
Sygn. akt II C 7/12 upr.
PROTOKÓŁ

Dnia 10 września 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział II Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Katarzyna Małysa
Protokolant: Anna Bartykowska
na rozprawie rozpoznał sprawę
z powództwa Spółdzielni "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie
przeciwko Zbigniewowi Saracie
Zofii Maciejewskiej - Sarata
o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 09:00
Po wywołaniu sprawy stawili się:

Stawił się pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem adw. Anną Puchalską z
substytucji adw. Olgierda Świostek. Przedkłada pełnomocnictwo udzielone
przez pozwanych oraz pełnomocnictwo substytucyjne.

Nie stawił się pełnomocnik powoda prawidłowo zawiadomiony oraz pozwana
Zofia Maciejewska-Sarata prawidłowo wezwana.

W charakterze publiczności Krzysztof Gargasz.

Staje pełnomocnik pozwanych i oświadcza, iż podtrzymuje dotychczasowe
stanowisko w sprawie. Wnosi o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanych
solidarnie kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego według
norm przepisanych. Składa wniosek o usprawiedliwienie nieobecności pozwanej
Zofii Maciejewskiej-Sarata z uwagi na stan zdrowia, który uniemożliwia
poruszanie się i dotarcie do Sądu. Wnosi o odroczenie rozprawy z uwagi na
usprawiedliwione niestawiennictwo strony pozwanej. Składa pismo procesowe z
wnioskami dowodowymi i zobowiązuje się pismo procesowe doręczyć
bezpośrednio pełnomocnikowi powódki. Podnosi, iż w niniejszej sprawie nie
zostało uwzględnione, iż dokumenty lustracji spółdzielni są dokumentami
urzędowymi na co wskazuje art. 93 ustawy prawo spółdzielcze w związku z art.
244 k.p.c. co oznacza, iż sporządzone w sprawie opinie są niekompletne i
nieprzydatne dla rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca zarządza przerwę.



Po przerwie stawili się jak dotychczas.

Pełnomocnik pozwanych składa odpis pisma procesowego złożonego w dniu
dzisiejszym.

Sąd postanowił:
1. rozprawę odroczyć na termin z urzędu,
2. odpis pisma pełnomocnika pozwanych z dnia 10.09.2014 r. doręczyć

pełnomocnikowi powoda wraz z zobowiązaniem w terminie 21 dni do
ustosunkowania się oraz złożenia wszelkich wniosków dowodowych pod
rygorem ich pominięcia w toku dalszego postępowania,

3. pełnomocnik pozwanych zobowiązany w terminie 21 dni do złożenia
wszelkich wniosków dowodowych pod rygorem ich pominięcia w toku
dalszego postępowania,

4. akta przedłożyć za 30 dni lub z wpływem celem wyznaczenia terminu
rozprawy oraz rozpoznania wniosków dowodowych,

5. dane pełnomocnika pozwanych odnotować w systemie currenda.

Posiedzenie zakończono o godzinie: 09:40

Przewodniczący: Protokolant:


