FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016r. poz. 2062 t.j., z późn. zm.) w związku z § 48 ust. ....... rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze
zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego/Okręgowego w Legnicy (wyciąg z protokołu
posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział
czynności w okresie od dnia 18 czerwca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Imię (imiona):
Anna
Nazwisko:
Barbarowicz
Stanowisko służbowe:
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Lubinie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie, I Wydział Cywilny w
Lubinie
Pełnione funkcje:
Brak
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie
czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej
niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady
automatycznego przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i
nieletnich, rejestrowe):
50% w V Wydziale Ksiąg Wieczystych
-wykonuje czynności w zakresie określonym przez art. 509 1 § 1 kpc. oraz zadań
z zakresu ochrony prawnej, w sprawach do rozpoznania których pozostaje
właściwy referendarz sądowy, w szczególności w systemie Biurowość Ksiąg
Wieczystych i w systemie Wpisów Ksiąg Wieczystych - a zmierzających do
merytorycznego rozpoznania wniosku wieczystoksięgowego
- sporządza wpisy w księgach wieczystych istniejących i nowo zakładanych o
numerze dziennika Kw zakończonym cyfrą 4,5.
- wydaje zarządzenia i postanowienia,
50% w I Wydziale Cywilnym
- wydaje nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zarządzenia
w tym postępowaniu w sprawach cywilnych,

- rozpoznaje wnioski w przedmiocie zwolnienia od kosztów
wpływających w każdego rodzaju sprawach cywilnych,

sądowych

- rozpoznaje wpływające do Wydziału wnioski w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w art.781§1 1 kpc i wydaje
w tych postępowaniach zarządzenia,
- rozpoznaje wpływające do Wydziału wnioski w przedmiocie wyznaczenia
organu do łącznego prowadzenia egzekucji sądowej i administracyjnej
w przypadku zbiegu tych egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego
zgodnie z art.773§11 kpc i wydaje w tych postępowaniach zarządzenia,
- rozpoznaje wpływające do Wydziału wnioski w przedmiocie zobowiązania
dłużnika do wyjawienia majątku zgodnie z art. 9202 kpc i wydaje w tych
postępowaniach zarządzenia,
- wydaje zarządzenia o zwrocie pisma i zwrocie opłaty (art.82 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych),
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w
przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości
(podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:
- zastępuje starszego referendarza Magdalenę Winter
referendarza Martę Krupską podczas ich nieobecności,

oraz

starszego

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów
rodzinnych, koordynatorzy):
- czuwa nad właściwym poziomem orzecznictwa,
- nadzoruje pracę wykonywaną przez sekretarzy sądowych w zakresie
sporządzanych przez nich projektów wpisów w księgach wieczystych,
- wykonuje inne, uzasadnione względami służbowymi, czynności zlecone przez
Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu.

