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ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny zawiadamia Pana jako 
pozwanego, że rozprawa w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w 
Warszawie przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewska-Sarata, o zapłatę odbędzie się 6 
października 2021r. o godz. 12:40 w formie zdalnej oraz zobowiązuje do podania numeru telefonu 
komórkowego oraz adresu e-mail, na który ma zostać przesłany link do kanału rozprawy -  w 
terminie 7 dni - nieprzekazanie Sądowi adresu mailowego będzie uznane za rezygnację ze 
stawiennictwa na rozprawie.

Sąd jednocześnie informuje, że e-rozprawa zostanie przeprowadzona przy użyciu oprogramowania 
Microsoft Teams, umożliwiającego przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 
przekazem obrazu i dźwięku (art. 15zzs pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Oprogramowanie Microsoft Teams jest dostępne pod
adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software. Sąd rekomenduje 
zapoznanie się z obsługą Microsoft Teams z odpowiednim wyprzedzeniem, celem punktualnego 
rozpoczęcia rozprawy.

W razie planowanego niestawiennictwa na rozprawie online, Sąd poleca przekazanie stosownej 
informacji na adres e-mail I Wydziału Cywilnego: wideolc@mokotow.sr.gov.pl

Link do kanału rozprawy, umożliwiający udział w rozprawie, zostanie przesłany na podany przez 
strony adresy poczty elektronicznej przed rozprawą.

Dołączenie do rozprawy następuje poprzez kliknięcie w odnośnik „Dołącz do spotkania” znajdujący się 
w otrzymanej wiadomości mailowej (nie ma konieczności pobierania i zainstalowania programu 
Microsoft Teams -  wystarczy kliknąć w odnośnik „Dołącz do spotkania”).

mailto:boi@mokotow.sr.gov.pl
mailto:czytelnia@hipoteka.waw.pl
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
mailto:wideolc@mokotow.sr.gov.pl


Niestawiennictwo na e-rozprawie nie wstrzyma przeprowadzenia dowodów, chyba że Sąd uzna, iż 
obecność stron lub jednej z nich okaże się konieczna (art. 237 k.p.c.).

Strony zobowiązane są zapewnić stawiennictwo osób, o których przesłuchanie wnoszą, i dołożyć 
starań, by świadek uczestniczył w przesłuchaniu obok strony, a w przypadku braku takiej możliwości 
świadek może uczestniczyć w rozprawie samodzielnie, przy czym konieczne jest podanie adresu e-mail 
świadka celem udostępnienia mu linku do kanału rozprawy (art. 242(1) k.p.c.).

Nadto Sąd doręcza odpis pisma powódki z 22 czerwca 2021 r. zakreślając termin 14 dni celem 
ustosunkowania się pod rygorem zwrotu pisma w razie uchybienia terminowi i pominięcia 
spóźnionych twierdzeń i dowodów.

na zarządzenie sędziego 
stażysta Weronika Czemiakiewicz

Przed przybyciem do gmachu Sądu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi 
w Sądzie zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego opublikowanymi na stronie 
internetowej Sądu.

„Sąd informuje, że strony i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich numerów telefonów oraz adresów 
mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem. Informacje o toku postępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu 
Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu do spraw za pośrednictwem tego Portalu. Wymaga to jedynie założenia w nim 
konta, co jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i jego szerokich 
możliwościach można uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw,sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na bardzo 
sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy”.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie §21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako zamieszczone w sądowym 
systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane.

POUCZENIE

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie poucza Panią/Pana. jak następuje:

1. Obowiązek zawiadamiania Sądu o zmianie adresu.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo 
sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Strona, która zgłosiła wniosek
0 dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu. W razie 
zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany (art. 
136 k.p.c).

2. Główne zasady postępowania cywilnego.
(obowiązek przytaczania faktów i dowodów przez stronę, zakaz nadużycia praw procesowych, prekluzja procesowa, fakty niezaprzeczone, 
konsekwencje milczenia stronyj
Strony obowiązane są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie 
z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c).
Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, 
dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego) (art. -U k.p.c.). Strony obowiązane są przytaczać wszystkie fakty i dowody bez zwłoki, 
aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko (art. 6 § 2 k.p.c). Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może 
przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili 
zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona 
uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Jeżeli nie zarządzono przeprowadzenia 
posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków
1 twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów kodeksu mogą dla 
niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu (art. 205'2 § 1 k.p.c.). Strony 
są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne - pod rygorem uznania przez sąd, że strona nie 
udowodniła okoliczności, na które się powołuje. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę (art. 232 k.p.c). Nie wymagają dowodu 
fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości (art. 229 k.p.c). Gdy strona nie wypowie się
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