Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Zielone Górze
1) obowiązujący od 1.01.2021 r.
2) zmieniony w dniach3):
a) 05.03.2021 r.
b) 09.04.2021 r.
c) 23.06.2021 r.
d) 24.01.2022 r. – zmiana dotyczy zakresów czynności wizytatorów od 01.03.2022 r.
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. Wydział5)
16)

Imię (imiona)

Zbigniew

I Cywilny
Nazwisko7)

Skowron

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

- 70% spraw z rep. C, 2C, Co, Nc
- 100% spraw z rep. Ns i Cz
- 100% spraw z wykazu Ns.Rej.Pr
- 100% spraw z wykazu WSC

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
zmniejszony wskaźnik wynika
niższego niż 100%
z pełnienia funkcji
Przewodniczącego I Wydziału
Cywilnego
Wskaźniki przydziału inne
Wysokość wskaźnika
niż podstawowy
10)

11)

Nie dotyczy
Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Przewodniczący
I Wydziału
Cywilnego

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Obowiązki związane
z pełnieniem funkcji
Przewodniczącego Wydziału

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)

I Cywilny

2
2

Imię (imiona)

Danuta

Nazwisko7)

Sawicz-Nowacka

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

- 100 % spraw z rep. C, 2C, Ns ,
Co, Nc, Cz i wykazu WSC

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

0 - z wykazu Ns.Rej.Pr
Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Zastępca
Przewodniczącego
Wydziału

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

- sprawowanie nadzoru nad
sprawami zawieszonymi we
wszystkich kategoriach spraw,
- sprawowanie nadzoru w zakresie
spraw kierowanych do biegłych
- przyjmowanie interesantów
w zakresie bieżących spraw dot.
I Wydziału Cywilnego
- podejmowanie czynności
związanych z archiwizowaniem
akt

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach ze
swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
3

I Cywilny

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Beata Krystyna

Reichert

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Zmniejszony wskaźnik wynika
niższego niż 100%
z pełnienia funkcji Wizytatora
ds. cywilnych i gospodarczych
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

8)

- 70 % spraw z rep. C, 2C, Co,
Nc,
- 100% spraw z rep. Cz i Ns
i wykazu WSC

Wysokość wskaźnika

3

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z rep. Ns.Rej.Pr

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Wizytator ds.
cywilnych i
gospodarczych,
koordynator ds.
mediacji

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Obowiązki wynikające z funkcji
wizytatora
ds.
cywilnych
i
gospodarczych
oraz
koordynatora ds. mediacji

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach ze
swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
4

Imię (imiona)

Katarzyna

I Cywilny
Nazwisko7)

Kijowska

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

- 70% spraw z rep. C, 2C, Co, Nc,
- 100% spraw z wykazu WSC,
Ns

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Zmniejszony wskaźnik wynika
niższego niż 100%
z pełnienia funkcji Wizytatora
ds. rodzinnych i nieletnich.
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z rep. Ns.Rej.Pr

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Wizytator ds.
rodzinnych i
nieletnich

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Obowiązki wynikające z funkcji
wizytator ds. rodzinnych
i nieletnich

4
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
5

Imię (imiona)

Elżbieta

I Cywilny
Nazwisko7)

Porębska

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

- 100 % spraw z rep. C, 2C , Ns
Co, Nc, Cz i wykazu WSC

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z rep. Ns.Rej.Pr

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

5
Wydział5)
6

Imię (imiona)

Małgorzata

I Cywilny
Nazwisko7)

Boguszewicz

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału
niższego niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Ze względu na specjalizację
w sprawach o
ubezwłasnowolnienie

0 – z. rep. Ns.Rej.Pr

- 100 % spraw z rep. C, 2C, Ns
Co, Nc, Cz i wykazu WSC

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
7

Imię (imiona)

Krzysztof

I Cywilny
Nazwisko7)

Popadiuk

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału
niższego niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z. rep. Ns.Rej.Pr

- 100% spraw z rep. C, Ns, Co,
Nc, Cz i wykazu WSC, 2C

6
Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
8

Imię (imiona)

Mirosław

I Cywilny
Nazwisko7)

Iwanowski

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału
niższego niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z. rep. Ns.Rej.Pr

- 100% spraw z rep. C, Ns, Co,
Nc, Cz i wykazu WSC, 2C

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

7

Wydział5)
9

I Cywilny

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Anna

SzewczykKowalska

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%

8)

-100 % spraw z rep. C, 2C , Ns,
Co, Nc, Cz i wykazu WSC

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

0 - z wykazu Ns.Rej.Pr

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Nie dotyczy

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w sprawach
ze swojego referatu i w sprawach przydzielonych referendarzowi sądowemu,
zgodnie z SLPS
- rozpoznawanie spraw pilnych należących do właściwości Sądu Okręgowego
(z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach i ustawy – Kodeks wyborczy)
Nie dotyczy

Wydział5)
10 Imię (imiona)

Danuta

I Cywilny
Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Jaworska

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%

8)

-100 % spraw z rep. Nc
rozpoznawanych w
postępowaniu upominawczym
i nakazowym
- 100% spraw z rep. Co
w zakresie kompetencji
referendarza sądowego

8

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
- wydawanie postanowień,
w przedmiocie szczegółowego
wyliczenia kosztów procesu
obciążających strony, według
zasad określonych przez Sąd I
instancji lub II instancji (art.
108 § 1 k.p.c.),
- wydawanie postanowień
o ustanowieniu lub odmowie
ustanowienia adwokata lub
radcy prawnego z urzędu (art.
123 § 2 k.p.c.),
- wydawanie zarządzeń, o których
mowa w art. 130-1304 k.p.c.
(art. 1305 k.p.c.),
- wydawanie postanowień
w przedmiocie stwierdzenia
prawomocności
orzeczenia
(art. 364 § 2 k.p.c.),
- wykonywanie czynności
związanych z nadaniem biegu
apelacji ( art. 373 § 2 k.p.c.),
- wydawanie nakazów zapłaty
w postępowaniu nakazowym
i w postępowaniu upominawczym
oraz podejmowanie innych
czynności w tych postępowaniach
z wyłączeniem prowadzenia
rozprawy i wydania wyroku (art.
4804 § 2 k.p.c.),
- wydawanie zarządzeń i
nakazów zapłaty w europejskim
postępowaniu nakazowym (art.
50516 § 2 i 3 k.p.c.),
- nadawanie klauzuli wykonalności
tytułom egzekucyjnym, o których
mowa w art. 777 § 1 k.p.c. (art.
781 § 11 k.p.c.),
- wydawanie postanowień
w przedmiocie stwierdzenia
wykonalności europejskiego nakazu
zapłaty (art. 7956 § 2 k.p.c.),

9
dokonywanie
czynności
z zakresu pomocy prawnej
z wyjątkiem przeprowadzenia
dowodu (art. 1130 § 2 k.p.c.),
wydawanie
zarządzeń
w sprawie zwrotu opłat sądowych
(art. 82 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych),
- przyznawanie i ustalanie
należności świadków, biegłych,
tłumaczy, stron oraz mediatorów
za prowadzenie mediacji w
sytuacji określonej w art. 1835 §
2 k.p.c. (art. 93 ust. 1 ustawy o
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych),
- orzekanie o należnościach
osób trzecich uprawnionych do
otrzymania należności (art. 92
ust. 1 w związku z art. 93 ust. 1
ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych),
- wykonywanie czynności
w zakresie zwalniania od kosztów
sądowych (art. 118 ustawy o
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych),
- wykonywanie czynności w
sprawach
odroczenia
lub
rozłożenia należności sądowych
na raty, na zarządzenie wydane
przez Prezesa Sądu Okręgowego
(art. 125 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych).
Starszy referendarz Nie dotyczy
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem13)

Nie dotyczy

10
II
Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych:

Lp. Rodzaj spraw

Liczba dyżurnych i
pełniących
zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi

117) cywilne I instancja - sprawy
z rep. Ns o
ubezwłasnowolnienie

1 zastępca

- w pierwszej kolejności Przewodniczący I Wydziału
Cywilnego
- w drugiej kolejności zastępca Przewodniczącego
I Wydziału Cywilnego
- w dalszej kolejności – sędziowie I Wydziału Cywilnego
w kolejności alfabetycznej, postępującej po nazwisku
sędziego zastępowanego, według załączonej listy
(nie orzekający w danym dniu),

2 cywilne I instancja wszystkie pozostałe sprawy

1 zastępca

- sędziowie I Wydziału Cywilnego w kolejności
alfabetycznej, postępującej po nazwisku sędziego
zastępowanego, według załączonej listy (nie orzekający
w danym dniu),

