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PISMO PROCESOWE PEŁNOMOCNIKA POZWANEGO  

 
 W związku z doręczeniem mi opinii biegłej Małgorzaty Chroli i zobowiązaniem mnie 
przez Sąd do zajęcia stanowiska wobec jej treści – podnoszę co następuje : 
 
1. Sporządzona przez biegłą opinia jest zupełnie nieprzydatna dla rozstrzygnięcia 
niniejszej sprawy . Teza dowodowa wskazywała , iŜ biegła miała za zadanie zbadać koszty 
rzeczywiście ponoszone przez Spółdzielnię na nieruchomość Pozwanego . Nierzeczywistość 
kosztów był podstawowym zarzutem podnoszonym przez stronę pozwaną , jak równieŜ 
argumentem przemawiającym za uchyleniem poprzedniego wyroku Sądu Rejonowego przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie . Sąd ten w zaleceniach zawartych w uzasadnieniu wyroku z 
dnia 24.04.2009 r. wyraźnie wskazał , iŜ koszty , które Pozwany powinien płacić powinny 
wynikać z kosztów rzeczywiście ponoszonych przez Spółdzielnię , a nie ustalanych na 
podstawie jej uchwał. 
Tymczasem treść opinii wskazuje , iŜ biegła w ogóle nie zwróciła uwagi na te wskazania 
(bądź ich nie zrozumiała) opierając swoje wyliczenia na stawkach wskazanych przez 
Spółdzielnię , a więc wynikających z uchwał RN , co czyni tą opinię zupełnie 
bezwartościową .  
2. Biegła nie odniosła się w ogóle do merytorycznych zarzutów Pozwanego 
dotyczących sposobu dokonywania rozliczeń przez Spółdzielnię , a dotyczących :  
- zawyŜenia opłat za dzierŜawę i podatek od nieruchomości ,  
- błędnego zaliczania wpłat dokonywanych przez Pozwanego (Sąd Okręgowy wyraźnie 
stwierdził , iŜ regulamin , na który powołuje się Spółdzielnia jest sprzeczny z art. 451 KC , 
a tym samym niewaŜny) , co ma wpływ na wyliczenie ewentualnych odsetek , 
- braku proporcjonalności w wyliczaniu wysokości opłat dla segmentów i domów 
wielomieszkaniowych , z korzyścią dla tych ostatnich .  
Zarzuty zostały szczegołowo sformułowane w moim piśmie z 08.02.2010 r. (data prezentaty 
12.02.2010 r.) , biegła zupełnie je pominęła w swojej opinii , co równieŜ potwierdza zarzut 
nieprzydatności opinii dla rozstrzygnięcia .  
3. Jako przykład rozliczenia , które mogłoby odnieść skutek w niniejszej sprawie 
(abstrahując od prawidłowości wskazanych tam kwot) jest zestawienie sald kont za okres 
01.01.2006-31.07.2006 r. przedstawiony przez Spółdzielnię . Pozwany właśnie takiego 
rozliczenia oczekiwał . W tym wypadku w sposób prosty moŜna było dokonać sprawdzenia 
prawidłowości ewentualnych wyliczeń .  
 
 Podsumowując naleŜy stwierdzić , iŜ biegła Małgorzata Chrola – mimo negatywnej 
oceny dokonanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - w istocie powieliła błędy z opinii , 



która była sporządzona przy pierwotnym rozpoznaniu sprawy przed Sądem Rejonowym , 
czyniąc ją zupełnie nieprzydatną dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawy .  
 
 Dodatkowo oświadczam , iŜ nie wnoszę o wzywanie biegłej na rozprawę.  
 
 


