PROJEKT PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ
I REFERENDARSKIEJ
SĄDU REJONOWEGO W MOGILNIE
NA 2019 ROK

1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W MOGILNIE – Sędzia Sądu Rejonowego JAROSŁAW OPASIŃSKI
Wykonywanie czynności regulaminowych należących do Prezesa Sądu.
 zastępowanie Przewodniczącego II Wydziału Karnego wraz z wykonywaniem czynności
regulaminowych Przewodniczącego, pod nieobecność Przewodniczącego Wydziału;
 orzekanie w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Karnym:
 40% wpływu spraw kategorii K i W,
 40% wpływu spraw kategorii Kp;
 50% wpływu spraw kategorii Ko niepodlegających rozpoznaniu przez referendarza oraz
zażaleń na postanowienia referendarza;
 rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie, wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania, wniosków w postępowaniu przyspieszonym w sprawach
o wykroczenia oraz przestępstw podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym;
 podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział
Rodzinny i Nieletnich poza godzinami urzędowania sądu;
 rozpoznawanie spraw przydzielonych z ważnych powodów bądź choroby sędziego
sprawozdawcy przez Prezesa Sądu.

2. Sędzia Sądu Rejonowego - KAROLINA PAWLIK - Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego













wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
zastępowanie Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wraz z wykonywaniem
czynności regulaminowych Przewodniczącego, pod nieobecność Przewodniczącego Wydziału;
orzekanie we wszystkich sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym w 60% wpływu
spraw, łącznie ze sprawami z elementem zagranicznym, za wyjątkiem spraw przydzielonych
referendarzowi;
rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie, wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania, wniosków w postępowaniu przyspieszonym w sprawach
o wykroczenia oraz przestępstw podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym;
rozpoznawanie spraw, w których SSR Justyna Mazurek-Lisiecka została wyłączona od orzekania
oraz uchylonych do ponownego rozpoznania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich;
rozpoznawanie wszystkich odwołań
od orzeczeń referendarza w IV Wydziale Ksiąg
Wieczystych;
rozpoznawanie spraw przydzielonych z ważnych powodów bądź choroby sędziego
sprawozdawcy przez Prezesa Sądu;
podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział
Rodzinny i Nieletnich poza godzinami urzędowania sądu;
nadzorowanie prowadzonych przez komornika egzekucji z nieruchomości;
rozpoznawanie wniosków biegłych w przedmiocie przyznania wynagrodzenia;
wykonywanie czynności w sprawach depozytowych;
kontrola przebiegu postępowań egzekucyjnych z nieruchomości.

3. Sędzia Sądu Rejonowego - BEATA AGNIESZKA SZYMAŃSKA - Przewodnicząca
II Wydziału Karnego
 wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
 zastępowanie Prezesa Sądu;
 nadzór nad postępowaniem wykonawczym;
 orzekanie w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Karnym:
 40% wpływu spraw kategorii K i W,
 40% wpływu spraw kategorii Kp;
 50% wpływu spraw kategorii Ko niepodlegających rozpoznaniu przez referendarza oraz
zażaleń na postanowienia referendarza;
 rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie, wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania, wniosków w postępowaniu przyspieszonym w sprawach
o wykroczenia oraz przestępstw podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym;
 rozpoznawanie spraw przydzielonych z ważnych powodów bądź choroby sędziego
sprawozdawcy przez Prezesa Sądu;
 podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez
III Wydział Rodzinny i Nieletnich poza godzinami urzędowania sądu.
4. Sędzia Sądu Rejonowego - JUSTYNA MAZUREK – LISIECKA - Przewodnicząca
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
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wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
orzekanie we wszystkich sprawach rozpoznawanych przez Wydział Rodzinny i Nieletnich
łącznie z elementem zagranicznym;
rozpoznawanie spraw w I Wydziale Cywilnym, w których sędziowie zostali wyłączeni od
orzekania – w tym uchylonych do ponownego rozpoznania;
nadzór nad Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Strzelnie, w ramach obowiązków
określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 16.06.2009r. ( Dz.U. 2009r. nr 107
poz.894);
nadzór nad Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Bielicach – w ramach obowiązków
określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.06.2009r. ( Dz.U. 2009r. nr
107 poz.894 );
rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie, wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania, wniosków w postępowaniu przyspieszonym w sprawach
o wykroczenia oraz przestępstw podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym;
rozpoznawanie spraw przydzielonych z ważnych powodów bądź choroby sędziego
sprawozdawcy przez Prezesa Sądu;
podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział
Rodzinny i Nieletnich poza godzinami urzędowania sądu.
Sędzia Sądu Rejonowego - DANIEL SOBOCIŃSKI
zastępowanie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego wraz z wykonywaniem czynności
regulaminowych Przewodniczącego, pod nieobecność Przewodniczącego Wydziału;
orzekanie we wszystkich w sprawach rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym w 40% wpływu
spraw, łącznie ze sprawami z elementem zagranicznym, za wyjątkiem spraw przydzielonych
referendarzowi;
orzekanie w sprawach rozpoznawanych w II Wydziale Karnym:
 20% wpływu spraw kategorii K i W,
 20% wpływu spraw kategorii Kp;
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kontrola legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
(gm. Jeziora Wielkie) osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich osoby te
przebywają;
rozpoznawanie wszystkich skarg od orzeczeń referendarza w I Wydziale Cywilnym;
rozpoznawanie zażaleń na zatrzymanie, wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w
postaci tymczasowego aresztowania, wniosków w postępowaniu przyspieszonym w sprawach
o wykroczenia oraz przestępstw podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym;
rozpoznawanie spraw, w których sędziowie zostali wyłączeni od orzekania w III Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich – w tym uchylonych do ponownego rozpoznania;
rozpoznawanie odwołań od orzeczeń referendarza w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w razie
nieobecności przewodniczącej wydziału powyżej 14 dni;
rozpoznawanie spraw przydzielonych z ważnych powodów bądź choroby sędziego
sprawozdawcy przez Prezesa Sądu;
podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział
Rodzinny i Nieletnich poza godzinami urzędowania sądu.
rozpoznawanie wniosków biegłych w przedmiocie przyznania wynagrodzenia;
wykonywanie czynności w sprawach depozytowych;
kontrola przebiegu postępowań egzekucyjnych z nieruchomości.

Referendarz Sądu Rejonowego – IZABELA PUK - Przewodnicząca IV Wydziału Ksiąg
Wieczystych
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wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
wykonywanie czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej (zgodnie z treścią art. 5091
§ 1 k.p.c.) dotyczących nieruchomości położonych w Gminach Mogilno i Strzelno;
wykonywanie czynności związanych z rozpoznawaniem w Wydziale Karnym wszystkich spraw
Ko w postępowaniu wykonawczym z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 18a k.k.w.;

wydawanie zarządzeń w przedmiocie stwierdzenia prawomocności orzeczeń w Wydziale
Karnym,
zastępowanie referendarza orzekającego w Wydziale Cywilnym w razie dłuższej nieobecności w
pracy spowodowanej chorobą lub urlopem w wymiarze powyżej 14 dni; wykonywanie czynności
w
sprawach
o
złożenie
rzeczy
do
depozytu
sądowego
i likwidację depozytu sądowego w zakresie 100% udziału w przydziale wpływających spraw w II
Wydziale Karnym;
wykonywanie czynności w sprawach dotyczących zwrotu dowodów rzeczowych w trybie art.
230§2 k.p.k. w zw. z art. 235 k.p.k. – w zakresie 100% udziału w przydziale wpływających spraw
wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczącą Wydziału
Karnego.
Referendarz sądowy – PAULINA PIETRZAK – BIEGAŁA – urlop macierzyński do
28 sierpnia 2019 r

Plan zastępstw sędziów referendarzy sądowych i ławników w Sądzie Rejonowym w Mogilnie
na rok 2019.
Zastępowanie sędziów, referendarzy sądowych i ławników w czynnościach, o którym mowa w
art. 45 § 1 oraz art. 151b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych w razie nieobecności odbywa się według następujących zasad:
1.
a) SSR Jarosława Opasińskiego zastępuje SSR Beata Szymańska
b) SSR Beatę Szymańską zastępuje SSR Jarosław Opasiński
c) SSR Karolinę Pawlik zastępuje SSR Justyna Mazurek-Lisiecka
d) SSR Justyna Mazurek-Lisiecką zastępuje SSR Daniel Sobociński
e) SSR Daniela Sobocińskiego zastępuje SSR Karolina Pawlik
2. Ławnika zastępuje kolejna osoba według alfabetycznej listy prowadzonej przez
Przewodniczącego Wydziału;
3. W razie nieobecności sędziego lub referendarza sprawującego zastępstwo kolejnego
zastępcę wyznacza Prezes Sądu lub sędzia go zastępujący
4. Sprawy przydziela zastępcom Przewodniczący Wydziału na zasadach określonych w
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania
sądów powszechnych.
Plan dyżurów sędziów w Sądzie Rejonowym w Mogilnie na rok 2019.
Sędziowie pełnią dyżury w każdy dzień według następujących zasad:
1.dyżur obejmuje:
a) rozpoznawanie wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania
w postępowaniu przygotowawczym na posiedzeniu z udziałem podejrzanego;
b) rozpoznawanie spraw o przestępstwo lub wykroczenie w postępowaniu przyspieszonym;
c) rozpoznawanie wniosków prokuratora o przesłuchanie małoletnich pokrzywdzonego lub
świadka w trybie art. 185a-185d k.p.k. oznaczonych jako pilne.
d) sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich.
2. dyżur jednorazowo trwa tydzień od poniedziałku godz. 7:30 do następnego poniedziałku godz.
7:29;
3. każdorazowo dyżur pełni jeden sędzia według harmonogramu ustalanego przez Prezesa Sądu
wedle projektu Przewodniczącej Wydziału Karnego na okres trzech miesięcy przy
uwzględnieniu zasady równomiernego obciążenia sędziów w tym zakresie.

