FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu (wyciąg
z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący
indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia
2019r.

Imię (imiona):
Nazwisko:
Stanowisko służbowe:
Przydział do wydziału lub wydziałów:
Pełnione funkcje:
Reguły przydziału spraw:

Małgorzata
Curyło
Starszy Referendarz sądowy
Wydział VII Rejestru Zastawów
Zastępca Przewodniczącej Wydziału

Sprawy o wpis do rejestru zastawów rejestrowane w „Ns-Rej. Za” – 100 proc wpływu
Obrót spraw w referatach referendarzy odbywa się w ten sposób, że codzienny wpływ
spraw w kognicji referendarzy jest dzielony na części w stosunku do liczby referendarzy z
zachowaniem wymiaru ich zatrudnienia, z ewentualnym wyrównaniem w dniach
następnych.
Sprawa w której uchylono/ zmieniono wpis lub wpłynął wniosek o zmianę przydzielana jest
referendarzowi, który nie orzekał wcześniej w sprawie w ramach wpływu.
Referendarz ponadto:
rozpoznaje wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych w przydzielonych sprawach
podejmuje w referacie decyzje po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie
rejestrowe
podejmuje czynności w sprawach w postępowaniach wyjaśniających i postępowaniach z
urzędu
Ponadto referendarz w zakresie swojego referatu:
sprawuje nadzór nad prawidłowym biegiem spraw w zakresie referatu – kontrola
terminowości i należytego wykonania przez sekretariat zarządzeń i orzeczeń;
dba o stanowisko pracy i powierzony sprzęt;
przestrzega przepisów z zakresu BHP i p.poż. oraz obowiązujących regulaminów;
przestrzega tajemnicy prawnie chronionej i ochrony danych osobowych;
przestrzega dyscypliny pracy;
terminowo i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.
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Rozpoznawanie skarg na orzeczenie referendarzy sądowych orzekających w Wydziale VII
Gospodarczym Rejestru Zastawów zostaje powierzone – SSR Jolancie Ludwiczek Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzasadnienie reguły przydziału spraw

§ 48 ust. 2 Regulaminu Urzędowania
Sądów Powszechnych

Zasady zastępstw:
St. Ref. sąd. Edyta Purol zastępuje się wzajemnie ze St. Ref. sąd. Małgorzatą CuryłoMałecką
W ramach zastępstwa referendarze zobowiązani są podejmować w referacie
nieobecnego orzecznika czynności niecierpiące zwłoki, a nadto na zarządzenie
Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu inne czynności, których niezwłoczne
podjęcie jest niezbędne z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar
(np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów
rodzinnych, koordynatorzy):

09.01.2019r.
data

/-/ SSR Wojciech Wieczorkowski
Prezes
Sądu Rejonowego
Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
podpis prezesa sądu
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