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z a ż a l e n i e  

 

Na podstawie art. 394 § 1 pkt. 9 kodeksu postępowania cywilnego składam 
zażalenie na postanowienie z dnia 13 listopada 2020 dotyczące obniżenia biegłej 
sądowej Gabrieli Rudnickiej wynagrodzenia do kwoty 5 247,18 zł i wnoszę o 
uchylenie postanowienia. 

 
Jednocześnie wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia. 
 

u z a s a d n i e n i e  
 
Biegła Gabriela Rudnicka sporządziła opinię wyjątkowo wnikliwie. 

Przeanalizowała powszechnie obowiązujące przepisy oraz akty wewnętrzne 
spółdzielni. Swoje wnioski spisała na 80 stronach formatu A4 w ponad 8,5 tysiącach 
wierszy tekstu. Do opinii dołączyła liczne dokumenty na kolejnych 20 stronach. 

 
W opozycji do tej opinii mamy w tej samej sprawie trzystronicową opinię Jana 

Felskiego zawierającą 96 wierszy tekstu. Biegły Jan Felski nie zadał sobie żadnego 
trudu, aby zbadać sytuację prawną, czy porównać uchwały RN SM Przy Metrze z 
planami gospodarczymi. Przepisał dane dostarczone przez spółdzielnię. Za swoja 
opinię zażądał 876,20 zł i tyle samo otrzymał. 

 
Porównanie ilości stron może być mylące ze względu na rozmiar czcionki, czy 

odstępy pomiędzy wierszami. Najbardziej miarodajna może być objętość tekstu. 
Rozmiar tekstu odzwierciedla bowiem ilość zagadnień które biegły rozważył i jak 
uzasadnił wyciągnięte na tej podstawie wnioski. To zaś w prosty sposób rzutuje na 
nakład pracy poczyniony przez biegłego. Stosując taką metodę porównania 
obliczyłem, iż Jan Felski wycenił swoją pracę na 9 zł za 1 wiersz tekstu. Tymczasem 
Wysoki Sąd ocenił wartość jednego wiersza opinii biegłej Gabrieli Rudnickiej 
zaledwie na 62 grosze za jeden wiersz. Różnica jest piętnastokrotna. 

 



W identycznej sprawie I C1486/18 toczącej się przed tutejszym Sądem opinię 
na 15 stronach sporządził biegły Wiesław Zwoliński. Także ograniczył się do 
przepisania danych dostarczone przez spółdzielnię. Opinia liczyła 226 wierszy za co 
otrzymał wynagrodzenie 1 295,60 zł. Biegły wycenił swoja pracę na poziomie 5,73 zł 
za wiersz. W stosunku do opinii biegłej Gabrieli Rudnickiej oszacowanie jest 
dziewięciokrotnie wyższe. 

 
Z pewnością wartość merytoryczna opinii Gabrieli Rudnickiej jest 

nieporównywalnie wyższa od dwóch opinii, które wskazałem jako przykłady. 
Ponadto opinia biegłej Gabrieli Rudnickiej została przyjęta w poczet materiału 
dowodowego dwóch spraw toczących się przed Sądem Okręgowym: V Ca 275/19 
oraz V Ca 1771/19. 

 
Dlatego też wnoszę o uchylenie postanowienia o obniżeniu wynagrodzenia 

biegłej Gabrieli Rudnickiej. 
 
Nie jestem prawnikiem i czytając postanowienie Sądu z 13 listopada 2020 

byłem pewien, iż nie mogę złożyć żalenia na obniżenie wynagrodzenie biegłej 
Gabrieli Rudnickiej. Później jednak zobaczyłem na portalu sądowym postanowienie 
z 21 grudnia w którym Sąd stwierdził, iż „rozpoznając skargę tut. Sąd orzekał jako 
sąd II instancji, a więc ww. postanowienie jest postanowieniem niezaskarżalnym”. 

 
Skoro zaś ja do tej pory nie składałem zażalenia – moje zażalenie powinno 

być traktowane jako pierwsze i przedłożone Sądowi Okręgowemu. 
 
Przypominam, iż w dniu 30 grudnia wysłałem do Sądu mail w tej sprawie. 

Najwyraźniej jednak został on zignorowany. Próbowałem złożyć zażalenie na 
rozprawie w dniu 11 stycznia 2021, ale zostałem poinstruowany, iż powinienem je 
wysłać listem polecony, co niniejszym czynię. 

 
 
 

z poważaniem 
 
 

Zbigniew Sarata 

 

 

W załączeniu: 

1. Mój mail z 30 grudnia 2020 

2. Protokół rozprawy przed SO z dnia 27 listopada 2019 

3. Protokół rozprawy przed SO z dnia 3 grudnia 2019 

 



1

zbigniew.sarata@gmail.com

Od: zbigniew.sarata@gmail.com
Wysłano: środa, 30 grudnia 2020 15:23
Do: 'Mazurczak Marzena'
Temat: II C 3156/17

Ważność: Wysoka

Witam 

Z portalu sadowego dowiedziałem się, iż pełnomocnik powódki złożył zażalenie na niezaskarżalne postanowienie z 
dnia 13 listopada 2020 w sprawie II C 3156/17. Postanowienie dotyczyło obniżenia wynagrodzenia biegłego Gabrieli 
Rudnickiej. 

Nie jestem prawnikiem i czytając informację o niezaskarżalności postanowienia nie napisałem ze swojej strony 
zażalenia. Czytając zarządzenie z 21 grudnia 2020 widzę jednak, że zażaleniu powoda został nadany bieg. 

Zatem – NINIEJSZYM SKŁADAM ZAŻALENIE na postanowienie z dnia 8 grudnia i domagam się wypłacenia biegłej 
pełnego wynagrodzenia wskazanego przez nią w rachunku. Moim zdaniem opinia jest wyjątkowo rzetelna, została 
wykonana z nadzwyczajną starannością i obniżanie wynagrodzenia za sporządzenie takiej opinii jest co najmniej nie 
na miejscu. Jednocześnie wnoszę o przywrócenie terminu i przedstawienie mojego zażalenia Sądowi Okręgowemu. 

Również dzisiaj dowiedziałem się z portalu sądowego, iż pełnomocnik powoda złożyła mailowo w sprawie 
I C 3456/19 upr. wniosek o odroczenie rozprawy. Wniosek ten został uwzględniony. Domniemywam zatem, iż droga 
mailowa jest nie tylko dopuszczalna, ale preferowana. Stąd moje zażalenie w sprawie II C 3156/17. 

Pozdrawiam, Zbigniew Sarata 

PS. Będę wdzięczny za potwierdzenie otrzymania mojego maila 

 

 



Sygn. akt V Ca 1771/19

PROTOKÓŁ
ROZPRAWY APELACYJNEJ

Dnia  27 listopada 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym: 

Przewodniczący: SSO  Magdalena Majewska
Sędziowie: SSO  Bożena Miśkowiec

SSR  del.  Iwona Lizakowska – Bytof (spr.) 
Protokolant: sekr. sądowy  Urszula Kujawska

na rozprawie rozpoznał w dniu 27 listopada 2019 r. w Warszawie sprawę
z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Zofii Maciejewskiej - Sarata i Zbigniewowi Sarata 
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanej Zofii Maciejewskiej - Sarata
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt II C 111/14

Rozprawę rozpoczęto o godz. 10:02 zakończono o godz. 11:03

Adnotacje:

00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-11-27 o godz 10:02:21

00:00:22 W imieniu powoda r.pr. Emilia Bajson z substytucji r.pr Moniki 
Piwońskiej ustanowionej w sprawie - składa opłaconą substytucję, 
odpis doręcza stronie pozwanej. 
Zbigniew Sarata w imieniu własnym i Pani Zofii Maciejewskiej-Sarata.

00:01:29 Zbigniew Sarata oświadcza, że pozwani występują obecnie sami bez 
pełnomocnika. 

00:02:40 Oświadcza, że wypowiedział pełnomocnictwo. 

00:02:57 Przewodnicząca doręcza odpis pisma pozwanych pełnomocnikowi 
powoda. 

00:03:19 Pozwany podtrzymuje wnioski o złożenie pytań prawnych. 

00:05:29 Sąd postanowił oddalić wnioski o zwrócenie się do Sądu Najwyższego 
zawarte w apelacji. 

00:06:19 Za zgodą obecnych Sąd postanowił odstąpić od sprawozdania. 

00:06:37 Pozwany składa pisma procesowe małżonki: pełnomocnictwo oraz 



pismo potwierdzające stanowisko apelacyjne.
Pozwany składa również pisma procesowe zawierające wnioski 
dowodowe. 
Przewodnicząca doręcza odpisy pism stronie powodowej. 

00:08:23 Przewodnicząca zarządziła przerwę. 

00:09:28 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-11-27 o godz 10:11:50

00:09:28 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-11-27 o godz 10:15:50

00:09:44 Sąd postanowił dołączyć w poczet materiału dowodowego dokumenty 
dołączone przez pozwanego. 

00:10:26 Pozwany popiera apelację. 

00:13:19 Pełnomocnik powoda wnosi o oddalenie apelacji i zasądzenie 
kosztów. 

00:20:55 Przewodnicząca zamknęła rozprawę. 

00:21:12 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-11-27 o godz 10:27:33

00:21:12 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-11-27 o godz 10:53:36

00:21:44 Na ogłoszenie stawiła się publiczność. 
Przewodnicząca ogłosiła wyrok, a Sędzia sprawozdawca podała 
zasadnicze motywy rozstrzygnięcia. 

00:30:47 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-11-27 o godz 11:03:11

00:30:48 Zatrzymano rejestrację dnia 2019-11-27 o godz 11:03:16

Protokolant Przewodniczący

Orzeczenie jest prawomocne.
Od orzeczenia nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Od postanowienia o kosztach postępowania odwoławczego służy zażalenie do innego składu Sądu Okręgowego.



Sygn. akt V Ca 275/19

PROTOKÓŁ
ROZPRAWY APELACYJNEJ

Dnia  3 grudnia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym: 

Przewodniczący: SSO  Bożena Miśkowiec
Sędziowie: SO  Magdalena Daria Figura

SR del.  Magdalena Hemerling
Protokolant: sekr. sądowy  Marta Szczęsna

na rozprawie rozpoznał w dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie sprawę
z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej - Sarata 
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanej Zofii Maciejewska - Sarata
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II C 2958/15

Rozprawę rozpoczęto o godz. 15:03 zakończono o godz. 15:45
Adnotacje:
00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:03:56

00:00:27 Stawili się:
- w imieniu powodowej Spółdzielni apl. adw. Izabela Kalbarczyk z 
upoważnienia adw. Moniki Iwaniak-Jeziorowskiej z substytucji Moniki 
Piwońskiej ustanowionej w sprawie, składa upoważnienie i opłaconą 
substytucję;
- pozwany Zbigniew Sarata;
- nie stawiła się pozwana, w jej imieniu Zbigniew Sarata;
- stawiła się publiczność.

00:03:10 W tym miejscu pozwany składa wniosek dowodowy dot. opinii zapadłej
w innej sprawie na okoliczności, iż powodowa Spółdzielnia nie jest 
uprawniona do żądania od pozwanego opłat, wraz z wnioskiem  w 
przedmiocie zezwolenia na złożenie pisma z 3.12.2019 roku.

00:04:40 Pełnomocnik powodowej Spółdzielni wnosi o oddalenie ww. wniosku 
dowodowego.

00:06:38 Przewodnicząca zarządziła przerwę.

00:06:59 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-12-03 o godz 15:10:57

00:07:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:14:20



00:07:19 Po przerwie stawili się jak przed przerwą.

00:07:33 Sąd postanowił:
1.zezwolić pozwanemu działającemu w imieniu własnym oraz 
pozwanej na złożenie pisma z dnia 3.12.2019 roku; 
2. przyjąć w poczet materiału dowodowego przedstawioną w dniu 
dzisiejszym opinię; 
3. oddalić wniosek w przedmiocie pytania prawnego.

00:08:47 Sprawozdanie z przebiegu sprawy złożyła SSR del. Magdalena 
Hemerling.

00:11:43 Pozwany popiera apelację.

00:16:28 Pełnomocnik powodowej Spółdzielni wnosi o oddalenie apelacji i 
zasądzenie kosztów.

00:37:00 Przewodnicząca zamknęła rozprawę i poinformowała, że ogłoszenie 
orzeczenia nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 roku, godz. 8.40, sala XVI.

00:37:40 Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2019-12-03 o godz 15:45:00

00:37:40 Zatrzymano rejestrację dnia 2019-12-03 o godz 15:45:04

Protokolant Przewodniczący


