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Warszawa 28 czerwca 2007

 
 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
00-951 Warszawa, Al. Solidarności 127 

 
 
 
 

sygn. IIIC 1154/00 
 
powód: 

Zbigniew Sarata 
02-792 Warszawa 
ul. Lanciego 9B 

pozwana: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze 
02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12 

 

 

 

z a ż a l e n i e  

 

 

Na podstawie art. 394 § 1 pkt. 9 kodeksu postępowania cywilnego składam 
zażalenie na postanowienie z dnia 19 czerwca 2007 dotyczące przyznania biegłemu 
sądowemu Henrykowi Prokopowiczowi-Jankowskiemu wynagrodzenia w kwocie 
18 128,40 zł i wnoszę o uchylenie postanowienia, gdyż opinia biegłego z dnia 20 
marca 2007 jest sporządzona nierzetelnie, zawiera błędy merytoryczne, zaś kwota 
wynikająca z rachunku jest absurdalna. 

 
u z a s a d n i e n i e  

 
W dniu 22 czerwca 2007 mój pełnomocnik mecenas Tadeusz Krzemiński 

otrzymał odpis postanowienia i od tego dnia biegnie tygodniowy okres na wniesienie 
zażalenia, zatem moje pismo spełnia warunek wynikający z art. 394 § 2 k.p.c. Jako 
strona w postępowaniu muszę się liczyć z oddaleniem mojego pozwu i 
koniecznością zwrotu pozwanemu poniesionych kosztów. Mam - więc interes 
prawny w zakwestionowaniu rachunku biegłego za sporządzoną opinię. 

 
Już w moim piśmie z dnia 30 kwietnia 2007 zgłaszałem zastrzeżenia do opinii. 

Ponadto na rozprawie w dniu 28 maja 2007 usiłowałem uzyskać od biegłego 
odpowiedzi na sformułowane wcześniej pytania. Biegły nie udzielił konkretnej 
odpowiedzi na żadne z 13 sformułowanych na piśmie pytań. Na zadawane ustnie 
pytania odpowiadał nie na temat. Dodatkowo do pisemnej opinii biegłego oraz jego 
odpowiedzi ustnych ustosunkowałem się w moim piśmie z dnia 18 czerwca 2007. 

 
Najważniejsze zarzuty do opinii są następujące: 

1. Biegły nie badał dokumentów pod względem merytorycznym. Przykładem 
tego jest brak rozliczenia izolacji styropianowej i gładzi cementowej na 
poddaszu w zestawieniu robót zaniechanych (załącznik nr 66), podczas gdy 
stronie 10 opinii wymienił te roboty jako zaniechane. Biegły na rozprawie w 
dniu 28 maja 2007 stwierdził: „Nie wiem czy faktury są prawdziwe. Ja nie 
badałem, czy one są prawdziwe, czy fałszywe. Ja z każdą fakturą się 
zapoznałem. Ja nie sprawdzałem rozliczenia.” W innym miejscu: 



„Prawdopodobnie w okazanej przez powoda decyzji jest błąd. Ja tego nie 
badałem”. Oraz „Dla mnie decyzja Burmistrza nie jest dowodem”. 

2. Biegły stosował różne kryteria dokonania rozliczania dla budynków 
wielorodzinnych i domów szeregowych. Przykładem tego jest ignorowanie 
zestawienia powierzchni wynikającego z decyzji 245/D/00/MU Burmistrza 
Gminy Warszawa Usynów z dnia 15 marca 2000 (załącznik nr 34). I tak na 
stronach od 59 do 66 przy rozliczaniu kosztów ogólnych biegły przyjmuje 
powierzchnię użytkową mieszkań (pum) osiedla jako 18 460,34 m2, zaś 
powierzchnię pum budynku S1 jako 3 080,32 m2. Ta ostatnia w decyzji w 
ogóle nie występuje. Aby otrzymać powierzchnię ogólna osiedla przyjętą przez 
biegłego należałoby zsumować różne kategorie powierzchni: powierzchnie 
mieszkalne budynków S2, S3, S4, S5, powierzchnie usługowe budynku S5 
oraz powierzchnię całkowitą budynku S1. 

3. Biegły w opinii obszernie cytuje różne dokumenty oraz kopiuje mnóstwo 
załączników nie mających odzwierciedlenia w rozliczeniu. Jako przykład 
podaję strony 24-31, gdzie biegły opisuje IV etapy rozliczania inwestycji, a 
mimo to dalej „rozlicza” inwestycję po swojemu ignorując definicję powierzchni 
użytkowej mieszkań (pum). Przy rozliczenia kosztów pośrednich oparł się na 
powierzchni pum bloków, a segmentów - powierzchni całkowitej, co istotnie 
zmienia proporcje. 

4. Zestawienie godzin pracy jest absurdalne. Ze mną biegły rozmawiał w 
grudniu 2006 mniej więcej godzinę, głównie na temat niezamówionej przeze 
mnie - belki HEB oraz zapisów umowy 210, którą zawarłem ze spółdzielnią 23 
sierpnia 1997 - gwarantujących określony koszt metra kwadratowego. Żadna z 
tych kwestii nie znalazła odzwierciedlenia w opinii. Nie mam pojęcia, co poza 
przepisywaniem dokumentów robił przez pozostałe 392 godziny. To przecież 
równowartość prawie dwóch i pół miesiąca pracy na pełnym etacie. Nie widzę 
powodu do podwyższania wynagrodzenia o 50% ze względu na wyższe 
wykształcenie. Wydawało mi się, że wyższe wykształcenie biegłego powinno 
być regułą, a wyższa stawka powinna przysługiwać jedynie osobom z tytułami 
naukowymi. 

W czasie grudniowej rozmowy ze mną inżynier Henryk Prokopowicz-
Jankowski kilkakrotnie podkreślał, że przemęczeni nawałem spraw sędziowie nie 
mają czasu zagłębiać się w problemy sporów i dlatego w całości opierają się na 
opiniach biegłych. Mam nadzieję, że tym razem Wysoki Sąd znajdzie czas i 
właściwie oceni „ekspertyzę” - za którą uczeń szkoły podstawowej dostałby ocenę 
niedostateczną. 

 
 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 

 

 

W załączeniu: 

1. Moje zapytanie do urzędu miasta z dnia 30 maja 2007 

2. Wyjaśnienia urzędu z dnia 12 czerwca 2007 

3. Pełna treść decyzji 245/D/00/M 

 

 


