Lp.
WYDARZENIE
1.
Procesy rewindykacyjne przed Komisją Regulacyjną
– wnioski Parafii Świętej Trójcy
2.
Pełnomocnictwo pisemne udzielone przez Proboszcza
Parafii (ks. dr. Włodzimierza Nasta) Proboszczowi
Pomocniczemu (ks. Sławomirowi Sikorze)
3.
Umowa zlecenia podpisana przez Proboszcza
Pomocniczego (ks. Sławomira Sikorę) z adw.
Lubienieckim (akt notarialny)

KIEDY
Lata 90-te

4.

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
udzielone przez Proboszcza Pomocniczego (ks.
Sławomira Sikorę) adw. Lubienieckiemu

21/05/1999

5.

Ugoda przed Komisją Regulacyjną na podstawie
której Parafia otrzymuje prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości „serek wolski”

9/06/2005

6.

Umowa przedwstępna sprzedaży „serka wolskiego”
(adw. Lubieniecki na podstawie pełnomocnictwa
punkt 4.) z Glob Tower Spółką z o.o.

14/11/2006

7.

Wybory Proboszcza Parafii

19/11/2006

8.

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży „serka
wolskiego” podpisany przez adw. Lubienieckiego

14/01/2007

9.

Wprowadzenie ks. Piotra Gasia w urząd Proboszcza
Parafii
Protokolarne przejęcie Parafii

04/03/2007

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Do Parafii docierają pierwsze informacje o
prawdopodobnej sprzedaży „serka wolskiego”
Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej - potwierdzenie
istnienia wzmianki w księdze wieczystej
Nieudane próby dotarcia do dokumentów
znajdujących się w księdze wieczystej
Spotkanie z mec. Lubienieckim
Posiedzenie Rady Parafialnej (uchwała
zobowiązująca i upoważniająca Proboszcza do
stwierdzenia, że umowa przedwstępna jest nieważna
wobec nieważności pełnomocnictwa)
Oświadczenie notarialne Proboszcza, iż umowa
przedwstępna (punkt 6), umowa zlecenia (punkt 3) i

UWAGI

20/05/1999

brak uchwały Zgromadzenia,

21/05/1999

brak uchwały Zgromadzenia
Parafialnego, brak uchwały Rady
Parafialnej, pełnomocnictwo punkt 2.
nie jest wymienione w treści aktu
notarialnego
brak uchwały Zgromadzenia
Parafialnego,
pełnomocnictwo punkt 2 nie jest
wymienione w treści aktu,
umowa (punkt 3) i pełnomocnictwo
(punkt 4) są ze sobą wzajemnie
sprzeczne, bo pełnomocnictwo nie
wymaga żadnej zgody ze strony
Parafii na sprzedaż nieruchomości, a
pełnomocnik ma prawo sprzedać
nieruchomość według swego uznania
– zarówno co do warunków, jak i co
do ceny
odrębne pełnomocnictwo dla ks.
Sikory i mec. Lubienieckiego do
zawarcia ugody podpisane przez ks.
dr. Nasta, uchwała Rady Parafialnej
brak uchwały Zgromadzenia
Parafialnego, brak wiedzy Parafii na
ten temat

14/03/2007

W wyniku wyborów Proboszczem
zostaje ks. Piotr Gaś, jego
kontrkandydatem jest ks. Sławomir
Sikora
wykreślenie postanowienia o
konieczności zgody Zgromadzenia
Parafialnego i Konsystorza;
brak uchwały Zgromadzenia
Parafialnego, brak wiedzy Parafii na
ten temat

nieprzekazane dokumenty punkt 2, 3,
4

04/2007
04/2007

treść wzmianki nieznana

04/2007

albowiem Parafia nie została wpisana
do KW pomimo upływu niemal 2 lat
od zawarcia ugody punkt 5.

25/04/2007
26/04/2007

27/04/2007

Dodatkowe oświadczenie w treści
oświadczenia notarialnego: mec.

Lubieniecki i mec. Osowicki nie są
umocowani do składania
jakichkolwiek oświadczeń w imieniu
Parafii, ani zaciągania w jej imieniu
zobowiązań, a ewentualne
„oświadczenia” lub „zobowiązania”
nie będą Parafii wiązać

pełnomocnictwo (punkt 4) są nieważne

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

Rozesłanie oświadczenia (punkt 16) wszystkim
zainteresowanym osobom, w tym Glob Tower Spółce
z o.o., mec. Lubienieckiemu i mec. Osowickiemu, a
także Krajowej Radzie Notarialnej celem doręczenia
kancelariom notarialnym w Polsce
Posiedzenie Rady Parafialnej, która zaakceptowała
treść odczytanego oświadczenia (punkt 16)
Przygotowanie przez Radę Parafialną i Zgromadzenie
Parafialne raportu na temat sprawy wraz z wnioskiem
do Rady Diecezjalnej o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego przeciwko dwóm duchownym Parafii
i byłemu prezesowi Rady Parafialnej
Spotkanie z przedstawicielami Glob Tower Sp. z o.o.

27/04/2007

09/05/2007
05-06/2007

11/06/2007

Ogłoszenia w prasie o braku zamiaru sprzedaży „serka
07/2007
wolskiego”
Rozmowy z kancelarią Łaszczuk & Wspólnicy
07-08/2007
Uchwała Rady Parafialnej o podpisaniu umowy z
kancelarią
Podpisanie umowy z kancelarią

30/08/2007

Spotkanie z kancelarią – ustalenie precyzyjnych
kierunków działań
Uzyskanie odpisu z KW

05/09/2007

Informacja o zawartej umowie sprzedaży
nieruchomości (umowa zawarta w dniu 27 sierpnia
2007 r.), wyjazd do Olsztyna w celu uzyskania odpisu
aktu notarialnego
Pisma z zastrzeżeniami w sądzie
wieczystoksięgowym
Posiedzenie Komitetu Parafialnego (w tym uchwała o
wydatkach na kancelarię i wpis sądowy)

31/08/2007

06/09/2007
07/09/2007

07/09/2007
09/09/2007

30.

Złożenie zawiadomienia o przestępstwie przez Parafię
w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

10/09/2007

31.

Złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o
nieważności umowy sprzedaży

12/09/2007

31.

Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym

09-10/2007

32.

Pisma w postępowaniu karnym z zawiadomienia

09-10/2007

jednoznaczne oświadczenie, że
Parafia „serka wolskiego” nie
sprzeda

uzgodnienia dotyczące dalszych
koniecznych kroków

na temat prowadzenia sprawy „serka
wolskiego” (wątki cywilne – proces
sądowy, sprawa w sądzie
prowadzącym księgę wieczystą)

wpis wzmianki o sprzedaży
nieruchomości dokonany został dzień
wcześniej
tego samego dnia 2 członków
Prezydium Rady Parafialnej uzyskało
w Olsztynie wypisy aktu
notarialnego
złożone przez pełnomocników
Parafii
podjęcie uchwały o przeznaczeniu
kwoty 100.000 złotych na opłatę
sądową od pozwu
poniedziałek;
w treści zawiadomienia o
przestępstwie zostali wymienieni
obydwaj rzekomi pełnomocnicy
Parafii oraz prezes zarządu Glob
Tower Spółki z o.o. (rzekomego
nabywcy)
pismo zostało rozesłane wszystkim
zainteresowanym na wszystkie znane
adresy
składane przez pełnomocników
Parafii w sądzie prowadzącym księgę
wieczystą nieruchomości
składane w Prokuraturze Rejonowej

Parafii
33.

Zawiadomienie organów państwowych i
samorządowych

09-10/2007

34.

Zawiadomienie deweloperów i kancelarii
adwokackich

10/2007

35.

Złożenie przez Parafię pozwu do Sądu Okręgowego w
Warszawie o stwierdzenie nieważności umowy
sprzedaży
Wszczęcie przez Prokuraturę Rejonową Warszawa
Śródmieście postępowania karnego
Sąd Okręgowy zabezpiecza powództwo Parafii
uznając je tym samym za wiarygodne
Pierwsze czynności sprawdzające Prokuratury i
Policji posiedzenie Sądu Okręgowego w
Pierwsze
Warszawie
Złożenie przez bp Borskiego „zawiadomienia o
przestępstwie” w sprawie „serka wolskiego”

11/2007

36.
37.
38.
39.
40.

11/2007

z wniosku Parafii

10/12/2007

z wniosku Parafii

11-12/2007
23/01/2008
08/2008

z wniosku Parafii
w sprawie z pozwu Parafii
bp Borski podał sygnaturę akt
sprawy prowadzonej z wniosku
Parafii od listopada 2007 r., jego
zawiadomienie znajduje się w
ósmym tomie akt sprawy;
argumentacja bp. Borskiego jest w
znacznej mierze zbieżna z
argumentacją Glob Tower
(przeciwnika Parafii – rzekomego
nabywcy nieruchomości) i inna od
argumentacji Parafii zawartej w
pozwie, zawiadomieniu o
przestępstwie i wnioskach do sądu
prowadzącego księgę wieczystą;
argumentacja Parafii (wraz z jej
uzasadnieniem) była bp. Borskiemu jako członkowi Synodu Kościoła –
znana
zarzuty są inne, niż opisane w
zawiadomieniu bp Borskiego
argumenty Sądu są takie jak
wskazywane przez Parafię: działanie
osoby nie będącej organem Parafii
(proboszcz pomocniczy), brak
uchwały Zgromadzenia Parafialnego
i zgody Konsystorza
dotyczy pełnomocnictwa punkt 4.

41.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów 6 osobom

03/09/2008

42.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie
(prawomocne) o oddaleniu wniosku Glob Tower o
wpis praw z umowy przedwstępnej, ze wskazaniem na
nieważność umowy sprzedaży nieruchomości

25/11/2008

43.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
(prawomocny) oddalający apelację Glob Tower od
korzystnego dla Parafii wyroku oddalającego
powództwo o stwierdzenie ważności pełnomocnictwa
Akt oskarżenia w sprawie „serka wolskiego”
przeciwko 6 osobom złożony do Sądu Okręgowego w
Warszawie, Wydział VIII Karny
Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza wyrok w
sprawie o sygn. XXV C 1254/07 z powództwa Parafii
przeciwko Glob Tower Sp. z o.o. i ustala, że umowa
sprzedaży „serka wolskiego” z dnia 27 sierpnia 2007
r. jest nieważna. Nadto zasądza na rzecz Parafii kwotę

9/04/2009

44.

45.

Warszawa Śródmieście Północ po
przekazaniu sprawy przez
Prokuraturę Okręgową
w zawiadomieniach Parafia
wskazywała, że sprzedaż odbyła się
bez jej wiedzy i zgody oraz że
zostało złożone zawiadomienie o
przestępstwie
w zawiadomieniach Parafia
wskazywała, że sprzedaż odbyła się
bez jej wiedzy i zgody oraz że
zostało złożone zawiadomienie o
przestępstwie

22/06/2009

zarzuty są inne, niż opisane w
zawiadomieniu przez bp Borskiego

7/05/2010

Sąd wskazał, że:
- ks. S. Sikora nie był organem
Parafii i nie był upoważniony do
składania oświadczeń woli w imieniu
Parafii
w
zakresie
zbywania
nieruchomości;

107.200 złotych tytułem zwrotu kosztów
postępowania.

46.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VIII Karny nie
uwzględnia wniosków o umorzenie postępowania
karnego, złożonych przez obrońców dwóch z
oskarżonych notariuszy, tj. Janusza R. i Barbary W.

15/09/2010

- pełnomocnictwo (poz. 4) udzielone
w dniu 21 maja 1999 r. przez ks.
Sikorę J. Lubienieckiemu i M.
Osowickiemu było nieważne z
wymienionego wyżej powodu, jak
również
dlatego,
że
było
pełnomocnictwem ogólnym, a do
sprzedaży nieruchomości niezbędne
jest sporządzenie pełnomocnictwa
szczególnego,
dokładnie
określającego przedmiot sprzedaży;
- nieważne były:
umowa zlecenia (poz. 3);
przedwstępna umowa sprzedaży
„serka wolskiego” (poz. 6);
umowa sprzedaży z dnia 27 sierpnia
2007 r.;
Oznacza to, że Sąd Okręgowy w
całości uwzględnił powództwo
Parafii.
Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego
jest zgodne z wnioskami złożonymi
przez Parafię w tym zakresie

