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PROTOKÓŁ

Dnia 27 października 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny 
W składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Witkowska

Protokolant: apl. prok. Justyna Lewandowska 1

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę
z powództwa Zbigniewa Sarata

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00

Po wywołaniu stawili się: powód osobiście, w jego imieniu stawił się adw. 
Tadeusz Krzemiński, ustanowiony w sprawie.
W imieniu pozwanego stawiła się radca prawny Jolanta Trojanowska, 
ustanowiona w sprawie.
Stawił się wezwany świadek.
Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań obecnego świadka na okoliczności 
wskazane przez pozwanego w piśmie procesowym z dnia 16.08.2005 k.419.

Za zgodą stron świadek słuchany bez przyrzeczenia.

Danuta Kamińska, lat 60, architekt, nie karana, obca, uprzedzona o treści art. 
233 kk.
Świadek Danuta Kamińska zeznaje:
Miałańzawartą umowę o dzieło z pozwaną spółdzielnią. Jestem specjalistą 
zajmującym się rozliczaniem inwestycji spółdzielczych. Wiem o co jest sprawa.

Przewodnicząca okazuje świadkowi k. od 217 do 219.

Świadek w dalszym ciągu zeznaje:
To wyliczenie to ja zrobiłam, ale nie zgadzam się z skreśleniami, które dokonał 
biegły. Uważam, że biegły dokonuje błędu logicznego wytrącając koszty ze



j średniego kosztu budowy jednego metra kwadratowego powierzchni 
\ mieszkalnej tzw. wartość robót zaniechanych. W ten sposób ustala średnią cenę 
: budowy jednego metra kw. z wytrąceniem robót zaniechanych. W ten sposób 

pozbawia możliwości rozliczenia robót zaniechanych tym współwłaścicielom 
którzy zrezygnowali z części robót przewidzianych standardem wybudowania 

I lokalu. Wartość robót zaniechanych rozkłada się na wszystkie segmenty. 
Prawidłowe wyliczenie to jest takie jak ja sporządziłam. W segmencie powoda 
były roboty zaniechane i roboty dodatkowe. Jeśli chodzi o wnętrze segmentu; 
powód na pierwszej kondygnacji segmentu dokonał zmiany geometrycznej 
usytuowania ścianek działowych w kuchni, WC. Na drugiej kondygnacji 
zmienił funkcję sypialni na łazienkę, dobudował dodatkowe pomieszczenie WC, 
wcześniej planowane pomieszczenie łazienki zmienił na garderobę. Na trzeciej 
kondygnacji zaproponował przesunięcie ścianki działowej odgradzającej to 
pomieszczenie od klatki schodowej. Poprosił o dodatkowe wykonanie 
pomieszczenia łazienki. Prace te wiązały się z częściową rezygnacją-ścianek 
działowych w jednym miejscu, a zwiększoną ilością w drugim miejscu. Powód 
zrezygnował z osadzenia wszystkich drzwi wewnętrznych łączenie z 
ościeżnicami i parapetów. Inspektor nadzoru spółdzielni dokonał bilansu robót 
zaniechanych i towarzyszących temu robót dodatkowych. Koszt tych robót 
znajduje odzwierciedlenie w karcie rozliczeniowej-wkład budowlany. Powód 
jako jeden z przedstawicieli upoważnionych przez pozostałych kilku 
współinwestyujących w budowę segmentu na początku stycznia 1998 r.Jzłożył 
propozycję istotnej zmiany projektowej polegającej-na: przesunięciu * ściany 
elewacyjnej od strony ogrodu likwidując w ten sposób wnękę wiodącą z salonu 

j na taras. Obecnie ściana jest wybudowana w linii prostej. Zaproponował 
I również przesunięcie ściany od strony ul. Osiedlowej, od wejścia. Następnie 
I złożył prośbę o wybudowanie w salonie przewodów spalinowych i 

wentylacyjnych do podłączenia w przyszłości kominka. W ramach nadzoru 
autorskiego projektanci z biura projektowego Plamo architekt Jacek Zamkowski 
z zespołem dokonali dokumentację projektową zamienną, w której uwzględnili 
następujące wnioski: wyprostowanie ściany od strony ogrodu, dobudowy 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla kominka. Odmówili zgody na 
wyprostowanie ścian od strony wejścia. Ta zamiana wyprostowania ściany od 
strony ogrodu niosła za sobą konieczność przeprojektowania balkonu na I 
piętrze w sypialni, który znajdował się i był oparty o ściany wnęki na parterze. 
Zmieniona została elewacja w zakresie stolarki okiennej na parterze w salonie. 
Zastąpiono jedno okno balkonowe i jedno okno jednoskrzydłowe oknem 
balkonowym dużym dwuskrzydłowym. Oprócz tego niektórzy wnieśli wnioski o 
zmianę wielkości okien w kuchni i pomieszczeniach technicznych. Spółdzielnia 
wyraziła na to zgodę. Poza tym na wniosek współfinansujących segment( 
architekt Mirosława Rogowska zapisem w dzienniku budowy zmieniła 
kolorystykę i typ drzwi wejściowych. Projekt przewidywał drzwi drewniane^ 
wzmocnione typu,, Stolbud, zamontowano drzwi antywłamaniowe typu „Gerda.



Współfinasujących obciążono różnicą pomiędzy kosztami drzwi r,Gerda a 
standardowymi. Wszystkie te prace tzw. dodatkowe znajdują odzwierciedlenie 
w zestawieniu pt. roboty dodatkowe. Na zewnątrz również zostały sporządzone 
przez wykonawcę i przyjęte przez spółdzielnie kosztorysy, a następnie faktury 
potwierdzone przez inspektorów nadzoru wyceniające te prace dodat owe. a. o 
osobna faktura są prace związane z prostowaniem ściany, budową przewodów 
wentylacyjnych, spalinowych. Następna faktura dotyczy drzwi Gerda. 
Rozliczenie wkładu budowlanego wstępnie ustalonego przebiega w ten sposob: 
przez cały okres procesu inwestycyjnego prowadzi się zestawienie kosztow. Te 
koszty są to koszty faktycznie poniesione. Następnie kończąc budowę dokonuje 
się faktycznie zrealizowanej wybudowanej powierzchni mieszkalnej dokonując 
obmiaru dla każdego segmentu lokalu. Koszt jednego metra kwadratowego jest 
algorytmem poniesionych kosztów i wybudowanej powierzchni. Od tak 
ustalonego średniego kosztu jednego metra kwadratowego ustala się wysokosc 
wkładu budowlanego, od którego wysokości następnie odejmuje się 
skosztorysowaną wartość robót zaniechanych i dodaje się skosztorysowaną 
wartość robót dodatkowych. Koszt inwestycji to nie to samo co koszt budowy. 
W tej sprawie zapoznałam się z opiniami biegłych w prokuraturze. Biegły w 
jedne] z opinii utożsamia kosztów budowy segmentu z kosztem jaki spółdzie nia 
poniosła tylko z jednym wykonawcą z Spółdzielczym Stowarzyszeniem 
.Stokrotka') Pomija koszty jakie spółdzielnia musiała pomesc w związku z 
obsługą i prowadzeniem inwestycji. Nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby y o 
tyle różnych wycen. Zamontowanie belki jest konsekwencją próśb powoda o 
zmianę elewacji. Nie było innej technicznej możliwości. Budowa segmenetu 
zaczęła się z czteromiesięcznym opóźnieniem. Pozwolenie na budowę zostało 
wydane na początku października 1997 r. i roboty kubaturowe na innych 
budowach zaczęły się po 15 października, natomiast w segmentac w 
pierwszych dniach lutego 1998 r. - jest zapis w dzienniku budowy. Umowy 
zawarte ze współfinansującymi, większość z 31 grudnia 1996 r. a
koszt budowy jednego metra kwadratowego wstępnie w kwocie 1500z ł netto. 
Moim zdaniem spółdzielnia właściwie waloryzowała, przywracała nominalną 
wartość pieniądza. Waloryzacja była przeprowadzana do 30 marca 1990 r. 
Powód odebrał swój segment w końcu lipca 1999 r. Natomiast prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie całej inwestycji spółdzielnia uzyskała 15 marca 
2000 r Większość segmentów i lokali została przekazana de-wspołlinasującytm 
d o ^ o f f i1 wykończeniowych. Spółdzielnia do czasu uzyskania od gminy 
pozwolenia na użytkowanie zatrudniła ochronę. Nastąpił rozruch instalacji CU 
Spółdzielni%oniosła koszty związane z rozruchem i osuszeniem budynku. W 
wycenach projektowych są tylko ujęte próby 72-godzinne. Następowa y o iory 
sieci, nagazowanie instalacji. Spółdzielnia za to poniosła koszty. owniez 
spółdzielnia poniosła koszty rozliczeń. Badałam faktyczne koszty, potia lę 
odnieśćma współczynniki i ceny jednostkowe. W 1997 r. cena je neg° me ra 
kwadratowego powierzchni w budynku szeregowym ustalona a 10 o



budowlanych wynosiła około 1600 zł. Średnia ta nie zawierała ceny robót 
związanych z infrastrukturą zewnętrzną. Powód ponosi koszty które poniosła 
spółdzielnia na budowę. Powód w zakresie zmian nie kontaktował się ze mną. 
Kontaktował się ze mną w zakresie rozliczenia wkładu budowlanego. Na tym 
etapie stwierdziłam po kontakcie z powodem, że omyłkowo został obciążony 
kosztami budowy piwnicy, której nie zamawiał. Była to pomyłka pisarska 
pracownika księgowości. Dokonałam sprostowania zmniejszając wymagany 
wkład budowlany powoda, a zwiększając segmentowi nr 5. Rzeczywiste koszty 
poniesione na całą inwestycję wynoszą 51 min. zł Są to koszty 
zaewidencjonowania urządzeń księgowych. Co roku jest badany bilans przez 
biegłego rewidenta. Rewident nie zakwestionował żądnych obrotów na koncie 

< tej inwestycji. Biegły powołany w tej sprawie w opinii nr 2 badał wszystkie 
faktury budowlane na kwotę około 50 min. zł sumie żadnej nie 
zakwestionował. Biegły nie badał faktur i kosztów związanych z 
funkcjonowaniem spółdzielni. Dla domków to był jedyny wariant rozliczenia. 
Były materiały robocze rozliczenia. W prokuraturze byłam zapoznawana z 
opiniami w charakterze świadka, po swoich zeznaniach składałam dokumenty w 
Prokuraturze. Miało to miejsce we wrześniu tego roku. Byłam wezwana do 
prokuratury jako świadek, nie wiem w czyjej sprawie, było to na okoliczność 
rozliczenia segmentów. Zapoznawałam się z opiniami na tę okoliczność. 
Przejrzałam opinie które są w tej sprawie. Prokuratura zobowiązała mnie do 
przedstawienia dokumentów. Pierwsze wezwanie w tej sprawie na luty tego 
roku otrzymałam nie stawiłam się, bo pomyliłam terminy, ponieważ PanąSarata 
prowadzi wiele spraw. Na kolejny termin nie stawiłam się , bo nie przyszła 
opiekunka do mojej matki. Oświadcza, że wpłaciła grzywnę w kwocie 100 zł. 
Wnoszę o uchylenie tej grzywny w kwocie 300 zł.

Pełnomocnik powoda oświadcza, że nie składa wniosków dowodowych.

Pełnomocnik pozwanego podtrzymuje wniosek o powołanie biegłego jak w 
piśmie z dnia 16.08.2005 r. z tym, że uzupełnia tezę dowodową dla biegłego i 
wnosi o ustalenie jak w pkt 1 pisma dodając „wynikającej z tego ustalenia 
wysokości wkładu budowlanego”. Wnosi o sporządzenie opinii w oparciu o 
dokumenty znajdujące się w aktach sprawy oraz w spółdzielni.

Pełnomocnik powoda wnosi o oddalenie wniosku pełnomocnika pozwanego.

Pełnomocnik pozwanego podtrzymuje wniosek dowodowy.

Sąd postanowił:
1. Rozprawę odroczyć do dnia 21 marca 2007 r., godz. 9.00, s. 525.



2. Dopuścić dowód z innego biegłego na okoliczności wskazane w piśmie 
pełnomocnika pozwanego z dnia 16.08.2005 r., k. 419 i okoliczności 
wskazane w dniu dzisiejszym do protokołu.

3. Wykonanie opinii zlecić innemu biegłemu sądowemu w terminie 1 
miesiąca na piśmie w 3 egzemplarzach na podstawie dokumentów 
zgromadzonych w aktach sprawy i dokumentów znajdujących się w 
spółdzielni.

4. Zobowiązać pełnomocnika pozwanego do wpłacenia na poczet kosztów 
opinii biegłego kwoty 3500 zł. w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia 
dowodu.

5. Na termin wezwać biegłego.
6. Uchylić grzywnę nałożoną na świadka Danutę Kamińska postanowieniem 

Sądu z dnia 31 maja 2006 r. w kwocie 300 zł. *

Posiedzenie^zakończono o godz. 15.25

Protokolant:


