PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA
SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016
od 14.09.2016r.

1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE- Sędzia Sądu Rejonowego- Jacek Krysztofiak
- Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
-Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
- kierowanie Sądem i reprezentowanie go na zewnątrz;
- pełnienie czynności administracyjnych i innych wynikających z obowiązujących przepisów;
- nadzór nad archiwum sądu;- nadzór nad dowodami rzeczowymi;
- kierowanie całokształtem przygotowań obronnych, odpowiedzialność za wykonywanie tych
zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa i wojny, wykonywanie zadań
obronnych nałożonych przez uprawnione organy zgodnie z ich kompetencjami;
- odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych;
- wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
- orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii :” RC”, „RNs”,”RCo”, „RCps”, „Nsm”,
„Nmo” i „Nkd” w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich;
- orzekanie w zakresie całości wpływu spraw z elementem zagranicznym w III Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich;
- kontrola legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich te osoby przebywają;
- zastępowanie Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego,
-rozpoznawanie spraw przekazanych do ponownego rozpoznania na skutek uchylenia wyroku lub
spraw , których nie może rozpoznawać sędzia na skutek wyłączenia od rozpoznawania według
następującej kolejności: Tomasz Michalak, SSR Robert Tuchciński,
- pełnienie dyżurów dotyczących rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie i
dotyczących rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym w II Wydziale Karnym, oraz
w sprawach niecierpiących zwłoki w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich,
-rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych,
-nadzór nad archiwum ksiąg wieczystych,
-orzekanie w zakresie 1/3 wpływu spraw kategorii „W” w II Wydziale Karnym, zgodnie z
Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 29 marca 2016 roku w
sprawie losowego przydzielania spraw wpływających do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w
Żninie,

-zastępowanie innych sędziów w razie konieczności.

2. Sędzia Sądu Rejonowego -Tomasz Michalak
- Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
-zastępowanie Prezesa Sądu w przypadku jego nieobecności
-zastępowanie Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
-zastępowanie Przewodniczącego II Wydziału Karnego,
-wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału;
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii „C”, „Ns” z wyłączeniem spraw
przydzielonych do rozpoznawania referendarzowi sądowemu, „Cps” w I Wydziale Cywilnym,
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii „Nc” w postępowaniu nakazowym w I
Wydziale Cywilnym;
-orzekanie w sprawach kategorii „Co” z wyłączeniem spraw przydzielonych do rozpoznawania
referendarzowi sądowemu;
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw z elementem zagranicznym;
-kontrola działalności Kancelarii Komorniczej p. Marioli Krysztofiak w trybie ustawy o
komornikach sądowych i egzekucji;
-rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarza sądowego w I Wydziale Cywilnym;
-nadzór nad archiwum I Wydziału Cywilnego;
-pełnienie dyżurów dotyczących rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie
i dotyczących rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym w II Wydziale Karnym oraz
w sprawach niecierpiących zwłoki w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
-rozpoznawanie spraw przekazanych do ponownego rozpoznania na skutek uchylenia wyroku lub
spraw , których nie może rozpoznawać sędzia na skutek wyłączenia od rozpoznawania według
następującej kolejności: SSR Jacek Krysztofiak, SSR Robert Tuchciński,
-orzekanie w zakresie 1/3 spraw kategorii „W” w II Wydziale Karnym, w II Wydziale Karnym,
zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie losowego przydzielania spraw wpływających do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego
w Żninie,
-rozpoznawanie sprzeciwów od wyroków nakazowych w sprawach o wykroczenia w II Wydziale
Karnym wydanych przez SSR Jacka Krysztofiaka i SSR Roberta Tuchcińskiego,
-zastępowanie innych sędziów w razie konieczności.

3. Sędzia Sądu Rejonowego – Robert Tuchciński
-Przewodniczący II Wydziału Karnego

-wykonywanie czynności regulaminowych należących do Przewodniczącego Wydziału
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii „K” w II Wydziale Karnym ,
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii „Kp”w II Wydziale Karnym,
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw kategorii „Ko” wraz z wykonawstwem w II
Wydziale Karnym, z wyłączeniem spraw przydzielonych do rozpoznawania
referendarzowi sądowemu;
-orzekanie w zakresie 1/3 wpływu spraw kategorii „ W” w II Wydziale Karnym, w II
Wydziale Karnym, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Żninie z dnia
29 marca 2016 roku w sprawie losowego przydzielania spraw wpływających do II Wydziału
Karnego Sądu Rejonowego w Żninie,
-rozpoznawanie sprzeciwów od wyroków nakazowych w sprawach o wykroczenia w II
Wydziale Karnym wydanych przez SSR Tomasza Michalaka,
-orzekanie w zakresie całości wpływu spraw z elementem zagranicznym w II Wydziale
Karnym,
-nadzór nad archiwum II Wydziału Karnego,
-pełnienie dyżurów dotyczących rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie
i dotyczących rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym w II Wydziale Karnym oraz
w sprawach niecierpiących zwłoki w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
- rozpoznawanie spraw przekazanych do ponownego rozpoznania na skutek uchylenia wyroku lub
spraw , których nie może rozpoznawać sędzia na skutek wyłączenia od rozpoznawania według
następującej kolejności: SSR Tomasz Michalak, SSR Jacek Krysztofiak.
-zastępowanie innych sędziów w razie konieczności.

4. Sędzia Sądu Rejonowego –Ewa Montowska ( urlop wychowawczy od 01.09.2015r. do
31.07.2018r.)

5. Referendarz sądowy –Łukasz Klajbor ( od 22.02.2016r.)
-wykonywanie czynności regulaminowych należących do referendarza sądowego;
-zastępowanie Przewodniczącego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych;
-orzekanie w zakresie całości wpływu Dz.KW w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych;
-orzekanie w sprawach „Ko” w II Wydziale Karnym z wyłączeniem spraw dotyczących:
wykonania kary pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia
wolności, rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia sądu lub zarzutów co do
obliczenia kary, spraw, o których mowa w działach: VI kkw, XV i XX kkw, wydawania postanowień
w sprawach, o których mowa w rozdziałach XII kkw i XIII kkw;

-wykonywanie czynności w sprawach o złożenie rzeczy do depozytu sądowego i likwidacja
depozytu sądowego;
-wykonywanie czynności w sprawach dotyczących zwrotu dowodów rzeczowych w trybie art.
230§2 kpk w zw. z art. 235 kpk;
-zastępowanie referendarza sądowego Doroty Sosnowskiej i rozpoznawanie spraw, których nie
może rozpoznawać.

6. Referendarz sądowy Dorota Sosnowska ( od 24.08.2016r.)
-wykonywanie wszystkich czynności w postępowaniu upominawczym;
-wykonywanie czynności w sprawach depozytowych;
-wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym;
-rozpoznawanie wszystkich wniosków o nadanie klauzuli wykonalności;
-wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego;
-podejmowanie czynności w sprawach o przyznanie kompensaty;
-podejmowanie czynności w zakresie przewidzianym ustawą o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych;
-rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i notarialnych oraz o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu zgłoszonych w sprawach kategorii „Co” w I Wydziale Cywilnym,
-rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z
urzędu zgłoszonych wraz z pismem wszczynającym postępowanie lub w toku postępowania w
sprawach kategorii „C” i „Ns” w I Wydziale Cywilnym;
-rozpoznawanie wniosków o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wpływających do I
Wydziału Cywilnego,
-stwierdzanie prawomocności orzeczeń we wszystkich sprawach wpływających do I Wydziału
Cywilnego;
-zastępowanie referendarza sądowego Łukasza Klajbora i rozpoznawanie spraw, których nie
może rozpoznawać.

