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P I L N E  

termin rozpatrzenia zażalenia 18 października 2007 
 
 

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

mojego zażalenia z dnia 28 czerwca 2007 
na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu 
sądowemu Henrykowi Prokopowiczowi-Jankowskiemu 

 
Podczas ostatniej rozprawy w dniu 08 października 2007 dowiedziałem się, iż 

moje zażalenie będzie rozpatrywane 18 października 2007, zaś wyrok w sprawie 
będzie wydany dnia 22 października 2007. W czasie rozprawy nie znałem jeszcze 
faktów, które dalej przytoczę. 

Cztery dni po rozprawie przypadkowo poznałem pana Romana Karneńskiego 
– tak, jak ja mieszkańca osiedla Migdałowa I. Pan Roman Karneński udostępnił mi 
dwa dokumenty z procesu, który toczy ze spółdzielnią Przy Metrze. Dokumenty te 
dodatkowo podważają opinię biegłego Henryka Prokopowicza-Jankowskiego, do 
której zgłosiłem liczne zastrzeżenia. 

1. Nie tylko ja - pospolity wykształciuch - zauważyłem niezgodność przyjętej do 
rozliczenia przez spółdzielnię i biegłego Henryka Prokopowicza-Jankowskiego 
powierzchni - obejmującego mój segment - budynku S1 z uchwałą Rady 
Nadzorczej SM Przy Metrze określającą zasady rozliczania kosztów inwestycji 
oraz z decyzją zezwalającą na użytkowanie. Zauważyła to także biegła Barbara 
Natorska-Zieniuk w opinii z dnia 15 października 2006 sporządzonej w toczącej 
się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa sprawie IIC 426/06. A 
sprawa ta także dotyczy rozliczenia inwestycji Migdałowa I. Pani Barbara 
Natorska-Zieniuk wskazała na stronach 6 i 7 swojej opinii, iż przyjmowana 
zarówno przez biegłego Henryka Prokopowicza-Jankowskiego , jak i przez SM 
Przy Metrze do rozliczeń powierzchnia pum budynku S1 3080,32 m2 - jest 
niezgodna z decyzją 245/D/00/MU zezwalającą na użytkowanie obiektów, oraz 
z § 1.2 e zasad rozliczania kosztów inwestycji (uchwały 6/2001 oraz 46/01 Rady 
Nadzorczej SM Przy Metrze). 

2. Biegła Barbara Natorska-Zieniuk na stronie 8 dokonała wariantowego 
wyliczenia średniego kosztu budowy 1m2 pum w osiedlu Migdałowa I. 
Ważne są nie tyle liczby, co metodologia zgodna z uchwalonymi w SM Przy 
Metrze zasadami rozliczania inwestycji w przeciwieństwie do biegłego Henryka 
Prokopowicza-Jankowskiego, który wprawdzie dołączył do opinii sterty 



materiałów (w tym jedną z uchwał dotyczących rozliczania), ale wyliczenia i tak 
przeprowadził po swojemu. 

3. Ponadto biegła wskazała na wychwycone podczas lustracji dokonanej przez 
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych nieprawidłowości 
polegające na przekazaniu na fundusz remontowy starych zasobów 
odsetek z lokat bankowych rachunku inwestycyjnego budowy nowego 
osiedla Migdałowa I w wysokości 1 945 831,16 zł. Podstawą do pozbawienia 
inwestorów odsetek z lokat była uchwała 58/97 Rady Nadzorczej SM Przy 
Metrze z 11 grudnia 1997. Obliczona przez biegłą (strona 7 opinii) przypadająca 
na budynek S1 kwota wynosi 299 658,04 zł. Suma ta powinna być odliczona od 
kosztu budowy budynku S1, co nie znalazło odzwierciedlenia w opinii biegłego 
Henryka Prokopowicza-Jankowskiego. Identyczna sprawa zawłaszczenia przez 
spółdzielnię mieszkaniową odsetek od lokat doczekała się wyroku I CK 111/02 
Sądu Najwyższego z 18 września 2003, gdzie sąd potwierdził naruszenie przez 
spółdzielnię art. 405 k.c. 

Można, zatem sporządzić opinię rzetelnie – z tego, co wiem - za kilkakrotnie 
niższe wynagrodzenie. Przytoczone fakty świadczą nie tylko przeciwko przyznaniu 
biegłemu Henrykowi Prokopowiczowi-Jankowskiemu absurdalnego 
wynagrodzenia za bezrefleksyjne opisanie materiałów dostarczonych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze, ale także czynią jego opinię zupełnie 
niemiarodajną. 

 

 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 

 

 

W załączeniu: 

1. Opinia biegłej Barbary Natorskiej-Zieniuk w sprawie IIC 462/06, 

2. Uchwała 48/97 Rady Nadzorczej SM Przy Metrze. 

 

 

 


