
Sygn. akt: II C 3156/17
Warszawa, dn. 2021-01-11

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

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

Przewodniczący: Sędzia Lucyna Wądołowska
Protokolant: Marta Sprzęczka

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę

z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze z siedzibą w Warszawie
przeciwko: Zbigniew Sarata

Zofia Maciejewska-Sarata
o: o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 11:58

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2021-01-11 o godz 11:58:26

00:00:28 W imieniu powoda stawiła się pełnomocnik adwokat  Monika Iwaniak -
Jeziorowska z substytucji radcy prawnego Moniki Piwońskiej, 
ustanowionej w sprawie. 

Okazuje pełnomocnictwo substytucyjne z dnia 26/09/2020 roku  
udzielone przez radcę prawną Monikę Piwońską  adwokat Monice 
Iwaniak -Jeziorowskiej. Wnosi o dopuszczenie w dniu dzisiejszym do 
udziału w sprawie i o  zobowiązanie do złożenia  w terminie 3 dni 
okazanego pełnomocnictwa.

Stawił się pozwany Zbigniew Sarata.
Nie stawiła się pozwana Zofia Maciejewskqa-Sarata. Zawiadomienie 
wróciło nie podjęte w terminie. 

Sąd postanowił wyrazić zgodę na reprezentowanie powoda w dniu 
dzisiejszym przez  adwokat  Monikę Iwaniaka-Jeziorowską, która 
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zobowiązuje do złożenia pełnomocnictwa substytucyjnego w terminie 3
dni pod rygorem  pominięcia czynności z jej udziałem dopuścić 
tymczasowo do udziału w sprawie pełnomocnika substytucyjnego  w 
dniu dzisiejszym pod rygorem pominięcia czynności z jej udziałem. 

Pełnomocnik powoda podtrzymuje powództwo w całości oraz wnioski 
zawarte w piśmie procesowym z dnia 15/12/2020 roku, wnosi o 
wyrażenie zgody na złożenie pisma procesowego w którym 
ustosunkowuje się do twierdzeń pozwanego. 

Pozwany Zbigniew Sarata popiera dotychczasowe stanowisko 
wyrażone w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Wnosi o wyrażenie zgody 
na złożenie pisma procesowego  w dniu dzisiejszym albowiem 
zaistniały nowe okoliczności z którymi w ocenie pozwanego Sąd 
powinien się zapoznać.

00:11:41 Przewodniczący doręcza pozwanemu pismo procesowe pełnomocnika
powoda z dnia  15/12/2020 roku z załącznikami. 

Sąd zarządził złożenie pism procesowych przez pełnomocnika powoda
oraz pozwanego  w dniu dzisiejszym zakreślając kolejność  w 
pierwszej kolejności pismo składa pełnomocnik powoda a w drugiej 
kolejności pismo pozwanego.

Przewodniczący doręcza odpisy złożonych w dniu dzisiejszym  pism 
pełnomocnikowi powoda i obecnemu pozwanemu.

Sąd postanowił 
1. Rozprawę odroczyć;
2. Dopuścić dowód z uzupełniającej opinii biegłego sądowego  z 
zakresu księgowości  biegłego  Jana Felskiego, którego zobowiązać 
do sporządzenia opinii uzupełniającej w przedmiocie ustosunkowania 
się do zarzutów powoda przedstawionych w piśmie procesowym 
powoda z dnia 15//12/2020 roku; 
3.  Udzielić pełnomocnikowi  powoda terminu dwóch tygodni do 
ustosunkowania się do pisma procesowego pozwanego złożonego w 
dniu dzisiejszym i doręczonego w dniu dzisiejszym na rozprawie;
4. Odpis pisma pełnomocnika powoda z dnia  15/12/2020 roku  
doręczyć pozwanej Zofii Maciejewskiej- Sarata jak również doręczyć 
pozwanej Zofii Maciejewskiej-Sarata  odpisy pism złożonych w dniu 
dzisiejszym przez pełnomocnika powoda i przez pozwanego;
5. Termin rozprawy wyznaczyć po zwrocie akt od biegłego.

00:19:44 Zakończono rejestrację (stop) dnia 2021-01-11 o godz 12:20:03

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:20
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