 
Niezależnie od powyższego, w tym kontekście zastosowanie przez Sąd II instancji art. 5 k.c. 

jest oczywiste bowiem Powódka (pomimo uiszczenia wkładu budowlanego) od 20 lat 
(liczonych od zakończenia budowy) i 24 lat (liczonych od podpisania umowy) nie spełniła 
swojego świadczenia wobec Pozwanych, tj. nie przeniosła tytułu prawnorzeczowego do 
wybudowanego domu, a dodatkowo żąda zawyżonej i przedawnionej dopłaty do wkładu 
budowlanego. 

 
W tym miejscu należy wskazać, że SMPM miała kilka okazji do nabycia tytułu 

prawnorzeczowego od Gminy, ale tego nie zrobiła – trudno ocenić, czy było to rażące 
niedbalstwo, czy działanie celowe ówczesnych władz (np. uchwała nr 287 Gminy Warszawa-
Ursynów z 2000 r. ws zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przy 
Belgradzkiej, Lanciego i KEN albo uchwała XVIII/534/2004 Rady Miasta z 2004 r. ws zasada 
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zbywania nieruchomości, uchwała XLVI/1150/2005 ws bonifikat z 2005 r.). Odnosząc się do 
częstego argumentu SMPM w tym kontekście, że pozostaje w sporze z Gminą o wysokość 
czynszu, co rzekomo uniemożliwia jej uregulowanie powyższych kwestii, należy wskazać, że 
umowę dzierżawy Spółdzielnia podpisała w 1997 r. (na czas określony do 2026 r.), a pozwy 
Gminy dot. czynszu dzierżawnego są z 2011 i 2015 r. (kiedy powstał spór prawny pomiędzy 
tymi podmiotami), czyli Spółdzielnia miała 14 lat na uregulowanie stanu prawnego zanim ww. 
spór powstał (abstrahując od tego, czy można go uznać za usprawiedliwienie niewykonania 
ww. obowiązku umownego wobec finansujących członków). W tym kontekście całkowicie 
bezpodstawne jest twierdzenie Spółdzielni ze str. 15 skargi: „Tym bardziej, że powodowa 
spółdzielnia od lat podejmuje wszelkie możliwe czynności, by uzyskać tytuł prawny do 
nieruchomości”. 

 
W załączeniu przedkłada się wyrok SO w Warszawie (II C 33/18) z dnia 4 lutego 2020 r. 

Sąd w uzasadnieniu ww. Wyroku wskazał wprost na to, że Spółdzielnia nie zadbała w sposób 
należyty o interes swoich członków w tej sprawie (ostatnia strona uzasadnienia): „Ocena tego 
postępowania winna uwzględniać fakt, że Spółdzielnia nie ma statusu konsumenckiego, co 
ewentualnie mogłoby uzasadniać brak rozeznania w działaniu, lecz jest podmiotem 
profesjonalnym uczestniczącym w obrocie prawnym. Od Spółdzielni należało więc w tej sytuacji 
wymagać należytego dbania o interesy jej członków, a więc także terminowego występowania z 
roszczeniami jej przysługującym, na drogę sądową.” Wyrok ten został utrzymany w mocy przez 
Sąd Apelacyjny w Warszawie (w załączeniu przedkłada się wyrok z 20 kwietnia 2021 r., V ACa 
290/20). Na tle tych judykatów oraz mając na względzie rychłe wygaśnięcie umowy dzierżawy 
(2026 r.) sytuacja Pozwanych jest dramatyczna – pomimo sfinansowania budowy domu 
jednorodzinnego, w którym zamieszkują, Gmina będzie mogła ich eksmitować.  

 
Podobnie bezzasadny jest zarzut, że Sąd Apelacyjny nie przeprowadził w tym zakresie 

postępowania dowodowego – w istocie strona Pozwana wielokrotnie powoływała się na te 
kwestie i załączała stosowne dowody (np. argumentacja ze str. 10-11 pisma z 29.10.2019 r.). 
Poza tym bezsporne między stronami było to: kiedy zawarto umowę dzierżawy (1997) oraz to 
do kiedy ona obowiązuje (2026), jak również fakt, że Spółdzielnia nie spełniła do dnia wyroku 
(2021) swojego świadczenia wzajemnego i nie ma takiej prawnej możliwości. Ostateczne 
rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie gruntu z kwietnia 2021 r. tylko to potwierdziło 
(już SO w Warszawie wcześniej się w tym zakresie wypowiedział w 2020 r., ale Spółdzielnia ten 
fakt przemilczała w toku procesu). W zw. z tym, że Pozwanym udało się uzyskać treść obu 
wyroków teraz przedkłada się je w załączeniu. Z uzasadnień ww. załączonych wyroków, ale 
także z dokumentacji znajdującej się już w aktach sprawy, wynikają fakty wskazane powyżej. 
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Ad. 4. Uzasadnienie wniosku kasacyjnego 
 

Skarga co do zasady jest niezasadna, tak więc również wniosek kasacyjny nie powinien 
zostać uwzględniony. Należy także wskazać, że SN nie ma możliwości wydania wyroku 
reformatoryjnego bowiem SMPM w treści skargi kasacyjnej podniosła naruszenie przepisów 
postępowania. Co więcej, mając na uwadze brzmienie art. 398(14) k.p.c., nawet w przypadku 
uznania bezzasadności zarzutu procesowego (z którego pośrednio wynika przedawnienie 
roszczeń w całości), ew. uwzględnienie zarzutu materialnoprawnego (art. 5 k.c.) i tak nie 
mogłoby mieć wpływu na zmianę wyroku SA (roszczenia i tak uległy przedawnieniu). Z kolei w 
odwrotnej sytuacji (tj. uznania przez SN zasadności zarzutu procesowego i bezzasadność 
zarzutu materialnoprawnego z art. 5 k.c.) efekt procesowy byłby ten sam – roszczenie wówczas 
nie byłoby w ocenie SN przedawnione w terminie 3-letnim (chociaż w ocenie strony Pozwanej i 
tak doszło w przedmiotowej sprawie do przedawnienia 10-letniego – vide: argumentacja 
zawarta w poprzednich pismach procesowych), ale podlegałoby oddaleniu w zw. z nadużyciem 
prawa podmiotowego. Co więcej, SN na tle art. 398(14) k.p.c. może mieć na względzie także 
szereg innych zarzutów podnoszonych w sprawie przez Pozwanych (zawarte są w apelacji z 
2013 r. oraz szeregu innych pism, w tym z 29 października 2019 r.) i uznać, że orzeczenie było 
prawidłowe przez wzgląd na te naruszenia, niezależnie od dwóch podstaw kasacyjnych 
podniesionych przez Powódkę. 

Reasumując, skarga w niniejszej sprawie mogłaby hipotetycznie odnieść skutek w postaci 
uchylenia wyroku SA tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu obu podstaw kasacyjnych (jak 
również uznania, że wszystkie inne zarzuty podnoszone w toku procesu przez Pozwanych są 
bezzasadne). W tym miejscu należy przytoczyć komentarz obecnej I Prezes SN do ww. przepisu 
art. 398(14) k.p.c.: „Skarga kasacyjna podlega oddaleniu nawet wówczas, gdy zarzuty 
podniesione w ramach podstaw kasacyjnych są zasadne, ale nie miały wpływu na treść 
rozstrzygnięcia, tzn. gdy pomimo błędnego uzasadnienia wyrok odpowiada prawu, np. mimo że 
sąd drugiej instancji nie zastosował właściwego prawa materialnego, to zastosowanie przepisu 
wskazanego przez skarżącego prowadziłoby do takiego samego rozstrzygnięcia.” (zob. M. 
Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, wyd. IV, WKP 2021). 
 

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

Należy wskazać, że strona Pozwana taki wniosek podnosiła już w treści swojej skargi 
kasacyjnej z dnia 7 maja 2018 r. w pkt V. petitum i obecnie podtrzymuje go w pkt 4 petitum 
niniejszej odpowiedzi na skargę kasacyjną. 

 
Ad. 6. Podsumowanie 
 

Po pierwsze, skarga kasacyjna nie powinna zostać przyjęta do rozpoznania bowiem nie są 
spełnione przesłanki z art. 398(9) § 1 k.p.c. 

 
Po drugie, w przypadku przyjęcia skargi do rozpoznania, należy stwierdzić, że Sąd 

Apelacyjny dokonał prawidłowej interpretacji przepisów, tak więc skarga powinna zostać 
oddalona w całości (także przez wzgląd na zasadność pozostałych zarzutów podnoszonych 
przez Pozwanych w toku procesu – vide: art. 398(14) k.p.c.). 
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*** 

Kwestie formalno-prawne (koszty postępowania) 
 

Należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, za sporządzenie 
odpowiedzi na skargę kasacyjną zasądza się wynagrodzenie, jak za sporządzenie skargi kasacyjnej (vide: 
wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r. II UK 359/2008; postanowienie SN z dnia 27 października 1998 r. III 
CKN 805/98). 

Należy także podnieść, że zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MS z 2015 r. (które znajduje 
zastosowanie do niniejszego etapu postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi) w sprawach o 
w.p.z. pomiędzy 50.000-200.000 zł stawka minimalna wynosi 5.400 zł. Z kolei zgodnie z § 10 ust. 4 ppkt 
2) i 3) ww. Rozporządzenia MS za sporządzenie opinii o bezzasadności skargi kasacyjnej przysługuje 
50% ww. stawki podstawowej (2700 zł) oraz za udział w rozprawie przed SN dodatkowe 50% ww. 
stawki podstawowej (2700 zł). Zgodnie z orzecznictwem oraz poglądami doktryny, powyższe przepisy 
stosuje się per analogiam w przypadku sporządzenia odp. na skargę kasacyjną oraz reprezentacji przed 
SN przez pełnomocnika działającego w imieniu strony, która nie składała skargi kasacyjnej:  

 
„Uregulowanie tego rodzaju, różnicujące wysokość wynagrodzenia w zależności od stawiennictwa na 
rozprawie przed Sądem Najwyższym lub jego braku oraz sporządzenia skargi, odpowiada zresztą poczuciu 
słuszności, bowiem sporządzenie i wniesienie skargi oraz następnie prowadzenie obrony na rozprawie 
przed Sądem Najwyższym, to dwie odrębne czynności podejmowane po uprawomocnieniu się orzeczenia i 
adwokat, który po sporządzeniu i wniesieniu skargi nadto popierał ją przed Sądem Najwyższym, a więc 
dołożył dodatkowego aktu staranności w wykonywaniu swych obowiązków obrończych, nie powinien być 
traktowany na równi z tym, który ograniczył swą aktywność jedynie do wykonania pierwszej z wyżej 
wymienionych czynności (por. postanowienie SN z dnia 27 kwietnia 2011 r., II KK 316/10, OSNKW 2011, nr 
7, poz. 62, LEX nr 795776). Odnotować trzeba również zasadny pogląd, iż jeżeli pełnomocnik strony 
sporządził odpowiedź na skargę kasacyjną i nie brał udziału w rozprawie kasacyjnej, to wysokość 
wynagrodzenia tego pełnomocnika jest taka, jak gdyby sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia 
skargi kasacyjnej, o ile odpowiedź na skargę kasacyjną spełnia kryteria takiej opinii (por. postanowienie 
NSA z dnia 22 listopada 2012 r., II GSK 1056/11, LEX nr 1240593).” (por. A. Partyk, T. Partyk, Opłaty za 
czynności adwokackie. Komentarz. Wyd. II). Por. także postanowienie SN z dnia 18 września 2019 r. (V 
CSK 152/19). 

 
Tym samym w przypadku odmowy przyjęcia skargi do rozpoznania stawka minimalna kształtuje się na 
poziomie: 2700 zł – 16.200, a w przypadku odmowy przyjęcia skargi: 5400 - 32 400 zł. Mając powyższe 
na względzie kwota 6.900 zł mieści się w każdym z tych przedziałów. 
 
Z kolei zgodnie z § 16 Rozporządzenia MS: „Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów 
adwokackich może zawierać oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu 
wynagrodzenia adwokata. W braku takiego oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 
stawce minimalnej, chyba że okoliczności określone w § 15 ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem.”  
 
Literalna wykładnia powyższego przepisu wskazuje, że mogą wystąpić dwie sytuacje procesowe: strona 
składa oświadczenie w trybie tego przepisu albo go nie składa. W pierwszym przypadku Sąd jest 
związany takim oświadczeniem, jeśli kwoty nie wykraczają poza przedział wyznaczony 
rozporządzeniem (tj. mieszczą się pomiędzy stawką minimalną a jej sześciokrotnością). W drugim 
przypadku Sąd ustala stawkę minimalną, chyba że okoliczności z § 15 ust. 3 Rozporządzenia MS (tj. 
nakład pracy, skomplikowanie sprawy… itd.) przemawiają za tym, że stawka powinna być wyższa. W 
przedmiotowej sprawie występuje sytuacja pierwsza, tak więc Sąd nie ma prawa do pominięcia 
załączonego oświadczenia oraz faktury i zasądzenia kosztów według własnego uznania. W szczególności, 
że wskazana kwota mieści się w przedziałach z Rozporządzenia i została wykazana fakturą. Powyższy 
pogląd wynika także z jednolitego orzecznictwa: 

 

a) Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., WZ 11/17: „Sąd [I instancji – przyp. PT] nie 

rozważył też treści przepisu § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w 

sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015.1800), które weszło w życie 1 stycznia 2016 r., a który 

stanowi, iż Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich może zawierać 
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oświadczenie o wysokości kosztów obciążających stronę z tytułu wynagrodzenia adwokata. W braku takiego 

oświadczenia, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej, chyba że okoliczności 

określone w § 15 ust. 3 przemawiają za innym jej ustaleniem (§ 16 ww. rozporządzenia). Z literalnej wykładni 

przytoczonego przepisu wynika, iż samo oświadczenie stron co do wysokości kosztów obciążających stronę 

może stanowić podstawę do uznania jej roszczenia - oczywiście, w granicach ustalonych w niniejszym 

rozporządzeniu. W tej sprawie nie ulega wątpliwości, że oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego 

i jurysdykcyjnego w I i II instancji reprezentował obrońca z wyboru. Oznacza to, że za świadczoną na rzecz P.S. 

obronę - której Sąd nie kwestionuje - należy się wynagrodzenie. Świadczona przez obrońcę praca ma swoją 

wymierną wartość, którą określił on w złożonym do Wojskowego Sądu Okręgowego wniosku z dnia 24 marca 

2017 r. Niewątpliwe jest też, że stron nie wiązała pisemna umowa dotycząca zastępstwa procesowego. 

Wojskowy Sąd Okręgowy, procedując w tak ustalonym stanie sprawy, w przedmiocie wniosku, nie określił 

wysokości uzasadnionych wydatków strony z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru, mimo że brak 

udokumentowania poniesionych wydatków na ustanowienie obrońcy nie przekreślał możliwości zwrotu tych 

wydatków, w granicach limitowanych wysokością rzeczywiście poniesionych kosztów, przy uwzględnieniu 

zasad przewidzianych w przepisach dotyczących opłat za czynności adwokackie. Takim postępowaniem 

Wojskowy Sąd Okręgowy uchybił treści art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 632 pkt 2 k.p.k., co skutkowało 

uznanie trafności zarzutu zażalenia.” [jak widać w tej sprawie sąd stwierdził, że nawet brak wykazania 

poniesienia kwot nie wyłącza możliwości ich zasądzenia, jeśli złożono oświadczenie i wnioskowane kwoty 

mieściły się ono w zakresie wyznaczonym przez Rozporządzenie] 

 

b) Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 listopada 2019 r., VI Ka 818/19 – 

analogiczne stanowisko jak w orzeczeniu z pkt a), na które się wprost powołał. 

 
c) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2020 r. I ACa 177/19: „Również o kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik sporu (art. 98 § 1 

k.p.c.). Jeżeli więc apelacja była zasadna w całości, to pozwany powinien zwrócić powódce poniesioną przez nią 

opłatę sądową od środka odwoławczego (1.000 zł) oraz wydatki związane z zastępstwem pełnomocnika 

(17.035,80 zł). Te ostatnie zostały opisane w spisie kosztów (k. 718), który, jak wynikało z § 16 R.Pr.Rozp., może 

stanowić podstawę do uznania roszczenia o zwrot opisanych w nim ciężarów (patrz: postanowienie SN z 12 

lipca 2017 r. WZ 11/17).” 

 

 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w Petitum. 

 
 
________________________ 
adw. Piotr Terlecki 
 
 
Załączniki: 

1) oświadczenie dot. kosztów zastępstwa wraz z fakturą oraz dowodem przelewu; 

2) wyroki SO i SA dot. nieuzyskania prawa do gruntu przez SMPM; 

3) dowód wysłania odpisu pisma bezpośrednio do pełnomocnika Pozwanego; 

4) 4 odpisy pisma (1 odpis dla Prokuratora Generalnego, 2 odpisy pisma dla SN, 1 odpis z ostrożności procesowej do ew. doręczenia 

pełnomocnikowi strony przeciwnej, gdyby Sąd uznał, że art. 132 k.p.c. nie znajduje tutaj zastosowania). 

 


