Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

1) obowiązujący od 01.01.2021 r.

2) zmieniony w dniach:

a) …………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………
I

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:
I Wydział Cywilny

Lp.
1.

Imię
(imiona)
Maria

Stanowisko
służbowe:
Sędzia

Nazwisko
Nowak

Pełnione
funkcje:
Przewodniczący
I Wydziału
Cywilnego

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika przydziału
innego niż 100%
Wskaźniki przydziału
inne niż podstawowe
Inne
indywidualne
reguły
przydziału

Obowiązki
niezwiązane z
przydziałem

50%

Orzekanie w III
Wydziale
Rodzinnym i
Nieletnich w
zakresie
pozostałych 50
%.
Wysokość
wskaźnika

Rozpoznawanie
zażaleń poziomych w
ramach
losowego
przydziału,
w
składach
3osobowych,
utworzonych
z
Sędziów I Wydziału
Cywilnego i
III
Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich.
Przeprowadzanie
kontroli działalności
Komornika
Sądowego
przy

Sądzie Rejonowym w
Krośnie Odrzańskim
Roberta Hańskiego
na podstawie art.
176 ust. 1 ustawy z
dnia 22.03.2018r. o
komornikach
sądowych.
Pełnienie
dyżurów
aresztowych,
deportacyjnych
i
innych w weekendy i
dni wolne od pracy,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezesa Sądu.
Rozpoznawanie przez wszystkich Sędziów I Wydziału Cywilnego
skarg na czynności referendarza sądowego Hanny Rogowskiej w V
Wydziale Ksiąg Wieczystych i Ewy Wojciechowicz w VI Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gubinie (w kolejności wpływu wg.
alfabetycznej listy sędziów).

Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zadań
Sądu
Informacje Z repertorium Nc Sędziowie I Wydziału Cywilnego rozpoznają
dodatkowe wyłącznie sprawy w postępowaniu nakazowym, przydzielone losowo.
Kolejni orzecznicy w wydziale
2.
Imię
Nazwisko
Podstawowy wskaźnik 100%
(imiona)
przydziału 100%
Arleta
Miszczyk
Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika przydziału
innego niż 100%
Wskaźniki przydziału Wysokość
inne, niż podstawowy wskaźnika
Stanowisko
służbowe:
Sędzia

Pełnione
funkcje:
///

Inne
indywidualne
reguły przydziału

Rozpoznawanie
zażaleń poziomych
w ramach losowego
przydziału,
w
składach
3osobowych,
utworzonych
z

Sędziów I Wydziału
Cywilnego i
III
Wydziału
Rodzinnego
i
Nieletnich.
Obowiązki
Pełnienie dyżurów
niezwiązane z
aresztowych,
przydziałem
deportacyjnych i
innych w weekendy i
dni wolne od pracy,
zgodnie z
zarządzeniem
Prezesa Sądu.
Rozpoznawanie przez wszystkich Sędziów I Wydziału Cywilnego
skarg na czynności referendarza sądowego Hanny Rogowskiej w V
Wydziale Ksiąg Wieczystych i Ewy Wojciechowicz w VI Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gubinie (w kolejności wpływu wg.
alfabetycznej listy sędziów).

Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zadań
Sądu
Informacje Z repertorium Nc Sędziowie I Wydziału Cywilnego rozpoznają
dodatkowe wyłącznie sprawy w postępowaniu nakazowym, przydzielone losowo.
3.
Imię
Nazwisko
Podstawowy wskaźnik 85%
(imiona)
przydziału
Danuta
Grzelak
Uzasadnienie
Rozpoznawanie,
podstawowego
w ramach
wskaźnika przydziału specjalizacji
innego niż 100%
spraw z zakresu
nadzoru nad
egzekucją z
nieruchomości.
Wskaźniki przydziału Wysokość
inne, niż podstawowe wskaźnika
sprawy z rep. C, Ns i
85%
Nc
Stanowisko Pełnione
Inne indywidualne Rozpoznawanie
służbowe:
funkcje:
reguły przydziału
zażaleń poziomych
Sędzia
///
w
ramach
losowego
przydziału,
w
składach
3osobowych,

utworzonych
z
Sędziów
I
Wydziału
Cywilnego i
III
Wydziału
Rodzinnego
i
Nieletnich.
Obowiązki
Przeprowadzanie
niezwiązane z
kontroli
przydziałem
działalności
Komornika
Sądowego
przy
Sądzie Rejonowym
w
Krośnie
Odrzańskim
Magdaleny Ratiuk
na podstawie art.
176 ust. 1 ustawy z
dnia 22.03.2018r.
o
komornikach
sądowych.
Pełnienie dyżurów
aresztowych,
deportacyjnych i
innych
w
weekendy i dni
wolne od pracy,
zgodnie
z
zarządzeniem
Prezesa Sądu.
Rozpoznawanie przez wszystkich Sędziów I Wydziału Cywilnego
skarg na czynności referendarza sądowego Hanny Rogowskiej w V
Wydziale Ksiąg Wieczystych i Ewy Wojciechowicz w VI Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gubinie (w kolejności wpływu wg.
alfabetycznej listy sędziów).

Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zadań
Sądu
Informacje Z repertorium Nc Sędziowie I Wydziału Cywilnego rozpoznają
dodatkowe wyłącznie sprawy w postępowaniu nakazowym, przydzielone losowo.
4.
Imię
Nazwisko
Podstawowy wskaźnik 100%
(imiona)
przydziału
Maciej
Kęsy
Uzasadnienie
podstawowego

Stanowisko
służbowe:
Sędzia

Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zada Sądu

Pełnione
funkcje:
///

wskaźnika przydziału
innego niż 100%
Wskaźniki przydziału
inne niż podstawowy:
Inne indywidualne
reguły przydziału

Wysokość
wskaźnika

Rozpoznawanie
zażaleń poziomych
w
ramach
losowego
przydziału,
w
składach
3osobowych,
utworzonych
z
Sędziów
I
Wydziału
Cywilnego i
III
Wydziału
Rodzinnego
i
Nieletnich.
Obowiązki
Pełnienie dyżurów
niezwiązane z
aresztowych,
przydziałem
deportacyjnych i
innych w
weekendy i dni
wolne od pracy,
zgodnie z
zarządzeniem
Prezesa Sądu.
Rozpoznawanie przez wszystkich Sędziów I Wydziału Cywilnego
skarg na czynności referendarza sądowego Hanny Rogowskiej w V
Wydziale Ksiąg Wieczystych i Ewy Wojciechowicz w VI Zamiejscowym
Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gubinie (w kolejności wpływu wg.
alfabetycznej listy sędziów).
Zastępuje Ewę Wojciechowicz, gdy nie może ona rozpoznać sprawy,
oraz w sprawach pilnych.

Informacje Z repertorium Nc Sędziowie I Wydziału Cywilnego rozpoznają
dodatkowe wyłącznie sprawy w postępowaniu nakazowym, przydzielone losowo.
5.
Imię
Nazwisko
Podstawowy wskaźnik 100%
(imiona)
przydziału
Marta
MielcarekUzasadnienie
Krawczyk
podstawowego

Stanowisko Pełnione
służbowe:
funkcje:
Referendarz ///
Sądowy
Inne
ogólne
reguły
przydziału
spraw i
zada Sądu

wskaźnika przydziału
innego niż 100%
Wskaźniki przydziału
inne niż podstawowy
Inne indywidualne
reguły przydziału

Wysokość
wskaźnika

Obowiązki
niezwiązane z
przydziałem

Rozpoznawanie i wykonywanie czynności przewidzianych dla referendarza
sądowego w I Wydziale Cywilnym w zakresie:
• 100% sprawy z rep. Co, (w szczególności w zakresie skarg na czynności
komorników sądowych, za wyjątkiem spraw określonych w art. 759§ 11 kpc,
dotyczących wyjawienia majątku, zawezwań do próby ugodowej oraz przejścia
uprawnień na następcę prawnego wierzyciela bądź dłużnika, nadzoru nad
egzekucją z nieruchomości),
• 100 % spraw z rep. Nc (w zakresie postępowania upominawczego i
europejskiego postępowania nakazowego),
• wydawania zarządzeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych
roszczeń,
• wszystkich wniosków o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca
pobytu,
• podejmowania czynności w sprawach z art. 235§2 kpc i z art. 1130 kpc,
• sprawach depozytowych z wyłączeniem spraw o stwierdzenie likwidacji
niepodjętego depozytu,
• stwierdzanie prawomocności orzeczeń w sprawach należących do Jej referatu,
Rozpoznawanie i wykonywanie czynności przewidzianych dla referendarza
sądowego w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:
• wszystkich wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie
pełnomocnika z urzędu, o przyznanie kosztów w sprawie,
• skarg na czynności komornika sądowego,
• podejmowania czynności w sprawach z art. 235§2 kpc i z art. 1130 kpc,
• wszystkich wniosków o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca
pobytu,
• podejmowanie czynności w sprawach z art. 93 par. 1 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.

Informacje Z repertorium Nc Sędziowie I Wydziału Cywilnego rozpoznają
dodatkowe wyłącznie sprawy w postępowaniu nakazowym, przydzielone losowo.

Z uwagi na specyfikę materii przekazanej do referatu Pani Referendarz Sądowej,
nie zastępuje innego orzecznika I Wydziału Cywilnego, jest zastępowana przez
SSR Danutę Grzelak w sprawach pilnych, a także gdy nie może rozpoznać sprawy.

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

Rodzaj spraw

1.

I Wydział Cywilnywszystkie rodzaje
spraw

Liczba
dyżurnych
i pełniących
zastępstwa
1 sędzia
dyżurny i
zastępca

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy
sądowi i referendarze sądowi
Sędziowie I Wydziału Cywilnego

