Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Słupsku1)
1) obowiązujący od dnia 01 stycznia 2021 roku 2),
2) zmieniony w dniach:
a) ...............................................................................................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. I Wydział Cywilny
Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

8)

Renata
Natalia

Wójtowicz

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

9)

10)

11)

1.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
wyborczy, według harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącą
Wydziału.
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie własnego
referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego nieobecności

Sędzia Sądu
Przewodnicząca I
Rejonowego w Wydziału
Słupsku
Cywilnego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

C, Ns, Cps, Co, Cz – 65 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału

Nadzoruje postępowanie międzyinstancyjne pozostałych sędziów I Wydziału
Cywilnego.
Informacje dodatkowe

2.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Monika

BądkowskaGabryk

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100
% udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału,

1

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Imię (imiona)

Anna

Stanowisko
służbowe

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

3.

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącego Wydziału.

Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Blicharska

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału,

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.

Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.

2

4.

Imię (imiona)

Hanna

Stanowisko
służbowe

Nazwisko7)

Kaflak-Januszko

Pełnione funkcje

8)

orzeka w sprawach, które do
dnia 19 lutego 2018 roku
wpłynęły do jej referatu.

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

delegowana
do
orzekania
w Sądzie
Okręgowym
w
Słupsku

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

5.

Podstawowy wskaźnik
przydziału

podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym na podstawie
zarządzenia przewodniczącej wydziału.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Joanna

Kończyk

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Pełnione funkcje

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
14)
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

15)

3

6.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Mariusz

Koziński

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Pełnione funkcje

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 90 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału
ze względu na rozpoznawanie
skarg na wpis i orzeczenie
referendarza
sądowego
w
sprawach wieczystoksięgowych

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
14)
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Informacje dodatkowe

7.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Joanna

Krzyżanowska

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

-

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

delegowana do orzekania
w Sądzie
Okręgowym
w
Słupsku

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)
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8.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Anna

Kurak

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

9.

Imię (imiona)

Agnieszka

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
14)
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

15)

Nazwisko7)

Leszkiewicz

Pełnione funkcje

Prezes Sądu
Sędzia Sądu
Rejonowego w Rejonowego w
Słupsku
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 25 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
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10.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Katarzyna

Niemczyk

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

11.

Pełnione funkcje

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
14)
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

15)

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Barbara

Nowicka

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100
% udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
6

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

12.

Imię (imiona)

Tomasz

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.

Nazwisko7)

Rybiński

Pełnione funkcje

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

C, Ns, Cps, Co, Cz – 100 %
udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie
środków
zaskarżenia, wynikających z
art. 15aj ustawy o Policji, art.
18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych oraz
ustawy Kodeks wyborczy,
według
harmonogramu
opracowanego
przez
Przewodniczącą Wydziału.
14)
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
własnego referatu oraz w referacie sędziego, którego zastępuje, podczas jego
nieobecności.
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Informacje dodatkowe

13.

Imię (imiona)

Lidia

Stanowisko
służbowe

Nazwisko7)

Staśkiewicz

Pełnione funkcje



8)

rozpoznaje sprawy do
prawomocnego zakończenia,
które pozostały w jej referacie na
dzień 31.12.2018 r.

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw

Podstawowy wskaźnik
przydziału

14)

podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie
7

i zadań sądu
Informacje dodatkowe

14.

własnych spraw
15)

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Paulina

Hotowy

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

- Nc, wykaz N - 100 % udziału
w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do I
Wydziału Cywilnego

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

8)

14)

orzeka w sprawach należących do kompetencji referendarzy sądowych w
oparciu o ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawę
kodeks postępowania cywilnego, a także wskazanych zarządzeniem
Przewodniczącej Wydziału.

Informacje dodatkowe

15.

Imię (imiona)

Małgorzata

Stanowisko
służbowe

Nazwisko7)

Klimek

Pełnione funkcje

8)

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

9)

10)

11)

- Nc, wykaz N - 100 % udziału
w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do I
Wydziału Cywilnego

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Podstawowy wskaźnik
przydziału

14)

orzeka w sprawach należących do kompetencji referendarzy sądowych w
oparciu o ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawę
kodeks postępowania cywilnego, a także wskazanych zarządzeniem
Przewodniczącej Wydziału.

Informacje dodatkowe
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16.

Imię (imiona)

Agnieszka

Stanowisko
służbowe

Nazwisko7)

WłodarskaBrzeska

Pełnione funkcje

8)

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

- Nc, wykaz N - 100 % udziału
w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do I
Wydziału Cywilnego

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Podstawowy wskaźnik
przydziału

14)

orzeka w sprawach należących do kompetencji referendarzy sądowych w
oparciu o ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawę
kodeks postępowania cywilnego, a także wskazanych zarządzeniem
Przewodniczącej Wydziału.

Informacje dodatkowe

Lp. II Wydział Karny
Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Ryszard

Błencki

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

9)

10)

11)

1.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Wiceprezes Sądu
Rejonowego w Rejonowego w
Słupsku
Słupsku
Przewodniczący II
Wydziału Karnego

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 25 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału
oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń
Sądowych, przy czym niezależnie
od udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe,
w których brał udział w wydaniu
wyroku,

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie
wniosków
prokuratora
o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków
prokuratora
o
przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b k.p.k. i 185c k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego
9

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu








w
postaci
umieszczenia
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku
lub zastosowania wobec niego
aresztu
dla
cudzoziemców,
rozpoznawanie zażaleń na czynności
procesowe
zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w
trybie przyspieszonym – według
harmonogramu
przygotowanego
przez Przewodniczącego Wydziału
w cyklach tygodniowych oraz
w weekendy.
wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jego
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jego referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Joanna

HetnarowiczSikora

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

9)

10)

11)

2.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych, przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brała udział w wydaniu
wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
10

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 orzeka w sprawach kategorii II.2.Ko, w których doszło do uchylenia
orzeczenia Kierownika Sekcji lub jego wyłączenia od rozpoznania sprawy z
innych powodów;
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Kamila

Legowicz

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

9)

10)

11)

3.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brała udział w wydaniu
wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
11

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Klaudia

Łozyk

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

9)

10)

11)

4.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Koordynator ds.
Rejonowego w współpracy
międzynarodowej
Słupsku
i praw człowieka
w sprawach
karnych na
obszarze
właściwości Sądu
Okręgowego w
Słupsku

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 85 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brała udział w wydaniu
wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
12

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Marcin

Machnik

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

9)

10)

11)

5.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brał udział w wydaniu wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
13

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jego referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Małgorzata

Myczka-Banach

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

9)

10)

11)

6.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Kierownik Sekcji
Rejonowego w Windykacji
Słupsku
Należności
Sądowych

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, Kp, W - 50 % udziału w
przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału;
przy
czym niezależnie od udziału w
przydziale
rozpoznaje
wszystkie
sprawy ułaskawieniowe, w których
brała udział w wydaniu wyroku;
- II.2 Ko, Kop - 100 % spraw i zadań
sądu
wpływających
do
Sekcji
Windykacji Należności Sądowych;
ze względu na specjalizację w sprawach
windykacyjnych
Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
14

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, Kp i W, w których
przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Krzysztof

Obst

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

9)

10)

11)

7.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brał udział w wydaniu wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
15

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jego
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Katarzyna

Sikorska-Löwe

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

9)

10)

11)

8.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

8)

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brała udział w wydaniu
wyroku;

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu



wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jej
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jej referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

8)

Mirosław

Stachurski

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

9)

10)

11)

9.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Asesor sądowy

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu




K, II Ko, II.1 Ko, Kp z wyłączeniem
spraw określonych w art. 2 § 1a pkt 1 i
2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych, W 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do Wydziału
oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brał udział w wydaniu wyroku;

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Asesor pełni równolegle obok sędziów
z Wydziału dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
przesłuchanie świadków w trybie art.
185a k.p.k., 185b k.p.k. i 185c k.p.k.,
rozpoznawanie zażaleń na czynności
procesowe
zatrzymania
oraz
rozpoznawanie spraw o przestępstwa i
wykroczenia w trybie przyspieszonym
–
według
harmonogramu
przygotowanego
przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych.
wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jego
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jego referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
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 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;
 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Daniel

Żegunia

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

9)

10)

11)

10.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

K, II Ko, II.1 Ko, Kp, W - 75 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału oraz
Sekcji
Wykonywania
Orzeczeń
Sądowych; przy czym niezależnie od
udziału w przydziale rozpoznaje
wszystkie sprawy ułaskawieniowe, w
których brał udział w wydaniu wyroku;

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Sędzia pełni dyżury obejmujące:
rozpoznawanie wniosków prokuratora o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków prokuratora o przesłuchanie
świadków w trybie art. 185a k.p.k.,
185b
k.p.k.
i
185c
k.p.k.,
rozpoznawanie
wniosków
o
zastosowanie środka detencyjnego w
postaci umieszczenia cudzoziemca w
strzeżonym ośrodku lub zastosowania
wobec
niego
aresztu
dla
cudzoziemców, rozpoznawanie zażaleń
na czynności procesowe zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w trybie
przyspieszonym
–
według
harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego Wydziału w cyklach
tygodniowych oraz w weekendy.
 wykonuje czynności międzyinstancyjne w sprawach pozostających w jego
referacie aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu;
 wykonuje czynności procesowe zastrzeżone przez przepisy k.p.k. i k.p.w. dla
Prezesa Sądu w sprawach pozostających w jego referacie;
(z wyłączeniem spraw i zadań sądu kategorii K, II Ko, II.1.Ko, Kp i W, w
których przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w. przewidują kompetencje referendarza
sądowego, za wyjątkiem posiedzeń pojednawczych);
 rozstrzyga w zakresie sprzeciwów na orzeczenia i zarządzenia referendarza
sądowego w sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych;

Sędzia Sądu
Kierownik Sekcji
Rejonowego w Wykonywania
Słupsku
Orzeczeń
Sądowych

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

8)
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 rozpoznaje zażalenia na orzeczenia i zarządzenia referendarza sądowego w
sprawach pozostających w jego referacie oraz w wylosowanych sprawach
odrębnie rejestrowanych;
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Marzena

Mazur

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

9)

10)

11)

11.

Stanowisko
służbowe

 orzeka w sprawach i zadaniach sądu
kategorii K, II Ko, Kp i W, w których
przepisy k.p.k., k.p.w. i k.k.w.
przewidują kompetencje referendarza
sądowego, wskazanych zarządzeniem
Przewodniczącego Wydziału, za
wyjątkiem posiedzeń pojednawczych,
 orzeka w sprawach i zadaniach sądu
kategorii II.1. Ko, w których przepisy
k.k.w.
przewidują
kompetencje
referendarza sądowego, wskazanych
zarządzeniem Kierownika Sekcji
Wykonywania Orzeczeń

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Agnieszka

Buraczewska

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

9)

10)

11)

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

12.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w

Pełnione funkcje

rozpoznaje
sprawy
wszystkich
kategorii, które wpłynęły do jej referatu
do dnia 30.06.2019 r. - do ich
prawomocnego zakończenia.

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem
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Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Ewa

Krekora

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

9)

10)

11)

13.

Stanowisko
służbowe

rozpoznaje
sprawy
wszystkich
kategorii, które wpłynęły do jej referatu
do dnia 31.03.2020 r. - do ich
prawomocnego zakończenia.

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Mariusz

Koziński

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

9)

10)

11)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

14.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

rozpoznaje sprawy wszystkich kategorii,
które wpłynęły do jego referatu do dnia
31.01.2018 r. do ich prawomocnego
zakończenia;

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
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Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

Andrzej

Michałowicz

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

9)

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

15.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Prezes Sądu
Rejonowego w Okręgowego w
Słupsku
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

delegowany do orzekania
w Sądzie
Okręgowym
w
Słupsku

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Tomasz

Rybiński

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

9)

10)

11)

16.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

rozpoznaje sprawy wszystkich kategorii,
które wpłynęły do jego referatu do dnia
31.12.2017 r. do ich prawomocnego
zakończenia.

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp. III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Imię (imiona)

1.

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 75 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału,
 Nmo - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu, wpływających do
Wydziału.
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Olga

Stanowisko
służbowe

Kurowska

Pełnione funkcje

9)

10)

11)

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.
 wykonuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym

Sędzia Sądu
Przewodnicząca III
Rejonowego w Wydziału
Słupsku
Rodzinnego i
Nieletnich

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

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

Informacje dodatkowe

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Agnieszka

Buraczewska

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

9)

10)

11)

2.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia wizytujący
Sędzia Sądu
sprawach
Rejonowego w w
dotyczących
Słupsku
umieszczenia osób
chorych w szpitalu
psychiatrycznym
na podstawie art.

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Wysokość wskaźnika

1. prowadzi kontrole domów pomocy
społecznej
w
Machowinie,
Machowinku i Słupsku oraz Ośrodka
Kuratorskiego w Główczycach,
2. pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
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23 i 24 ustawy o
ochronie zdrowia
psychicznego
według kolejności
wpływu spraw

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Natalia

Jesionek

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

9)

10)

11)

3.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Wysokość wskaźnika

pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Joanna

Kwiatkowska

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

9)

10)

11)

4.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia wizytujący
Sędzia Sądu
sprawach
Rejonowego w w
dotyczących
Słupsku
umieszczenia osób
chorych w szpitalu
psychiatrycznym
na podstawie art.
23 i 24 ustawy o
ochronie zdrowia
psychicznego
według kolejności
wpływu spraw

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Wysokość wskaźnika

1.

prowadzi
kontrolę placówki
psychiatrycznej – Centrum Zdrowia
Psychicznego
w
Słupsku
oraz
Ośrodków Kuratorskich w Domaradzu,
Strzelinie i Słupsku,
2. pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Iwona

Łakomiec

Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

5.

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału
9)
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Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Wskaźniki
przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

 RC, Nsm, RNs, RCps, RCo, RCz,
Nkd, Opm, Op, Alk, Nw - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu, wpływających do Wydziału

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Edyta

Sokołowska

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

9)

10)

11)

6.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia wizytujący
Sędzia Sądu
sprawach
Rejonowego w w
dotyczących
Słupsku
umieszczenia osób
chorych w szpitalu
psychiatrycznym
na podstawie art.
23 i 24 ustawy o
ochronie zdrowia
psychicznego
według kolejności

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Wysokość wskaźnika

1. prowadzi kontrolę wymienionych
niżej placówek psychiatrycznych i
domów pomocy społecznej: Domu
Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
Całodobowego
Oddziału
Terapii
Uzależnień od Alkoholu w Słupsku,
Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego
Psychiatrycznego w Kobylnicy,
2. pełni dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i 12b
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
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wpływu spraw

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
oraz spraw o których mowa w § 73 ust.
1 pkt 1 (w którym przepis ten odwołuje
się do § 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz. U. 2019 poz.
1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych,
zgodnie
z
wykazem
dyżurów
opracowanym przez Przewodniczącą
Wydziału.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Anna

Prucnal

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

9)

10)

11)

7.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Wiceprezes Sądu
Rejonowego w Okręgowego w
Słupsku
Słupsku

delegowana do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Słupsku

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Krzysztof

Szafrański

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

9)

10)

11)

8.

- orzeka w sprawach, które do dnia 30
kwietnia 2020 roku wpłynęły do jego
referatu;
delegowany do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Słupsku

Wysokość wskaźnika
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Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

 P, Np, Po, U, Uo, Pz, Uz - 75 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału,

Marzena

Hop

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

9)

10)

11)

1.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Przewodnicząca V
Rejonowego w Wydziału Pracy i
Słupsku
Ubezpieczeń
Społecznych

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

 P, Np, Po, U, Uo, Pz, Uz - 100 %
udziału w przydziale spraw i zadań
sądu wpływających do Wydziału,

Agnieszka

Grzempa

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

9)

10)

11)

2.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
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Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Joanna

KołodziejMichałowicz

Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

3.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

 orzeka w sprawach, które do dnia
31 maja 2020 roku wpłynęły do jej
referatu
9)
delegowana do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Słupsku

Wskaźniki
przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp. VI Wydział Gospodarczy

GC, GNs, GCps, GCo, GCz 75% udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

orzeka
w
sprawach
upadłościowych, które wpłynęły do jego
referatu do dnia 31.12.2015 roku
oraz w przypadku ewentualnego wpływu
po 01.01.2016 roku:

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 70 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Marek

Lagut

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

9)

10)

11)

1.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Przewodniczący VI
Rejonowego w Wydziału
Słupsku
Gospodarczego

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe


GC, GNs, GCps, GCo, GCz 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

orzeka
w
sprawach
upadłościowych, które wpłynęły do jego
referatu do dnia 31.12.2015 roku
oraz w przypadku ewentualnego wpływu
po 01.01.2016 roku:

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Lucyna

Adamiec

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

9)

10)

11)

2.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Aleksandra

Fons

Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
przydziału niższego

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Wysokość wskaźnika

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

3.


GC, GNs, GCps, GCo, GCz 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

orzeka
w
sprawach
upadłościowych, które wpłynęły do jego
referatu do dnia 31.12.2015 roku
oraz w przypadku ewentualnego wpływu
po 01.01.2016 roku:

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału.
9)
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niż 100%

Stanowisko
służbowe

Wskaźniki
przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Ewa

Krekora

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

9)

10)

11)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

4.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje


GC, GNs, GCps, GCo, GCz 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 100% udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału.

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe
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Imię (imiona)

Nazwisko7)

5.

Podstawowy
wskaźnik
przydziału





Martyna

Stanowisko
służbowe

Krotowska

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 przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Grażyna

KrywielMarkiewicz

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

9)

10)

11)

Asesor sądowy

GC, GNs, GCps, GCo, GCz - 100
% udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału,
GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz 100% udziału w przydziale spraw i
zadań sądu wpływających do
Wydziału w przypadku ewentualnego
wpływu po 26.03.2018 roku.

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

6.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje


GC, GNs, GCps, GCo, GCz 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

orzeka
w
sprawach
upadłościowych, które wpłynęły do jego
referatu do dnia 31.12.2015 roku
oraz w przypadku ewentualnego wpływu
po 01.01.2016 roku:

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału.

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
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Informacje dodatkowe


GC, GNs, GCps, GCo, GCz 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań
sądu
wpływających
do
Wydziału,

GU, GUp, GUo, GUk, GUu, Guz
- 100 % udziału w przydziale spraw i
zadań sądu w przypadku ewentualnego
wpływu po 01.01.2016 roku.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Lidia

Staśkiewicz

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

9)

10)

11)

7.

Stanowisko
służbowe

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Przemysław

Święconek

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

9)

10)

11)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

8.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)



GNc
100%
udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do VI Wydziału
Gospodarczego;

Wysokość wskaźnika

 orzeka w sprawach GNc, GC i
GCo
w
przedmiocie
nadania
orzeczeniom klauzuli wykonalności;
orzeka w sprawach należących do
kompetencji referendarzy sądowych
w oparciu o ustawę o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych i
ustawę
kodeks
postępowania
cywilnego,
a także
wskazanych
zarządzeniem
Przewodniczącego
Wydziału.
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Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp. VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Imię (imiona)

Nazwisko7)

1.

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

- Dz. Kw - 75 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału.
- Dz. Odp, Dz. Zd - 100 % udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału,

Agnieszka

Żyto

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

starszy
referendarz
sądowy

Przewodnicząca
VII Wydziału
Ksiąg Wieczystych

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

9)

10)

11)

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Nikoletta

Basichowska

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

9)

10)

11)

2.

Stanowisko
służbowe

starszy
referendarz
sądowy

Pełnione funkcje

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Grzegorz

Blicharski

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

9)

10)

11)

3.

Stanowisko
służbowe

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Katarzyna

Głowala

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

9)

10)

11)

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

4.

Stanowisko
służbowe

referendarz
sądowy

Pełnione funkcje

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

34

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Paweł

Kończyk

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

9)

10)

11)

5.

Stanowisko
służbowe

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału

Wysokość wskaźnika

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Jacek

Toporowski

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

9)

10)

11)

starszy
referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

6.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Justyna

Ulanowska

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

starszy
referendarz
sądowy

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału

Wysokość wskaźnika

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

7.

- Dz. Kw - 100 % udziału w przydziale
spraw i zadań sądu wpływających do
Wydziału
9)

Wysokość wskaźnika
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10)

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

11)

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

referendarz
sądowy
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

8.

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Mariusz

Koziński

Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

-

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

8)

10 % udziału w przydziale
spraw - rozpoznaje sprawy, w
których wpłynęła skarga na
wpis
i
na
orzeczenie
referendarza sądowego.
9)
10 % udziału w przydziale
spraw - rozpoznaje sprawy, w
których wpłynęła skarga na
wpis
i
na
orzeczenie
referendarza sądowego.

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

14)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

Lp. IX Wydział Cywilny
Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Tomasz

Zielonka

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

9)

10)

11)

1.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia Sądu
Przewodniczący IX
Rejonowego w Wydziału
Słupsku
Cywilnego

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

C, Ns, Cps, Co, Cz - 75% udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
wyborczy
według
harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącego
Wydziału.
Rozpoznaje skargi na referendarza sądowego zgodnie z kolejnością wpływu.
Podejmuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w zakresie spraw z
kat. C i Ns.

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Dariusz

Leszkiewicz

Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
przydziału niższego
niż 100%

2.

Stanowisko
służbowe

 orzeka w sprawach, które do dnia
31 lipca 2019 roku wpłynęły do
jego referatu
9)
delegowany do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Słupsku

Wskaźniki
przydziału inne
niż podstawowy

Wysokość wskaźnika

10)

11)

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Hubert

Odelski

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

9)

10)

11)

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

3.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

C, Ns, Cps, Co, Cz - 100% udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału

Wysokość wskaźnika

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

wyborczy
według
harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącego
Wydziału.
Rozpoznaje skargi na referendarza sądowego zgodnie z kolejnością wpływu.

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Katarzyna

RaszkiewiczKozińska

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

9)

10)

11)

4.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Pełnione funkcje

C, Ns, Cps, Co, Cz - 100% udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

.

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

C, Ns, Cps, Co, Cz - 100% udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
wyborczy
według
harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącego
Wydziału.
Rozpoznaje skargi na referendarza sądowego zgodnie z kolejnością wpływu

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Ewa

Reginia-Jurkiewicz Uzasadnienie

5.

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

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Pełnione funkcje

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

9)

Wysokość wskaźnika

11)

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

wyborczy
według
harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącego
Wydziału.
Rozpoznaje skargi na referendarza sądowego zgodnie z kolejnością wpływu.

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Lidia

Rzeczkowska

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

9)

10)

11)

6.

Stanowisko
służbowe

Sędzia Sądu
Rejonowego w
Słupsku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Pełnione funkcje

C, Ns, Cps, Co, Cz - 100% udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających do Wydziału

Wysokość wskaźnika

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)
Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Sędzia pełni dyżury obejmujące
rozpoznawanie środków zaskarżenia,
wynikających z art. 15aj ustawy o
Policji, art. 18j ustawy o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
wyborczy
według
harmonogramu
opracowanego przez Przewodniczącego
Wydziału
Rozpoznaje skargi na referendarza sądowego zgodnie z kolejnością wpływu.

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy
wskaźnik
przydziału

Tomasz

Świerszcz

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

9)

10)

11)

7.

Nc, N, Co – 100 % udziału
w przydziale spraw i zadań sądu
wpływających
do
Wydziału,
należących
do
kompetencji
referendarza sądowego, za wyjątkiem
spraw o wyjawienie majątku i skarg na
czynności komornika, o ile nie zostały
połączone
do
wspólnego
rozstrzygnięcia z nadzorem nad
egzekucją z nieruchomości,

Wysokość wskaźnika
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Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

starszy
referendarz
sądowy

Inne indywidualne
reguły
przydziału12)

orzeka w sprawach należących do
kompetencji referendarzy sądowych w
oparciu o ustawę o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych i ustawę kodeks
postępowania cywilnego, a także
wskazanych
zarządzeniem
Przewodniczącego Wydziału.

Obowiązki
niezwiązane
z przydziałem

Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu
Informacje dodatkowe

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

Rodzaj spraw

117)

cywilne:

2

dyżury obejmujące rozpoznawanie
środków zaskarżenia, wynikających
z art. 15aj ustawy o Policji, art. 18j
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i
wojskowych
organach
porządkowych oraz ustawy Kodeks
wyborczy
karne:

3

dyżury obejmujące: rozpoznawanie
wniosków
prokuratora
o
zastosowanie
tymczasowego
aresztowania,
rozpoznawanie
wniosków
prokuratora
o
przesłuchanie świadków w trybie
art. 185a k.p.k., 185b k.p.k. i 185c
k.p.k., rozpoznawanie wniosków o
zastosowanie środka detencyjnego
w
postaci
umieszczenia
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku
lub zastosowania wobec niego
aresztu
dla
cudzoziemców,
rozpoznawanie zażaleń na czynności
procesowe
zatrzymania
oraz
rozpoznawanie
spraw
o przestępstwa i wykroczenia w
trybie przyspieszonym
rodzinne i nieletnich:
dyżury dotyczące:
- zatrzymań nieletnich,
- spraw wynikających z art. 12a i
12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w

Liczba
dyżurnych
i pełniących
zastępstwa

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi

Sędziowie I i IX Wydziału Cywilnego
według harmonogramu przygotowanego
przez Przewodniczącego Wydziału

Sędziowie i asesor sądowy II Wydziału
Karnego
według
harmonogramu
przygotowanego przez Przewodniczącego
Wydziału w cyklach tygodniowych oraz
w weekendy.

Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich
według
harmonogramu
przygotowanego przez Przewodniczącego
Wydziału
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rodzinie, oraz spraw o których
mowa w § 73 ust. 1 pkt 1 (w
którym przepis ten odwołuje się do
§ 2 pkt 5 lit. j), oraz pkt 3, 4 i 5
Rozporządzenia
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
2019 r. Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. 2019
poz. 1141),
- spraw z art. 15ab ust. 7 ustawy o
Policji, art. 18b ust. 7 ustawy o
Żandarmerii
Wojskowej
i
wojskowych
organach
porządkowych,
Plan zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych
w Sądzie Rejonowym w Słupsku na 2021 rok
I Wydział Cywilny

pn-pt

sędzia/referendarz nieobecny

sędzia/referendarz zastępujący

SSR R-N. Wójtowicz

1. SSR J. Kończyk
2. SSR M. Bądkowska-Gabryk
w zakresie czynności przewodniczącego –
sędziowie I Wydziału wg alfabetycznej listy

pn-pt

SSR A. Leszkiewicz

pn-pt

SSR B. Nowicka

pn-pt

SSR K. Niemczyk

pn-pt

SSR H. Kaflak-Januszko

1. SSR B. Nowicka
2. SSR K. Niemczyk
1. SSR K. Niemczyk
2. SSR A. Leszkiewicz
1. SSR A. Leszkiewicz
2. SSR B. Nowicka
del. do SO w Słupsku
1. SSR R-N. Wójtowicz
2. SSR A. Blicharska
(w zakresie pozostałych w jej referacie
niezałatwionych dotąd spraw)

pn-pt

SSR A. Kurak

pn-pt

SSR T. Rybiński

pn-pt

SSR M. Koziński

pn-pt

SSR J. Kończyk

pn-pt

SSR M. Bądkowska-Gabryk

pn-pt

SSR A. Blicharska

pn-pt

SSR L. Staśkiewicz

1. SSR T. Rybiński
2. SSR M. Koziński
1. SSR M. Koziński
2. SSR A. Kurak
1. SSR A. Kurak
2. SSR T. Rybiński
1. SSR R-N. Wójtowicz
2. SSR M. Bądkowska-Gabryk
1. SSR A. Blicharska
2. SSR J. Kończyk
1. M. Bądkowska-Gabryk
2. SSR R-N. Wójtowicz
1. SSR A. Blicharska
2. SSR T. Rybiński
(w zakresie pozostałych w jej referacie
niezałatwionych dotąd spraw)

pn-pt

SSR J. Krzyżanowska

del. do SO Słupsk na czas nieokreślony

pn-pt

ref. M. Klimek

pn-pt

st. ref. P. Hotowy

pn-pt

st. ref. A. Włodarska-Brzeska

ref. A. Włodarska-Brzeska
ref. P. Hotowy
ref. M. Klimek
ref. A. Włodarska-Brzeska
ref. M. Klimek
ref. P. Hotowy
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II Wydział Karny

pn-pt

sędzia/asesor/referendarz nieobecny

sędzia/asesor/referendarz nieobecny

SSR R. Błencki

1. SSR J. Hetnarowicz-Sikora
2. SSR M. Machnik
w zakresie czynności przewodniczącego – sędziowie II
Wydziału wg ustalonego harmonogramu

pn-pt

SSR K. Obst

SSR M. Myczka-Banach, SSR M. Stachurski
z wyłączeniem spraw
kat. Ko
rejestrowanych w Sekcji Wykonywania
Orzeczeń Sądowych;
SSR Daniel Żegunia w zakresie spraw kat.
Ko rejestrowanych w Sekcji Wykonywania
Orzeczeń Sądowych.

pn-pt

SSR D. Żegunia

1. SSR K. Legowicz
2. SSR M. Myczka-Banach, w tym w

pn-pt

SSR M. Myczka-Banach

pn-pt

SSR K. Legowicz

pn-pt

ASR M. Stachurski

pn-pt

SSR M. Koziński

zakresie czynności Kierownika Sekcji WOS
1. SSR D. Żegunia, w tym w zakresie
czynności Kierownika Sekcji WNS

2. SSR K. Obst
1. ASR M. Stachurski
2. SSR D. Żegunia
1. SSR K. Obst
2. SSR K. Legowicz
1. SSR K. Obst
2. SSR M. Myczka-Banach
(w zakresie pozostałych w
niezałatwionych dotąd spraw).

pn-pt

SSR T. Rybiński

jego

referacie

jego

referacie

1. SSR K. Obst
2. SSR M. Myczka-Banach
(w zakresie pozostałych w
niezałatwionych dotąd spraw).

pn-pt

SSR A. Michałowicz

del. SO Słupsk

pn-pt

SSR K. Łozyk

pn-pt

SSR J. Hetnarowicz-Sikora

1. SSR M. Machnik
2. SSR K. Sikorska-Löwe
1. SSR K. Sikorska-Löwe
2. SSR R. Błencki
Wykonuje niecierpiące zwłoki czynności w
Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych oraz w
Sekcji Windykacji Należności Sądowych, w
przypadku
równoczesnej
nieobecności
Kierowników obu tych Sekcji oraz w przypadku
równoczesnej niemożności podjęcia tychże
czynności przez Kierowników obu tych Sekcji.

pn-pt

SSR M. Machnik

pn-pt

SSR K. Sikorska-Löwe

pn-pt

SSR E. Krekora

1. SSR R. Błencki
2. SSR K. Łozyk
1. SSR K. Łozyk
2. SSR J. Hetnarowicz-Sikora
SSR K. Sikorska-Löwe
(w zakresie pozostałych w jej referacie
niezałatwionych dotąd spraw).

pn-pt

SSR A. Buraczewska

1. SSR R. Błencki
2. SSR J. Hetnarowicz-Sikora
(w zakresie pozostałych w jej referacie
niezałatwionych dotąd spraw).

pn-pt

ref. M. Mazur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SSE R. Błencki
SSR J. Hetnarowicz-Sikora
SSR K. Legowicz
SSR K. Łozyk
SSR M. Machnik
SSR M. Myczka-Banach
SSR K. Obst
SSR D. Żegunia
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9. SSR K. Sikorska-Löwe
10. ASR M. Stachurski
w zakresie spraw pozostających w referacie
każdego z sędziów oraz w wylosowanych
sprawach odrębnie rejestrowanych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

pn-pt

sędzia nieobecny

sędzia zastępujący

SSR O. Kurowska

SSR J. Kwiatkowska
SSR N. Jesionek
w zakresie czynności przewodniczącego – sędziowie III
Wydziału wg ustalonego harmonogramu

pn-pt

SSR J. Kwiatkowska

pn-pt

SSR A. Buraczewska

pn-pt

SSR E. Sokołowska

pn-pt

SSR K. Szafrański

SSR O. Kurowska
SSR A. Buraczewska
SSR E. Sokołowska
SSR I. Łakomiec
SSR A. Buraczewska
SSR O. Kurowska
del. SO Słupsk
SSR O. Kurowska (w zakresie miasta Słupsk),
SSR J. Kwiatkowska (w zakresie miejscowości
Kobylnica),

SSR E. Sokołowska

(w zakresie Gminy

Smołdzino),

SSR A. Buraczewska

(w zakresie Gminy

Słupsk),

w ramach pozostałych w jego referacie
niezałatwionych dotąd spraw.

pn-pt

SSR I. Łakomiec

pn-pt

SSR N. Jesionek

pn-pt

SSR A. Prucnal

SSR N. Jesionek
SSR J. Kwiatkowska
SSR I. Łakomiec
SSR E. Sokołowska
del. SO Słupsk

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
sędzia nieobecny
pn-pt

SSR M. Hop

sędzia zastępujący
2. SSR A. Grzempa, w tym w czynnościach
Przew. Wydziału

pn-pt

SSR J. Kołodziej-Michałowicz

del. SO Słupsk
1.SSR M. Hop
2.SSR A. Grzempa
w zakresie pozostałych w
niezałatwionych dotąd spraw.

pn-pt

SSR A. Grzempa

jej

referacie

1. SSR M. Hop

VI Wydział Gospodarczy

pn-pt

sędzia/asesor/referendarz nieobecny

sędzia/asesor/referendarz zastępujący

SSR M. Lagut

1.SSR L. Adamiec
2. SSR A. Fons
3. SSR E. Krekora
4. ASR M. Krotowska
5. SSR G. Krywiel-Markiewicz
6. SSR L. Staśkiewicz
w zakresie czynności przewodniczącego –
sędziowie i asesor sądowy VI Wydziału wg
alfabetycznej listy

pn-pt

SSR G. Krywiel-Markiewicz

1. SSR L. Adamiec
2. SSR A. Fons
3. SSR E. Krekora
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pn-pt

SSR A. Fons

pn-pt

SSR L. Adamiec

pn-pt

SSR L. Staśkiewicz

pn-pt

ASR M.Krotowska

pn-pt

SSR E. Krekora

pn-pt

st. ref. P. Święconek

pn-pt

st. ref. P. Hotowy

4. ASR M. Krotowska
5. SSR M. Lagut
6. SSR L. Staśkiewicz
1. SSR L. Adamiec
2. SSR E. Krekora
3. ASR M. Krotowska
4. SSR G. Krywiel-Markiewicz
5. SSR M. Lagut
6. SSR L. Staśkiewicz
1. SSR A. Fons
2. SSR E. Krekora
3. ASR M. Krotowska
4.SSR G. Krywiel-Markiewicz
5. SSR M. Lagut
6. SSR L. Staśkiewicz
1. SSR L. Adamiec
2. SSR A. Fons
3. SSR E. Krekora
4. ASR M. Krotowska
5. SSR G. Krywiel-Markiewicz
6. SSR M. Lagut
1. SSR L. Adamiec
2. SSR A. Fons
3. SSR E. Krekora
4. SSR G. Krywiel-Markiewicz
5. SSR M. Lagut
6. SSR L. Staśkiewicz
1. SSR L. Adamiec
2. SSR A. Fons
3. ASR M. Krotowska
4. SSR G. Krywiel-Markiewicz
5. SSR M. Lagut
6. SSR L. Staśkiewicz
sędziowie VI Wydziału Gospodarczego wg
zarządzenia Przewodniczącego VI Wydziału.
ref. P. Święconek w zakresie pozostałych w
jej referacie niezałatwionych dotąd spraw

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
referendarz nieobecny

referendarz zastępujący
ref. P. Kończyk

pn-pt

st. ref. A. Żyto

pn-pt

st. ref. J. Toporowski

ref. A. Żyto

pn-pt

st. ref. N. Basichowska

ref. G. Blicharski

pn-pt

st. ref. G. Blicharski

ref. J. Ulanowska

pn-pt

st. ref. P. Kończyk

ref. N. Basichowska

pn-pt

ref. K. Głowala

długotrwała nieobecność

pn-pt

ref. J. Ulanowska

ref. J. Toporowski

sędzia/referendarz nieobecny

sędzia/referendarz zastępujący

SSR T. Zielonka

1. SSR H. Odelski
2. SSR L. Rzeczkowska

w zakresie czynności przewodniczącego – referendarze
VII Wydziału wg alfabetycznej listy

IX Wydział Cywilny

pn-pt
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w zakresie czynności przewodniczącego – sędziowie IX
Wydziału wg ustalonego harmonogramu

pn-pt

SSR L. Rzeczkowska

pn-pt

SSR D. Leszkiewicz

1. SSR K. Raszkiewicz-Kozińska
2. SSR T. Zielonka
del. do SO Słupsk
1. SSR E. Reginia-Jurkiewicz
2. SSR H. Odelski
(w zakresie pozostałych w jego referacie
niezałatwionych dotąd spraw)

pn-pt

SSR H. Odelski

pn-pt

SSR K. Raszkiewicz-Kozińska

pn-pt

SSR E. Reginia-Jurkiewicz

pn-pt

SSR A. Blicharska

1. SSR T. Zielonka
2. SSR E. Reginia -Jurkiewicz
1. SSR L. Rzeczkowska
2. SSR E. Reginia -Jurkiewicz
1. SSR H. Odelski
2. SSR K. Raszkiewicz-Kozińska
1. SSR K. Raszkiewicz-Kozińska
2. SSR L. Rzeczkowska
(w zakresie pozostałych w jej referacie
niezałatwionych dotąd spraw)

pn-pt

st. ref. T. Świerszcz

1.
2.
3.
4.
5.

SSR T. Zielonka
SSR L. Rzeczkowska
SSR H. Odelski
SSR K. Raszkiewicz-Kozińska
SSR E. Reginia-Jurkiewicz

w zakresie spraw z własnego decernatu oraz na
zarządzenie Przew. Wydz.

Obj aśnienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

Wpisać nazwę sądu.
Wpisać datę początkową obowiązywania podziału czynności.
Wpisać daty, w których zaczęły obowiązywać kolejne zmiany podziału czynności.
Dodać kolejne tabele dla kolejnych wydziałów.
Wpisać nazwę i numer wydziału.
Część tabeli objętą lp. 1 należy powtórzyć dla kolejnych orzeczników w wydziale.
Jeżeli orzecznik ma przydział spraw lub zadań sądu w więcej niż jednym wydziale, należy
wymienić go w każdym z wydziałów.
Określić wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw i zadań
sądu przy założeniu, że dla osoby niepełniącej funkcji wskaźnik ten wynosi 100%.
Jeżeli podstawowy wskaźnik przydziału jest niższy od 100% z przyczyn innych niż pełnione
funkcje, należy zamieścić uzasadnienie (np. „ze względu na specjalizację w sprawach...”).
Określić rodzaj spraw, dla których określono wskaźnik przydziału inny niż podstawowy,
z uzasadnieniem (np. dla wskaźnika niższego od podstawowego: „apelacje w postępowaniu
nieprocesowym – ze względu na specjalizację w sprawach wieczystoksięgowych”). Dodać
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11)
12)

13)

14)

15)
16)

kolejne wiersze dla kolejnych rodzajów spraw, jeżeli został w nich określony wskaźnik
przydziału inny niż podstawowy lub inny niż w wierszu wyżej.
Jeżeli sędzia jest wyłączony z przydziału spraw określonego rodzaju, należy wpisać „0”.
Określić indywidualne reguły przydziału inne niż określane wskaźnikami przydziału (np. „sprawy
związane z wykonywaniem kary grzywny”, „sprawy o ubezwłasnowolnienie – członek składu” –
gdy sędzia ma wskaźnik przydziału 0 w danym rodzaju spraw, lecz jest członkiem składu
na podstawie § 55 ust. 4).
Podać obowiązki inne niż rozpoznawanie przydzielonych spraw (np. „okresowe kontrole
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w. oraz Domu Pomocy Społecznej w ...”).
Określić ewentualne ogólne reguły przydziału spraw inne niż określane wskaźnikami przydziału
(np. „sprawy wykonawcze są przydzielane sędziom, którzy wydali wykonywane orzeczenie”)
lub już ustanowione w Regulaminie (np. nie należy powtarzać reguły ustanowionej w § 46 ust. 2,
lecz na podstawie § 57 można ją uzupełnić o dalsze sprawy związane z egzekucją
z nieruchomości).
Postanowienia podziału czynności nieobjęte innymi rubrykami.
Określić liczbę orzeczników pełniących dyżury i zastępstwa w jednym dniu oraz orzeczników
podlegających wyznaczeniu do planu, np.:

1

karne

2
3

cywilne w I Wydziale
cywilne w V Wydziale

1 dyżurny/zastępca
1 zastępca
1 zastępca
1 zastępca

sędziowie II Wydziału
sędziowie I Wydziału
sędziowie V Wydziału oraz sędzia NN
z IV Wydziału Pracy

lub
1

2
17)

karne

2 dyżurnych/zastępców

cywilne

od 15 czerwca
do 15 września
1 dyżurny
1 zastępca
2 zastępców

sędziowie II Wydziału, a od 15 czerwca
do 15 września zastępstwa pełnią także
sędziowie III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich
sędziowie I i V Wydziału

Należy dodać kolejne wiersze stosownie do liczby rodzajów spraw, dla których jest określany
plan dyżurów oraz zastępstw.
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