
Sygn. akt VIII GC …........./15 

PROTOKÓŁ

Dnia 3 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VIII Wydział 

Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR ….............

Protokolant: …........................

na rozprawie rozpoznał sprawę

z powództwa  …...........................

przeciwko  …...................... Sp. z o.o.

 o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 11:10 zakończono o godzinie:12:35

Z uwagi na niemożliwość techniczną utrwalenia przebiegu posiedzenia  za pomocą 
urządzenia  rejestrującego  dźwięk  albo  obraz  i  dźwięk  Przewodniczący  zarządził 
sporządzenie protokołu wyłącznie w formie pisemnej.

Po  wywołaniu  stawili  się:  powodowie  osobiście  wraz  z  pełnomocnikiem  ….........- 

pełnomocnictwo w aktach sprawy.

W imieniu  pozwanego  stawił  się  …...............  Prezes  Zarządu,  który  oświadcza,  iż 

pełnomocnik nie stawi się w dniu dzisiejszym z uwagi na kolizję terminów procesowych i 

wyraża zgodę na występowanie w dniu dzisiejszym bez pełnomocnika.

Pełnomocnik powodów popiera powództwo, popiera dotychczasowe stanowisko.

Reprezentant pozwanej nie uznaje powództwa.

Sąd postanowił połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia niniejszą sprawę 

ze sprawą VIII GC ….......  /15 i  w dalszym ciągu prowadzić obie połączone sprawy pod 

sygnaturą sprawy VIII GC …...../15. 

Przewodniczący nakłania strony do zawarcia ugody.

Przewodniczący zarządził przerwę.
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Po przerwie stawili się jak uprzednio.

Pełnomocnik powodów oświadcza, iż nie widzi możliwości zawarcia ugody.

Powód ….........wyjaśnia: …...............................

Reprezentant pozwanego wyjaśnia: …...................................

Przewodniczący zarządził przerwę.

W tym miejscu strony zawierają ugodę o treści następującej: pozwany …............. Sp. z o.o. 

zobowiązuje  się  uiścić  na  rzecz  powodów  ….......  tytułem  roszczeń  dochodzonych  w 

sprawach VIII GC …./15 oraz VIII GC …..../15 łączną kwotę 26 722,02 złotych (dwadzieścia 

sześć  tysięcy  siedemset  dwadzieścia  dwa  złote  02/100)  obejmującą  należności  główne 

dochodzone w obu połączonych sprawach a także koszty procesu w obu sprawach obejmujące 

kwoty: 668,50 złotych (sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100)  ½ opłaty od pozwu w 

obu  sprawach,  4 834,00  złotych  (cztery  tysiące  osiemset  trzydzieści  cztery  złote  00/100) 

tytułem  kosztów  zastępstwa  procesowego  w  obu  sprawach.  Powyższe  kwoty  pozwany 

zobowiązuje się uiścić w terminie do końca marca 2016 roku, z ustawowymi odsetkami w 

razie  uchybienia  tak  określonego  terminu  płatności.  Powodowie  oświadczają,  iż  wyrażają 

zgodę na powyższe warunki, w pozostałej części cofając oba pozwy, zrzekając się roszczenia 

w  przedmiocie  dochodzonych  odsetek  ustawowych.  Strony  zgodnie  wnoszą  o  umorzenie 

postępowania.

Ugodę odczytano.

Podpisy stron.

Przewodniczący ogłosił postanowienie.

Przewodniczący                                                    Protokolant
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