
 Kraków, dnia 23 stycznia 2008 roku 

  

 

Sąd Apelacyjny 

 w Warszawie 

 Wydział Cywilny 

za pośrednictwem 

 Sądu Okręgowego 

 w Warszawie 

 III Wydział Cywilny   

 

 

Powód: Zbigniew Sarata – reprezentowana przez radcę prawnego Hanna 

Majewską Kr 12 14 Kancelaria Radcy Prawnego 30-535 Kraków ul. Krakusa 

8/105,106 

                  Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” w Warszawie 

                                     

 

Sygn. akt: III C 1154/00 

 
Wartość przedmiotu zaskarżenia: 109716,00 (sto dziewięć tysięcy siedemset 

szesnaście) zł. 
 

 

 

APELACJA  
Powoda od wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział 

Cywilny w dniu 26 pażdziernika 2007r., doręczonego w dniu 10 stycznia 2008 r. 

 

Działając w imieniu Powoda zaskarżam powyższy wyrok w części oddalającej 

powództwo o zapłatę  kwoty 109 716,00 zł ( sto dziewięć tysięcy siedemset 
szesnaście) i zarzucam mu: 

1. Naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i 

niewłaściwe zastosowanie, w szczególności art. 5, 56 i 65 i 410 Kodeksu cywilnego 

oraz 226 § 3 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. 

z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni przez przyjęcie, że Powód 

nie ma podstaw prawnych do żądania zapłaty; 

2. Sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego. 

 

Wskazując na te zarzuty, wnoszę: 
1. o zmianę zaskarżonego wyroku w części oddalającej powództwo co do kwoty 

109 716,00 i zasądzenie na rzecz Powoda kwotę w wysokości 109 716,00 z 

ustawowymi odsetkami od daty wniesienia pozwu oraz o zasądzenie od Pozwanej na 

rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych lub 

2. uchylenie zaskarżonego Wyroku w części oddalającej powództwo ( pkt. 1) do 



ponownego rozpatrzenia, a także rozstrzygnięcie o kosztach. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Strony w dniu 23 sierpnia 1997r, podpisały Umowę o realizację zadania 

inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu przez Pozwaną domów 

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w celu przejęcia tych domów przez 

Nabywców na zasadzie spółdzielczego prawa do domów jednorodzinnych, Umowa nr 

210. 

 

Zawarcie powyższej umowy zrodziło między stronami stosunek cywilnoprawny, do 

którego również, oprócz przepisów ustawy prawo spółdzielcze, obowiązujące w dniu 

podpisania Umowy, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Powód w dacie zawarcia 

Umowy nie był członkiem Spółdzielni, co nastąpiło znacznie póżniej. 

Strony zawarły umowę, w której koszt realizacji inwestycji  został ustalony na kwotę 
wynikającą z zapisu § 10 pkt 2 i 3 Umowy. Kwota ta została zatem ściśle określona, a 

ewentualne zmiany co do ostatecznego kosztu budowy  obejmowały tylko 

enumeratywnie wskazane przyczyny zawarte w § 11 pkt 1. 
Tylko takie przyczyny mogły spowodować, że całkowity koszt zadania 

inwestycyjnego mógł ulec zmianie. 

Sąd przyjął błędną interpretację przepisów prawa spółdzielczego i ustaleń 
umownych oraz faktycznych, a w konsekwencji prowadząc postępowanie dowodowe z 

błędnymi tezami dowodowymi dla biegłych sądowych. 

Nie można traktować zapisu pkt 2 i 3 § 11 Umowy  w oderwaniu od  pkt 1 

tegoż paragrafu. 

Powodowałoby to możliwość i taka sytuacja w istocie po stronie Pozwanej 

miała miejsce, nadużycia prawa i wykorzystania, a co Sąd podniósł w Uzasadnieniu, 

była „ nierzetelną zachętą dla  nieprofesjonalnego nabywcy” 

Umowa przedmiotowa narusza naczelną zasadę równości stron. 

Rzeczywiste koszty budowy to określenie tak szerokie, że dopuszcza 

możliwość nierzetelnego i wykorzystującego nabywców, prowadzenia budowy i 

rozliczania inwestycji. Działanie takie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego 

i Ustawy prawo spółdzielcze: 

Narusza również zapis art. 56 kc, zgodnie, z którym „czynność prawna wywołuje nie 

tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad 

współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów”, 

art. 65 kc, który stanowi, iż „§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego 

wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia 

społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2 W umowach należy raczej badać, jaki był 

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.” 

 Powód podpisując Umowę liczył się ze zmianą kosztu ostatecznego zadania 

inwestycyjnego, ale absolutnie nie może mieć miejsca taka sytuacja, że wartość 
Umowy ulega podwyżce o prawie 100%. Jest to ewidentne nadużycie prawa przez 

Pozwaną i wprowadzenie w błąd Powoda. 



 

 Natomiast nie znajduje prawnego i logicznego uzasadnienia żądanie rozliczenia 

ostatecznych kosztów inwestycji wobec braku po stronie Pozwanej jakiegokolwiek 

wykazania Powodowi, iż nastąpiły okoliczności zezwalające na zmianę kosztów 

zadania inwestycyjnego. 

Pozwana zobowiązana była zdaniem Powoda, uzasadnić podstawę podwyżki i jej 

wysokość. 
 

Aneksy i pisma Pozwanej, informujące ze znacznym opóżnieniem i stawianiem 

kontrahentów stosunku zobowiązaniowego przed faktami dokonanymi, o zmianie 

kosztów metra kwadratowego budynku były niedopuszczalne, albowiem zapisy 

Umowy określały ściśle koszt metra, a zmiana rozliczenia kosztów ostatecznych 

mogła nastąpić jedynie z enumeratywnie wyliczonych przyczyn z § 11 Umowy.  

 Gdyby nawet koszty takie zostały umotywowane co do zasadności, to ich 

wysokość należałoby dokładnie i rzetelnie wyliczyć dlatego, że pozwana Spółdzielnia 

podpisała z Powodem przedmiotową Umowę na zasadach podobnych jak 

przedsiębiorcy budowlani wznoszący budynki mieszkalne w celu sprzedaży. Wobec 

tego w stosunkach z członkami powinna ponosić ryzyko błędnej kalkulacji kosztów 

inwestycji. 

 Nie można również z powyższej przyczyny utożsamiać kosztów ostatecznych z 

kosztami rzeczywistymi, bowiem to doprowadza do braku jakiejkolwiek 

odpowiedzialności po  stronie Pozwanej. Jednocześnie to spowodowało, że opinie 

biegłych są jedynie podsumowaniem zgromadzonych faktur i dokumentów 

księgowych strony pozwanej, a nie rozliczeniem zadania inwestycyjnego, zgodnie z 

przepisami. 

 Z ostrożności należy podnieść, że na nieprawidłowość rozliczenia wskazywała 

również Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

 

 Status prawny inwestora jako spółdzielni mieszkaniowej pozwalał zachować w 

Umowie sformułowanie o ustaleniu kosztu ostatecznego, zaczerpniętego z art.266 § 

3 pr. Spółdzielczego, tj. przepisu pochodzącego z innego ustroju gospodarczego i 

służącego ochronie odmiennych celów społecznych. 

 

 

 Wobec braku w Ustawie Pr. spółdzielcze, obowiązującej w dacie Umowy, 

przepisu dyscyplinującego Pozwaną do rozliczenia kosztów budowy (obecnie 6 

miesięczny termin od daty oddania budynku do używania  z sankcją penalną za nie 

rozliczenie w terminie), Pozwana rozliczyła koszty budowy dopiero w 2003r. 

 Oddanie zaś budynku do używania i to z wieloma usterkami i brakiem 

wykończenia, nastąpiło 23 lipca 1999r.  

Żądanie przez Pozwaną zapłaty z tytułu uregulowania rzekomej, tak znacznej różnicy 

wpłat Powoda, a kosztami ostatecznymi jest  niezgodne z treścią nawiązanego przez 

strony stosunku zobowiązaniowego, a co do wysokości dopłaty, z przepisem art. 5 kc, 

który stanowi, iż „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 



wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Działanie Pozwanej jest zdaniem 

Powoda, NADUŻYCIEM PRAWA, a na takie działanie nie zezwalają nawet, 

naruszające równość stron, przepisy Ustawy prawo spółdzielcze za rządami 

poprzedniej Ustawy.  

Zdaniem Powoda co do wysokości żądań Spółdzielnia niczym nie umotywowała tak 

znacznego wzrostu kosztów, ani nie podała jakiejkolwiek przyczyny zmiany kosztów, 

wynikającej z treści stosunku zobowiązaniowego łączącego strony Umowy.  

Pozwana Spółdzielnia zmieniła czynnością prawną jednostronną, wartość Umowy, a 

Powód działał, co Sąd stwierdza w Uzasadnieniu „ wobec zagrożenia rozwiązaniem 

przez Pozwaną Umowy” i wpłat takich dokonał. Zastrzegł jednak, że nie zgadza się 

z wysokością, a nie uchyla się tym samym od obowiązków kontrahenta Umowy i 

członka Spółdzielni, którym to członkiem stał się dopiero z upływem bez mała 
dwóch od daty Umowy. 
 Dlatego też powód wniósł pozew, a w następstwie apelacji dochodzi zasądzenia 

od Pozwanej kwoty bezzasadnie pobranej przez Powódkę. 
 Błędem Sądu jest, zdaniem Powoda, iż tezy dowodowe kierowane do biegłych 

sądowych nie zawierały wniosków dowodowych co do wyliczenia kosztów inwestycji, 

zgodnie z zapisami Umowy stron. 

 Jedynie opinia biegłego mgr inż. Aleksandra Kalinowskiego z dnia 15 

pażdziernika 2001r. ( str. 11 Opinii ) w sposób zbliżony do wyliczeń Powoda i 

przeprowadzona w oparciu o zarzuty z pozwu co do sposobu waloryzacji, potwierdza 

zasadność pozwu. 

 Powód poddał w wątpliwość  celowość i zasadność dodatkowych kosztów 

inwestycji ( aneksy do Umowy, brak informacji o Wykonawcy zastępczym itp.), a to 

właśnie spowodowało nieuzasadnioną i bezpodstawną podwyżkę kosztów budowy. 

 

Zdaniem Powoda, zgodnie z powołanymi powyżej przepisami i postanowieniami 

umownymi bezzasadne i bezpodstawne było żądanie Pozwanej zapłaty kosztów 

rzeczywistych, wynikających z rzekomej różnicy rozliczenia zadania inwestycyjnego. 

Działanie pozwanej Spółdzielni nie może korzystać z ochrony prawa, nawet przepisów 

Ustawy prawo spółdzielcze, gdyż stanowiłoby to zezwolenie na działania z 

naruszeniem i nadużyciem prawa, krzywdzące Powoda, jako stronę stosunku cywilno 

prawnego i naruszenie zasady równości stron. 

 

Strona powodowa podnosiła wszystkie wykazane powyżej zarzuty w postępowaniu 

przed sądem I instancji. 

 

Wydany w tej sprawie wyrok jest, zdaniem Powoda, niesłuszny. Zezwala na nałożenie 

na stronę powodową, obowiązek zapłaty nienależnej i bezprawnie wyliczonej kwoty. 

 

 Sąd w uzasadnieniu zawarł wiele sprzecznych ze sobą i wzajemnie 

wykluczających się stwierdzeń. 
De facto Sąd stwierdza, że wyliczenia Powoda są prawidłowe, a tym samym 

roszczenie jest zasadne, ale przez błędną interpretację zapisów Umowy i opierając się 
jedynie o prawo spółdzielcze, Sąd przyjmuje, że rozliczenie Umowy jest prawidłowe. 

 



Sąd błędnie przyjął, a w zasadzie w ogóle nie odniósł się do wskazanej przez 

Powoda podstawy prawnej roszczenia, art. 410 Kc. 

 Zdaniem Powoda można dochodzić roszczenia w oparciu o przepisy wykazane 

powyżej wraz z art. 410 Kc, bowiem świadczenie jest nienależne, w przypadku gdy „ 

świadczenie jest właściwe, lecz w nadmiernej wysokości – nadpłata”  Kodeks cywilny 

z Komentarzem pod redakcja Jana Winiarza T.1 str. 387. Taka sytuacja w 

przedmiotowej sprawie ma miejsce. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu art. 113 § 1 i 386 § 1 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz w oparciu o Wyrok Sądu Najwyższego z daty 

21 kwietnia 2005r.  sygn. akt III CK 478/04, wnoszę jak na wstępie.  

 

 

 

Załączniki: 

- pełnomocnictwo; 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 

- odpis apelacji; 

- dowód uiszczenia wpisu sądowego. 


