Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Dębicy1)
1) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.2),
2) zmieniony w dniach:
a) 14.02.2022 r. 3)
b) ...............................................................................................3)
I
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:4)
Lp.
16

Wydział5)
Imię (imiona)

Beata

Stanowisko
służbowe
Sędzia

I Cywilny
Nazwisko7)

Kozik

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9) Pełniona funkcja

10)

11)

75 % wpływu spraw z
rep.C,Ns, Nc, Co, z wykazów
Cps i N , 75% skarg na
orzeczenia referendarza
sądowego wydane w Wydziale
I Cywilnym, 75% środków
odwoławczych w Wydziale I
Cywilnym i w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich,
podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym i
czynności wynikłych z
wpływu zażalenia poziomego
w sprawach z jej referatu,
Przewodniczącej Wydziału I
Cywilnego

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Przewodnicząca
Wydziału I
Cywilnego

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Obowiązki Przewodniczącej
Wydziału I Cywilnego.
Koordynacja mediacji w Sądzie
Rejonowym w Dębicy.
Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

14)

15)

Lp.
26

Wydział5)
Imię (imiona)

Grzegorz

Stanowisko
służbowe

I Cywilny
Nazwisko7)

Barnak

Pełnione funkcje

Sędzia

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8) 100 % wpływu spraw z
rep.C,Ns, Nc, Co, z wykazów
Cps i N , 100 % skarg na
orzeczenia referendarza
sądowego wydane w Wydziale
I Cywilnym, 100% środków
odwoławczych w Wydziale I
Cywilnym i w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich,
podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym i
czynności wynikłych z
wpływu zażalenia poziomego
w sprawach z jego referatu,

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
10)

Wysokość wskaźnika
11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Kontrola pracy biur
komorników.
Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp.
36

14)

15)

Wydział5)
Imię (imiona)

I Cywilny
Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8) 100 % wpływu spraw z
rep.C,Ns, Nc, Co, z wykazów
Cps i N , 100% skarg na
orzeczenia referendarza
sądowego wydane w Wydziale
I Cywilnym, 100% środków
odwoławczych w Wydziale I
Cywilnym i w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich,
podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym i
czynności wynikłych z
wpływu zażalenia poziomego

w sprawach z jej referatu,
rozpoznawanie spraw.
Bożena

Stanowisko
służbowe

Kołodziej-Starostka

Pełnione funkcje

Sędzia

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
10)

Wysokość wskaźnika
11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Kontrola pracy biur
komorników.
Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
Lp.
46

14)

15)

Wydział5)
Imię (imiona)

Agnieszka

Stanowisko
służbowe

I Cywilny
Nazwisko7)

Wilk-Król

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)

100 % wpływu spraw z
rep.C,Ns, Nc, Co, z
wykazów Cps i N , 100 %
skarg na orzeczenia
referendarza sądowego
wydane w Wydziale I
Cywilnym, 100% środków
odwoławczych w Wydziale
I Cywilnym i w Wydziale
III Rodzinnym i Nieletnich,
podejmowanie czynności
w postępowaniu
międzyinstancyjnym i
czynności wynikłych z
wpływu zażalenia
poziomego w sprawach z jej
referatu.

Wysokość wskaźnika

Sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
Lp. Wydział5)
56

Imię (imiona)

Zastępca
Obowiązki niezwiązane
Przewodniczącego z przydziałem13)
Wydziału I
Cywilnego

Kontrola pracy biur
komorników.
Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

14)

15)

I Cywilny
Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 %% wpływu spraw z rep.C,Ns, Nc,

Co, z wykazów Cps i N , 100 % skarg na
orzeczenie referendarza sądowego wydane
w Wydziale I Cywilnym, 100% środków
odwoławczych w Wydziale I Cywilnym i w
Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich,
podejmowanie czynności w postępowaniu
międzyinstancyjnym i czynności wynikłych
z wpływu zażalenia poziomego w sprawach
z jego referatu.

Dariusz

Stanowisko
służbowe
Sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
Lp.
66

Różański

9)

10)

11)

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Wysokość wskaźnika

Kontrola pracy biur komorników

Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych

14)

15)

Wydział5)
Imię (imiona)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

I Cywilny
Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

) 100 % wpływu spraw z
rep.C,Ns, Nc, Co, z wykazów
Cps i N , 100 % skarg na
orzeczenie referendarza
sądowego wydane w Wydziale
I Cywilnym, 100% środków
odwoławczych w Wydziale I
Cywilnym i w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich,
8

podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym i
czynności wynikłych z
wpływu zażalenia poziomego
w sprawach z jego referatu.

Maciej

Stanowisko
służbowe
Sędzia

Szczupak

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Wysokość wskaźnika

Kontrola pracy biur
komorników.
Rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp.
76

14)

15)

Wydział5)
Imię (imiona)

I Cywilny
Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

50 %

- rozpoznawanie wniosków o
zezwolenie na złożenie do
depozytu sądowego, wypłatę z
depozytu sądowego - 100%,
- rozpoznawanie wniosków o
nadanie klauzuli wykonalności
wszystkim orzeczeniom - 100%,
-stwierdzanie prawomocności
wszystkich orzeczeń kończących
postępowanie - 100%
- sprawy z rep. Co: o nadanie
klauzuli wykonalności, o
zwolnienie od kosztów
sądowych i ustanowienie
pełnomocnika z urzędu, o
ustanowienie kuratora
w postępowaniu egzekucyjnym
dla dłużnika nieznanego z
miejsca pobytu, skargi na
czynności komornika,

wydawanie komornikowi
zarządzeń zmierzających do
zapewnienia należytego
wykonania egzekucji oraz
usunięcia spostrzeżonych
uchybień, nadzór nad egzekucją
z nieruchomości, rozpoznawanie
zarzutów przeciwko planowi
podziału sumy uzyskanej z
egzekucji, rozpoznawanie
wniosków o obniżenie opłaty
egzekucyjnej – 100 %,
- wydawanie zaświadczeń, o
których mowa w art. 7958 k.p.c.,
wydawanie europejskich
nakazów zapłaty oraz
wydawanie zarządzeń w
europejskim postępowaniu
nakazowym (art. 505¹⁶ § 2 i 3
k.p.c.), stwierdzanie
wykonalności europejskich
nakazów zapłaty (art. 795⁶ § 2
k.p.c.), wydawanie zarządzeń
w europejskim postępowaniu w
sprawach drobnych roszczeń
(art. 505²² § 2 k.p.c.) – 100 %
- rozpoznawanie wniosków o
zwolnienie od kosztów
sądowych i ustanowienie
pełnomocnika z urzędu,
rozpoznawanie wniosków
świadków o zwrot kosztów
dojazdu na rozprawę i o zwrot
utraconego zarobku (na
zarządzenia sędziów
orzekających w I Wydziale
Cywilnym) – 100 %,
- wykonywanie czynności z
zakresu pomocy prawnej w
sprawach rejestrowanych w
wykazie Cps, z wyjątkiem
przeprowadzania dowodów –
100 %
- wydawanie zaświadczeń
objętych zakresem zastosowania
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1215/2012 z dnia 12 grudnia
2012 r.
w sprawie jurysdykcji i
uznawania orzeczeń sądowych
oraz ich wykonywania w
sprawach cywilnych i
handlowych (art. 795¹º § 4 k.p.c.)
– 100 %

Grzegorz

Stanowisko
służbowe
Referendarz
Sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp.
16

Krasnopolski

9)

10)

11)

Katarzyna

14)

15)

Karny II
Nazwisko7)

Radzik

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

K-33,33%, W-33,33%,
Kp-33,33%,

9)
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
Pełnienie funkcji Wiceprezesa
przydziału niższego
Sądu Rejonowego w Dębicy
niż 100%
Wysokość wskaźnika
Wskaźniki przydziału
inne
niż podstawowy

10)

Stanowisko
służbowe
Sędzia Sądu
Rejonowego

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Wydział5)
Imię (imiona)

Orzekanie w dwóch
wydziałach Sądu – I Cywilnym
i V Ksiąg Wieczystych

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

11)

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
1. Wiceprezes Sądu
Obowiązki niezwiązane Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
Rejonowego w Dębicy z przydziałem13)
2. Przewodniczący
Wydziału II Karnego

planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonywania
ENA – zgodnie z ustalonymi
dyżurami, pełnienie dyżurów w
sprawach przesłuchania przez
sąd świadka na podstawie art.
185a-185c kpk i art. 316 § 3
kpk, a w szczególnych
sytuacjach na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału II

Karnego, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a185c kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

15)

Informacje dodatkowe

26

Imię
(imiona)

Jerzy

Nazwisko7)

Piękoś

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Wydziału II Karnego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

K-100%, W-100%, Kp100%,

9)
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału
Wysokość wskaźnika
inne
niż podstawowy
10)

Stanowisko
Pełnione funkcje
służbowe
Sędzia Sądu Zastępca
Rejonowego Przewodniczącego

8)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
z przydziałem13)

planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonywania
ENA – zgodnie z ustalonymi
dyżurami, pełnienie dyżurów w
sprawach przesłuchania przez
sąd świadka na podstawie art.
185a-185c kpk i art. 316 § 3
kpk, a w szczególnych
sytuacjach na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału II
Karnego, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a185c kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

15)

Informacje dodatkowe

Tomasz

Kuczma

9)
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału
Wysokość wskaźnika
inne
niż podstawowy
10)

Stanowisko
służbowe
Sędzia Sądu
Rejonowego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Pełnione funkcje

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
z przydziałem13)

planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonywania
ENA – zgodnie z ustalonymi
dyżurami, pełnienie dyżurów w
sprawach przesłuchania przez
sąd świadka na podstawie art.
185a-185c kpk i art. 316 § 3
kpk, a w szczególnych
sytuacjach na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału II
Karnego, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a185c kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

14)

15)

Zastępowanie w pierwszej kolejności przewodniczącego wydziału pod nieobecność
jego i zastępcy przewodniczącego wydziału.

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

K-100%, W-100%, Kp100%,

46

Artur

Mielecki

9)
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału
Wysokość wskaźnika
inne
niż podstawowy
10)

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
z przydziałem13)

planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonywania
ENA – zgodnie z ustalonymi
dyżurami, pełnienie dyżurów w
sprawach przesłuchania przez
sąd świadka na podstawie art.
185a-185c kpk i art. 316 § 3
kpk, a w szczególnych
sytuacjach na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału II
Karnego, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a185c kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

14)

15)

Informacje dodatkowe
Lp.
56

1.Zastępowanie w drugiej kolejności przewodniczącego wydziału pod nieobecność
jego i zastępcy przewodniczącego wydziału.
2. Zastępowanie w drugiej kolejności kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń
Sądowych.

Wydział5)
Imię (imiona)

Waldemar

II Karny
Nazwisko7)

Krok

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

8)

K-25 %, W-25 %,
Kp-25%,

Pełniona funkcja Prezesa
Sądu Rejonowego w Dębicy
9)

Wysokość wskaźnika

10)

Stanowisko
służbowe
Sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp.
16

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Prezes Sądu
Obowiązki niezwiązane
Rejonowego w
z przydziałem13)
Dębicy

11)

Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonywania
ENA – zgodnie z ustalonymi
dyżurami, pełnienie dyżurów w
sprawach przesłuchania przez
sąd świadka na podstawie art.
185a-185c kpk i art. 316 § 3
kpk, a w szczególnych
sytuacjach na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału II
Karnego, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a185c kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

14)

15)

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Agata

Puzon

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

75%

Pełnienie funkcji
Przewodniczącego Wydziału
III Rodzinnego i Nieletnich
oraz dodatkowe obowiązki w
Wydziale I Cywilnym oraz w
Wydziale V Ksiąg
Wieczystych.

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

Nkd

100%

Nmo

100%

RCps

100%

RCo

100%
100%

Opm- specjalizacja w sprawach
wykonawczych
0
Alk- specjalizacja w sprawach
0
wykonawczych
Nw- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

0

Zr- specjalizacja w sprawach
wykonawczych
0
Op- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

Stanowisko
służbowe
Sędzia Sądu
Rejonowego

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
Przewodniczący przydziału12)
Wydziału III
Rodzinnego
i Nieletnich
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

specjalizacja w sprawach
wykonawczych

-Orzekanie w Wydziale I
Cywilnym do czasu zakończenia
przydzielonych spraw
-rozpoznawanie skarg na
orzeczenia referendarzy w
Wydziale V Ksiąg Wieczystych
-rozpoznawanie zażaleń
poziomych w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich oraz w
Wydziale I Cywilnym
-podejmowanie czynności
w postępowaniach między
instancyjnych w sprawach
pozostających w jej referacie
-przesłuchiwanie pacjentów w
Oddziałach Psychiatrycznych
ZOZ Dębica w Straszęcinie – w
trzeciej kolejności
-pełnienie dyżurów Sędziego
Rodzinnego;

- rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
Anna

14)

15)

Szczepanek

Podstawowy wskaźnik
przydziału

100%

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Opm- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

0
0

Alk- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

Stanowisko Pełnione funkcje
służbowe
Sędzia Sądu
Okręgoweg
o w Sądzie
Rejonowym

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
Danuta

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

specjalizacja w sprawach

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

- rozpoznawanie zażaleń
poziomych w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich oraz
w Wydziale I Cywilnym
-podejmowanie czynności
w postępowaniach między
instancyjnych w sprawach
pozostających w jej referacie
-przesłuchiwanie pacjentów w
Oddziałach Psychiatrycznych
ZOZ Dębica w Straszęcinie –
w drugiej kolejności
-pełnienie dyżurów Sędziego
Rodzinnego;
rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie
§ 47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100%

wykonawczych

14)

15)

Hayn

10) Nsm – dodatkowe obowiązki jako

11)

Sędzia Wizytator
Nkd – dodatkowe obowiązki jako Sędzia
Wizytator

80%
80%

Opm- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

0

Op- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

0
Zr- specjalizacja w sprawach
wykonawczych

0

Nw- specjalizacja w sprawach

Stanowisko Pełnione funkcje
służbowe
Sędzia Sądu Sędzia Wizytator
Rejowego – ustawa o
ochronie zdrowia
psychicznego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
15)

14)

wykonawczych

0

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

specjalizacja w sprawach wykonawczych

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

-

rozpoznawanie zażaleń
poziomych w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich oraz
w Wydziale I Cywilnym
-podejmowanie czynności
w postępowaniach między
instancyjnych w sprawach
pozostających w jej referacie
-przesłuchiwanie pacjentów w
Oddziałach Psychiatrycznych
ZOZ Dębica w Straszęcinie –
w drugiej kolejności
-kontrola jednostek
podlegających nadzorowi
sądu rodzinnego: Oddziały
Psychiatryczne w
Straszęcinie,
Oddział Odwykowy w
Straszęcinie
Dom Pomocy Społecznej dla
osób chorych psychicznie w
Dębicy
Dom Pomocy Społecznej w
Parkoszu
-pełnienie dyżurów Sędziego
Rodzinnego;
- rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

Lp.

Wydział5)
Imię (imiona)

16

Krzysztof

Stanowisko
służbowe
Referendarz
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Nazwisko7)

Załuski

Podstawowy wskaźnik
przydziału

do 100% wpływu spraw
przypadających na jednego
Referendarza w Wydziale;
8)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Przewodniczący Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)
Wydziału
14)

15)

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

26

Justyna

Stanowisko
służbowe
Referendarz

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Nazwisko7)

Gierucka

Podstawowy wskaźnik
przydziału

do 100% wpływu spraw
przypadających na jednego
Referendarza w Wydziale;
8)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)
14)

15)

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

do 50 % wpływu spraw
przypadających na jednego
Referendarza w Wydziale;
8)

36

Grzegorz

Stanowisko
służbowe
Referendarz
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp.
16

Krasnopolski

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

9)

10)

11)

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)
14)

15)

Wydział5)
Imię (imiona)
Marek

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Wysokość wskaźnika

II Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń
Sądowych
Nazwisko7)
Szeptycki

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

8) Ko, Kop – 100%

10)

11)

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Kierownik Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych

14)

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

9)

Wysokość wskaźnika

Podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym w
sprawach pozostających w
jego referacie
Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonania ENA
–zgodnie z ustalonymi
dyżurami, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

15) Zastępstwo

sędzi Beaty Stój.

Informacje dodatkowe

Lp
26

Wydział5)
Imię (imiona)
Beata

Stanowisko
służbowe

II Karny Sekcja Wykonywania
Orzeczeń Sądowych
Nazwisko7)
Stój

10)

11)

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Kop – 100%

9)

Wysokość wskaźnika

Podejmowanie czynności w
postępowaniu
międzyinstancyjnym w sprawach
pozostających w jej referacie
Pełnienie dyżurów aresztowych,
pełnienie dyżurów zgodnie z
planem zastępstw,
rozpoznawanie zażaleń na
zatrzymania, rozpoznawanie
spraw w postępowaniu
przyspieszonym, współpraca z
SO w zakresie wykonania ENA –
zgodnie z ustalonymi dyżurami.
W szczególnych sytuacjach, na
zarządzenie Przewodniczącego
Wydziału II, przesłuchiwanie
świadków w trybie art. 185a-c
kpk, rozpoznawanie spraw
przydzielonych na podstawie §
47 Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych.

14)

15)

Informacje dodatkowe

8) Ko,

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia Sądu
Rejonowego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Zastępstwo sędziego Marka Szeptyckiego jako sędziego i jako kierownika

Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych w pierwszej kolejności

II. Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych16):

Lp.

Rodzaj spraw

Liczba
dyżurnych
i pełniących
zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi

C,Ns, Co,Nc, Cps, N.

5 zastępców

C,Ns, Co,Nc, Cps,

karne i wykroczeniowe

7 zastępców
Referendarz sądowy z Wydziału V Ksiąg Wieczystych i
- w pierwszej
sędziowie z Wydziału I Cywilnego.
kolejności
referendarz Justyna
Gierucka, a w
dalszej sędziowie.
1 dyżurny/zastępca Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym

Sprawy w Wydziale III
Rodzinnym i Nieletnich

1 dyżurny /
1 zastępca

w V Wydziale Ksiąg
Wieczystych

2 zastępców

6

w I Wydziale Cywilnym

1 zastępca

7

W Sekcji Wykonywania
Orzeczeń Sądowych

1dyżurny/zastępca

1
2

3
4

5

Sędziowie z Wydziału I Cywilnego.

Sędziowie Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

- referendarz Krzysztof Załuski zastępowany jest przez
referendarza Justynę Gierucką, także jako
Przewodniczący Wydziału, w dalszej kolejności przez
referendarza Grzegorza Krasnopolskiego;
- referendarz Justyna Giercuka zastępowana jest przez
referendarza Krzysztofa Załuskiego, w dalszej kolejności
przez referendarza Grzegorza Krasnopolskiego;
- referendarz Grzegorz Krasnopolski zastępowany jest
przez referendarza Justynę Gierucką, w dalszej
kolejności przez referendarza Krzysztofa Załuskiego;
- referendarz Grzegorz Krasnopolski zastępowany jest
przez referendarza Justynę Gierucką w zakresie
podejmowania czynności niecierpiących zwłoki w
sprawach pilnych;
Sędziowie Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych

