
Sygn. akt V Ca 3322/15 

 

 

PROTOKÓŁ 

ROZPRAWY APELACYJNEJ 

 

Dnia 8 lutego 2017 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy 

w składzie następującym:  

Przewodniczący: SSO Agnieszka Łukaszuk 

Sędziowie: SO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska 

SO Zbigniew Podedworny (spr.) 

Protokolant: protokolant  Justyna Szewczak 

na rozprawie jawnej rozpoznał w dniu 8 lutego 2017 r. w Warszawie sprawę 

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie  

przeciwko Zbigniewowi Saratie oraz Zofii Maciejewskiej-Saratie  

o zapłatę 

na skutek apelacji powoda  

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 

z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt  II C 830/15 

 
Rozprawę rozpoczęto o godz. 14:14 zakończono o godz. 14:59 
 
Adnotacje: 
 
00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2017-02-08 o godz 14:14:32 

 

00:00:16 Po wywołaniu sprawy stawili się: 
- w imieniu powoda pełnomocnik Katarzyna Kołodziejska z substytucji 
r. pr. Moniki Piwońskiej ustanowionej w sprawie 
- pozwany Zbigniew Sarata wraz z pełnomocnikiem adw. Piotrem 
Terleckim, który reprezentuje również pozwaną Zofię Maciejewską-
Saratę 
- biegła Gabriela Rudnicka-Wąs 
- publiczność 
 
 

00:01:34 Pełnomocnik pozwanego podtrzymuje wniosek dowodowy z listopada. 
 
W tym miejscu pozwany składa do akt sprawy pismo zawierające 
aktualne stanowisko w sprawie oświadczając, iż pismo to zostało 
złożone również w dniu dzisiejszym w biurze podawczym Sądu.   
 

00:05:02 Przewodnicząca zarządziła przerwę. 
 

00:05:21 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2017-02-08 o godz 14:19:55 
 



00:05:21 Uruchomiono rejestrację dnia 2017-02-08 o godz 14:22:11 
 

00:05:49 Po przerwie wszyscy stawili się jak przed przerwą. 
 
 

00:06:02 Staje biegła Gabriela Rudnicka-Wąs. Biegła z listy Sądu Okręgowego 
w Warszawie, lat 55, powołuje się na złożone przyrzeczenie. 
 
Biegła informuje, że materiał dowodowy jest obszerny. 
 

00:08:48 Biegła podtrzymuje swoją opinię pisemną. Oświadcza, iż może w dniu 
dzisiejszym jest w stanie złożyć ustne wyjaśnienia, jednakże ze 
względu na obszerność materiału, precyzyjność opinii wymagałaby 
zachowania formy pisemnej. Wskazuje, iż dokumenrtacja źródłowa, 
której dołączenia żąda pozwany jest bardzo obszerna, jednakże może 
ją skserowac i dołączyć. 
 

00:09:48 Pełnomocnik powoda nie wnosi zastrzeżeń, co do złożenia przez 
biegłą uzupełniającej opinie pisemnej, jak również dołączenia do akt 
dokumentacji źródłowej. Wnosi o ustosunkowanie się przez biegłą 
również co do uwag zawartych w piśmie powódki z dnia 3 lutego 2017 
roku. 
 

00:11:51 Pozwany podnosi iż spółdzielnia nie udostępnia mu żadnych 
dokumentów i twierdzi, że jest członkiem innej spółdzielni powstałej w 
wyniku podziału spółdzielni. 
 

00:13:42 Przewodnicząca zarządziła przerwę. 
 

00:13:52 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2017-02-08 o godz 14:30:42 
 

00:13:53 Uruchomiono rejestrację dnia 2017-02-08 o godz 14:55:14 
 

00:14:07 Po przerwie wszyscy stawili się jak przed przerwą. 
 

00:14:14 Sąd postanowił: 
1. sprawę odroczyć; 
2. zlecić biegłej Gabrieli Rudnickiej-Wąs sporządzenie pisemnej opinii 
uzupełniającej, w której ustosunkuje się do zarzutów zgłoszonych 
przez strony doręczonych jej już uprzednio oraz uwag zawartych w 
piśmie powódki z dnia 3 lutego 2017 roku (str. 3-8 pisma – k 332-337) 
oraz do której dołączy materiały źródłowe, na których opiera swoje 
wyliczenia;  
3.zobowiązać biegłą do złożenia opinii w trzech egzemplarzach, w 
terminie trzech tygodni ; 
4.po sporządzeniu opinii uzupełniającej odpisy doręczyć 
pełnomocnikom stron, zakreślając jednocześnie pełnomocnikom 
termin 21-dniowy od momentu otrzymania opinii do złożenia wszelkich 
wniosków procesowych pod rygorem pominięcia 
 



 
 
 
 

00:17:39 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2017-02-08 o godz 14:59:01 
 

00:17:40 Zatrzymano rejestrację dnia 2017-02-08 o godz 14:59:12 
 

 
 
Protokolant Przewodniczący 
 
 

 


