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Stosownie do pisma Wysokiego Sądu z dnia 17 stycznia 2002 wzywającego do 
sprecyzowania czego dotyczą punkty 7, 8, 9 mojego pisma z dnia 15 stycznia 2002 
oraz do złożenia wykazu wpłat dokonanych na rzecz S.M. Przy Metrze wyjaśniam co 
następuje: 

 
 

1. Wpłacona 26 maja 1999 (punkt 7 pisma) kwota 34 250 zł została dokonana w 
dwóch przelewach 17 120 zł (dopłata do wkładu budowlanego) oraz 17 130 zł 
(uzupełnienie waloryzacji). Wpłata nastąpiła wskutek bezwarunkowego żądania 
spółdzielni z dnia 31 marca 1999 (załącznik nr 14 do pozwu). 

 
2. Wpłacona 13 lipca 1999 (punkt 8 pisma) kwota 51 799 zł odnosiła się do 

wezwania ostatecznego wystosowanego przez spółdzielnię dnia 08 lipca 1999 
(załącznik nr 17 do pozwu). Na tę kwotę składała się należność za infrastrukturę w 
wysokości 41 346 zł (pismo spółdzielni z dnia 26 lutego 1999; załącznik nr 12 do 
pozwu) oraz należności za roboty dodatkowe w wysokości 10 453 zł (pismo 
spółdzielni z dnia 23 marca 1999; załącznik nr 13 do pozwu). W tym miejscu 
wyjaśniam, iż należność za roboty dodatkowe uwzględniłem już w punkcie 2 
swojego pisma z dnia 15 stycznia 2002 powiększając wartość budynku określoną 
w opinii biegłego. 

 
 
3. Odnośnie kwoty (punkt 9 pisma) 21 860 zł rzekomo wpłaconej przeze mnie w 

kwietniu 2000 jestem zmuszony gorąco przeprosić Wysoki Sąd oraz pozwaną 
S.M. Przy Metrze za swoją pomyłkę. Kwota ta mechanicznie przeze mnie 
przepisana stanowi określoną przez inż. Tadeusza Kujawę (załącznik nr 25 do 
pozwu) równowartość usunięcia usterek. Ponieważ w swoim piśmie z dnia 15 
stycznia 2002 wycofałem się z żądania zwrotu tej kwoty bardzo proszę Wysoki 
Sąd o nie branie pod uwagę omawianego punktu 9.  

 
4. W sprawie wpłaconych przeze mnie do spółdzielni kwot to kopie wszystkich 12 

przelewów zostały zgromadzone w załączniku nr 20 do pozwu. Wykaz wpłat zaś 
znajduje się w pozwie - po głównym tekście - w tabelach nr 2 oraz nr 3. Ponieważ 
- jak sądzę - żądanie Wysokiego Sądu wynikało z obciążającego mnie błędu - 
nie będę ponownie załączał dowodów wpłat. 

 
5. Po uwzględnieniu korekty o rzekomo wpłaconą przeze mnie w kwietniu 2000 

kwotę 21 860 zł oraz odsetki w wysokości 377 zł domagam się więc zwrotu kwoty 



125 703 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz zwrotu 

kosztów postępowania. 
 
W czasie rozprawy dnia 15 stycznia 2002 pełnomocnik pozwanej spółdzielni 

wyraził pogląd, iż moje roszczenie jest bezzasadne, gdyż zgodnie z ustawą o 
spółdzielniach mieszkaniowych członek winien pokryć wszystkie koszty budowy. 
Przypominam, iż swoje żądanie opieram na zawartej ze spółdzielnią umowie 
cywilnoprawnej, która gwarantowała mi zachowanie określonej ceny wybudowania 
metra kwadratowego, zastosowania w sprawach nie unormowanych umową przepisów 
kodeksu cywilnego oraz przewidywała dochodzenie ewentualnych roszczeń przed 
sądami powszechnymi.  

 
Mecenas Krzysztof Urjasz stoi na stanowisku, iż jego klient – pozwana 

spółdzielnia - jest zwolniony z zobowiązań wynikłych z zawartej umowy i że władze 
mogą w majestacie prawa i pełnym poczuciu bezkarności marnotrawić wpłacane 
przeze mnie pieniądze. Jego pogląd jest już jednak od dawna krytykowany. Na 
poparcie swojej tezy w załączeniu składam kopię opinii pana Wiktora Łyszczaka 
zamieszczonej trzy lata temu w Rzeczpospolitej z 5 maja 1999 roku. 

 
 

 
Zbigniew Sarata 
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ Nieuzasadnione koszty budowyOdpowiedzialność materialna nie może
W i k t o r  E .  Ł y s z c z a k

Do obarczania członków 
spółdzielni nieuzasadnio
nymi kosztami budowy 
przyczyniają się także orze
czenia sądowe, co prawda 
wydane w innej rzeczywi
stości, ale mocno zakorze
nione w świadomości spół
dzielców i sądów.I tak 23 grudnia 1987 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwalę następującej treści: Członek spółdzielni mieszkaniowej, który otrzymał przydział domu jednorodzinnego, nie może żądać 
obniżenia wysokości przypadających na 
niego kosztów budowy na tej podstawie, iż ich część spowodowały zaniedbania osób działających w imieniu spółdzielni (111 CZP 78/87, OSNCP z 1989 r. z. 5, poz. 74).Z kolei w wyroku z 7 lutego 1975 r. SN orzekł: Za podstawę rozliczenia kosztów budowy w spółdzielniach budowla- no-mieszkaniowych należy przyjmować koszty rzeczywiście poniesione przez spółdzielnię, choćby nawet ze względu 
na niewłaściwą gospodarkę były one wy
górowane. Budowa prowadzona przez taką spółdzielnię jest budową własną zrzeszonych w niej członków i taką samą, jaką mógłby prowadzić każdy członek, gdyby sam budował swój dom. Dlatego też członkowie tego rodzaju spółdzielni ponoszą ryzyko ewentualnej nieprawidłowej gospodarki (II CR 826/74, „Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego" z 1975 r., poz. 22).W innym wyroku (z 8 listopada 1972 r.; II CR 367/72, „Przegląd...” z 1973 r., poz. 3) SN nie zabraniał zresztą kwestionowania kosztów budowy i obrony przed niesłusznymi roszczeniami spółdzielni.Aby zrozumieć, o co chodzi, trzeba się odwołać do art. 58 prawa spółdzielczego. Przewiduje on osobistą odpowie
dzialność członka zarządu i rady winnych czynu.lub zaniedbania* przęzktóre; spółdzielnia poniosła szkodę.1 Górna gra--1 nica odszkodowania to trzykrotność wynagrodzenia-w spółdzielni za'ostatni kwartał. Art. 58 pr. spóldz. nakazuje co prawda odpowiednio stosować art. 122 kodeksu pracy (jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości),1 ale nie ma on szczególnego znaczenia, ponieważ nie dotyczy członków rady nadzorczej. Udowodnienie zaś pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej, że przyczynił się do szkody umyślnie, jest prawie niemożliwe, choćby nawet chodziło o członka zarządu związanego ze spółdzielnią umową o pracę.

W art. 58 chodzi o szkodę wyrządzoną spółdzielni, a nie członkowi, chyba że udowodni on, iż spółdzielnia poniosła szkodę warunkującą odpowiedzialność z art. 58. Mowa jest wyłącznie o związku przyczynowym między „pewnym zdarzeniem a szkodą” (orzeczenie SN z 2 czerwca 1958 r, 3 CR 515/56, OSNCP z 1957 r., poz. 24), co oznaczałoby, że spółdzielnia uwzględniła zarzut członka i zwróciła (lub obniżyła) członkowski koszt budowy. W świetle przytoczonego stanowiska SN jest to jednak niemożliwe. W praktyce więc uznaje się brak odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, bo spółdzielnia nie poniosła szkody z powodu nieuzasadnionych kosztów budowy. Musi je zatem pokryć członek spółdzielni.

Chodzi jednak o sprawę zasadniczą dla stanowiska judykatury. Wyrok z 7 lutego 1975 r. zapadł, gdy w spółdzielczości mieszkaniowej obowiązywały 
stawki ryczałtowe. One decydowały o wysokości kwoty, jaką musiał wpłacić ubiegający się w spółdzielni o uzyskanie członkostwa, a następnie przydziału. Nie wdając się dzisiaj w analizę stawek ryczałtowych, dodać jednak trzeba, że zasady ogólne rozliczeń ustalał były Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, decydując m in. o tzw. wskaźnikach przeliczeniowych. Wyznaczały one aktualizowany skorygowany poziom cen budownictwa, co nie znaczyło, że oddawały rzeczywiste koszty budowy.

chodziło o jakość, lecz o protokół stwierdzający, że budynek jest gotowy do zamieszkania. To zresztą cała odrębna historia, lecz obawa przed karami umownymi też nie była bez znaczenia. Do tego dochodziła lustracja spółdzielcza. Wojskowy dryl całego procesu inwestycyjnego stwarzał iluzję oddawania budynków do zasiedlania, w oderwaniu od kosztów, które i tak były ustalane według kryteriów obligatoryjnych uchwal CZSBM. To wiązało się z ustawowym ustaleniem (art. 175 ustawy z 1961 r.), iż uchwały tego związku obowiązują wszystkie zrzeszone organizacje spółdzielcze. A wszystkie były zrzeszone.
Dzisiaj niezbędna jest analiza do

tychczasowego stanowiska w sprawie 
obarczania członków spółdzielni nle-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinUchwalę z 23 grudnia 1987 r. podjęto pod rządami obowiązującego dzisiaj prawa spółdzielczego. W jej uzasadnieniu powołano się na liczne orzeczenia SN sprzed wejścia w życie tego prawa, a więc z czasu obowiązywania ustawy z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Sąd?ę, że stanowisko SN i w tych sprawacli było uzasadnione i  tej prostej przyczyny, iż wtedy spółdzielcze inwestycje mieszkaniowe (lokatorskie i własnościowe) były w całości finansowane z kredytu bankowego, spłacanego po zakończeniu budowy (60 lat dla mieszkań lokatorskich i 30 lat dla własnościowych). Pomijam inne ważne aspekty, m.in. mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe, zbiurokratyzowany system przydziału z licznymi preferencjami pozaprawnymi, staż kandydacki, ale i cały system pomocy dla wniesienia wkładu. Mimo to lub dlatego kolejka do własnego, jak wtedy nazywano, „M" rosła.

ll!!lillllllllllll!|j||ll!lllll!!!lll!llllllllllllllllllllllll!llllllll!llllli!!ll!lllllllj||||!IIIIIIIIIW^̂  RYS. KORSUNJeżeli o poziomie kosztu budowy decydowano odgórnie (podobnie jak0 treści statutów), to odchylenia od stawek były zbyt nikle, aby można było mówić o poważnych naruszeniach.Na podkreślenie zasługuje również rola banków, które miały obowiązek badać rozliczenia kosztów inwestycji. Bank finahsujący uzyskiwał Od'spółdzielni w terminie1 trzech1 miesięcy ód daty przekazania obiektu dó użytku rozliczenie kosztów, przy założeniu, że chodziło równocześnie o wykorzystany kredyt1 wkłady własne członków. Głównie jednak chodziło o spłatę kredytu, a ta obciążała spółdzielnię.Można więc było nie obawiać się, że tzw. ostateczne rozliczenie kosztów budowy będzie się różnić od wstępnego kosztu o kilkadziesiąt procent, zwłaszcza że ostateczny był w pewnym sensie dość bliski zapowiadanego przez spółdzielnię. Wiązało się to również z wydatkami na wykonawcę inwestycji — nie

uzasadnionym! kosztami budowy. Niema bowiem wątpliwości, że dawne obiecanki o rzekomym stosunku cywilnoprawnym w sprawie tych kosztów nie mogą być traktowane poważnie. Zmiany dokonane w naszym kraju dotyczą również spółdzielczości mieszkaniowej, dlatego należy jak najszybciej uporządkować ódpówiedżialftftśćWgailóWśpół- dzielhf,1 których lódóyfóif kięgiJ kółleksu hańdldwegó: Zbyt wiele Osób, h&Wet zakładając brak zlej woli tych organów, pada ofiarą gospodarki kapitalistycznej w złym tego słowa znaczeniu. Nie można taić, że przyczyniają się do tego orzeczenia, które kwitując działalność spółdzielni mieszkaniowych w sposób idealistyczny (rzekomy wpływ członków na koszta), zwalniają członków jej organów od odpowiedzialności za nieuzasadnio
ne koszty. Sprawa wymaga na pewno dodatkowej argumentacji, zwłaszcza wobec coraz częstszych uchybień w wyborze wykonawcy (culpa in eligendo) oraz

stosowania wobec nich ulgowej taryfy za naruszenia umów realizacyjnych. Nie trzeba wykazywać, że podwyższanie kosztów przez wykonawców i milczenie organów spółdzielni może być kwestionowane z wielu powodów.Uwagi te nie dotyczą spółdzielni, które z założenia traktują swoich członków jako stronę programu inwestycyjnego. Jednak coraz częściej wabi się ludzi wysokim standardem mieszkania za bardzo niskie ceny. Pułapka polega na tym, że nawet zaopatrzeni w „papier" ze stemplem spółdzielni, muszą albo poddać się zasadzie, że obciążają ich nawet nieuzasadnione koszty, albo zrezygnować z już wydanych pieniędzy, szczęśliwi, że mogą choć część ich odebrać. Służy temu też dowolność w kształtowaniu statutów spółdzielni, oznaczająca niekiedy sprzeczność z prawem. Nie wiadomo, ile osób oddających zarządowi spółdzielni swoje oszczędności zna statut, chociaż przy podpisywaniu deklaracji przystąpienia do spółdzielni obiecuje, że będzie się do niego stosować. Drugą pułapką są regulaminy, których treść wynika z delegacji statutowej albo z dowolnego interpretowania uprawnień organów spółdzielni.Wreszcie, co chyba najważniejsze, inwestycje spółdzielni mieszkaniowych opierają się teraz przede wszystkim na kapitale osób, które chcą zostać członkami i dostać mieszkanie. Minęły czasy preferencyjnego kredytu, obligatoryjnych wzorów umów inwestycyjnych, lustracji badającej celowość kosztów procesu inwestycyjnego, uzyskiwania terenów bez skutków finansowych itd. 
Dzisiaj spółdzielnia mieszkaniowa mo
że stać się pełnomocnikiem ustanowio
nym przez członka spółdzielni, w pełni 
odpowiedzialnym za wykonanie zadania 
określonego w umowie i za zapłatą wy
konanej pracy zgodnie z nią. W ten sposób może pełnić dwie funkcje. Jedną jako spółdzielnia z mocy prawa spółdzielczego i statutu uchwalonego przez członków, drugą jako strona w działalno ści inwestycyjnej z pełną materialną odpowiedzialnością za wykonanie tego zadania, biorąc pod uwagę art. 627 i następne kodeksu cywilnego w sprawie umowy o dzieło, z uwzględnieniem art. 647 i następnych k.c. w sprawie umów o roboty budowlanef czyli przejście na systerrl ćywiliśtyczny:1"'.11 11 <M/ •11 Na tym jednak nie koniec. Chodzi bowiem o przemyślenie, czy utrzymać zasadę braku odpowiedzialności organów spółdzielni za nieuzasadnione koszty. Powstawanie pseudospółdzielni (skąd człowiek ma wiedzieć, że wciągany jest do takiej?) i dotychczasowa praktyka wskazują, że należy zrewidować stanowisko w tej sprawie. Urąga bowiem elementarnemu poczuciu sprawiedliwości i służy celowi, którego popierać nie należy. Organa spółdzielni powinny wiedzieć, co to jest odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy członków, gdyż są z nich również opłacane.

ANALIZA Ustawa o Narodowym Banku Polskim
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