
Sygn. akt: I C 1486/18
Warszawa, dn. 2020-10-16

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska - Sobolewska
Protokolant: sekretarz sądowy Monika Marjańska

na rozprawie rozpoznał sprawę

z powództwa: Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie
przeciwko: Zofii Maciejewskiej-Saracie, Zbigniewowi Saracie

o: zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 09:33

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2020-10-16 o godz 09:33:02

00:00:00 Przewodnicząca informuje o tym, że rozprawa jest utrwalana za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

00:00:04 W imieniu powoda stawiła się apl. adw. Izabela Kalbarczyk z 
upoważnienia adw. Moniki Iwaniak-Jeziorowskiej działającej z 
substytucji  r.pr. Moniki Piwońskiej ustanowionej w sprawie, składa 
substytucję, upoważnienie i potwierdzenie uiszczenia opłaty 
skarbowej.
Pozwany osobiście, także jako pełnomocnik pozwanej.
Stawił się biegły Wiesław Zwoliński.
Na sali obecna publiczność.
Biegły opuszcza salę.

00:02:08 Pełnomocnik powoda popiera powództwo.
Pozwany podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

00:03:05 Przewodnicząca doręcza pełnomocnikowi powoda odpis pisma 
pozwanych z 6 października 2020 roku.

00:03:35 Sąd postanowił dopuścić dowód z ustnej opinii uzupełniającej biegłego
sądowego Wiesława  Zwolińskiego na okoliczności wskazane w piśmie
pozwanego z 15 stycznia 2020 roku (k.258-261) akt sprawy:

00:06:04 Staje biegły sądowy Wiesław Zwoliński, lat 62, obcy dla stron, 
niekarany za składnie fałszywych zeznań, powołuje się na 
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przyrzeczenie złożone przy objęciu funkcji biegłego sądowego, biegły 
znajduje się na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w
Warszawie i przez Prezesa Sądu Okręgowego dla  Warszawy-Pragi w 
Warszawie, opiniuje:

00:06:57 Podtrzymuję w całości opinię złożoną do sprawy. 
Jestem biegłym od 2009 roku i pierwszy raz się spotkałem się z tym, 
żebym w piśmie z zarzutami miał wskazane bym odwołał swoją opinię 
i by była próba zastraszenia.
W aktach sprawy k.14 i k. 15 znajduje się dokument gdzie zapisane 
zostało iż następuje przydział domu, przydział na warunkach 
własnościowych. Dokument ten został podpisany przez pozwanych. 
Opinia poświadcza prawdę. Wydaje mi się, że pozwany nie rozumie 
treści tych dokumentów, stąd te zarzuty. 
Jeśli chodzi o pkt. d ogrzewanie budynku odbywa się nie tylko za 
pośrednictwem grzejników znajdujący się w poszczególnych 
pomieszczeniach. Jest również ciepło generowane przez inne 
grzejniki, np. przez pomieszczenia sąsiadujące. Ciepło również 
przenika przez ściany są to prawa fizyki. W tym przypadku 
powierzchnia użytkowa jest określona zgodnie z inwentaryzacją 
spółdzielni.

Nie mam podstaw do uznania, że dokumenty generowane przez 
spółdzielnię zakłamują prawdę.

00:19:10 Na pytania pozwanego:

00:19:31 Dostałem list od pozwanego. Nie mam zwyczaju korespondować z 
pozwanymi. Powiadomiłem pozwanego o tym, dlatego że Sąd mnie do
tego zobowiązał. Powiadomione zostały obie strony. Na spotkaniu 
stawiły się osoby zainteresowane. Pozwanych nie było. Pozwany 
wynalazł mój adres e-mail, ten adres był nie aktywny, dlatego pozwany
wysłał mi ten list na adres domowy. Nigdy nie prowadziłem takich 
rozmów ze stronami postępowania. I nigdy nie zamierzam. Tych 
dokumentów nie było w aktach i dlatego się nie oparłem na tych 
dokumentach.

00:24:27 Nie badałem stanu prawnego obiektu, bo nie było ono przedmiotem 
opinii. 

00:25:58 Faktur nie oglądałem. Zapoznałem się ze sprawozdaniami 
finansowymi. Spółdzielnia dokonuje zakupów usług, które są 
przeznaczone dla wielu budynków, na wielu rachunkach nie 
znaleźlibyśmy adnotacji, że jest to usługa zakupiona na konkretną 
nieruchomość, ale byłby określony udział przypadający na tą 
nieruchomość.

00:27:29 W sprawozdaniu jest wymieniony szereg pozycji, które są poniesione i 
dotyczą ogółu.
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00:28:30 Jeśli osoba wykonuje funkcje administratora i mówi, że nic nie robi, to 
spółdzielnia wykonuje jeszcze szereg innych czynności. Dodatkowo to 
"że nic nie robi" może wynikać z różnych sytuacji. Może być nie 
dopuszczona do takich czynności, może nie być upoważniona do 
takich czynności.

00:30:13 Pozwany składa do akt dokument zlecenia kominiarzowi na 
okoliczności wykazania, że spółdzielnia powodowa nic nie robi na 
korzyść jego nieruchomości.

00:31:05 Nie mam wiedzy na temat tego czy w nieruchomości pozwanego były 
wykonywane przeglądy kominu.

00:31:20 Na pytania pełnomocnika powoda:

00:31:58 Z protokołem lustracji nie zapoznałem się. 

00:32:31 Wszystkie koszty poniesione przez spółdzielnię są dzielone na 
spółdzielców. Takie są prawa spółdzielni.

00:33:05 Spółdzielnia na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzednim 
wylicza zaliczki, jest to opisane w załączniku 11 do opinii.

00:34:40 Koszty naliczone pozwanym przez spółdzielnię są prawidłowo 
wyliczone zgodnie z regulaminem spółdzielni.

00:36:23 Przewodnicząca uchyliła pytania pełnomocnika powoda dotyczące 
dokumentu lustracji, który nie znajduje się w aktach sprawy.

00:37:48 Biegły składa rachunek i opuszcza salę. 

00:38:20 Z uwagi na konieczność ustosunkowania się przez pełnomocnika 
powoda do pisma pozwanych, Sąd postanowił:
1. odroczyć rozprawę do dnia 22 marca 2021 roku, godz. 8:30, s. 203, 
o czym obecni zawiadomieni,  pełnomocnik powoda zobowiązana do 
złożenia repliki na pismo pozwanych z października 2020 roku, pod 
rygorem pominięcia stanowiska po upływie zakreślonego terminu;
2. przedstawić akta ponownie za 21 dni lub z korespondencją:
3. akta przedstawić referendarzowi sądowemu celem rozliczenia 
biegłego sądowego.

00:40:16 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2020-10-16 o godz 10:13:20

00:40:17 Zatrzymano rejestrację dnia 2020-10-16 o godz 10:13:23

Posiedzenie zakończono o godzinie: 10:13

Przewodniczący: Protokolant:
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