ZARZĄDZENIE NR 76/2017/A
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 r.
Tekst ujednolicony z dnia 18 czerwca 2018 r.
Na podstawie art. 22a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j.Dz.U.2016.262 ze zm.) w zw. z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze
zm.) ustala się, że w 2018 roku czynności sędziowskie wykonywane będą według następującego
podziału:

Prezes Sądu Tomasz Szabelski
wykonuje czynności administracji sądowej w zakresie wynikającym z ustalonego
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia podziału czynności oraz orzeka w sprawach
cywilnych w 25% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (1 sesja i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu). Pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego
w Łodzi według planu zastępstw i planu dyżurów.

Wiceprezes Sądu Sławomir Lerman
wykonuje czynności administracji sądowej w zakresie wynikającym z ustalonego przez Prezesa
w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia podziału czynności oraz orzeka w sprawach
karnych w 25% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (1 sesja i 1 posiedzenie w miesiącu).
Pełni zastępstwa w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi według planu zastępstw.
Podział czynności pomiędzy Prezesem i Wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi regulują
zakresy czynności stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

I Wydział Cywilny:
Przewodniczący Wincenty Ślawski
orzeka w 30% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (1 sesja i 1 posiedzenie niejawne)
w miesiącu (Przewodniczący Wydziału liczącego powyżej 15 sędziów).
Pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi według
planu zastępstw i planu dyżurów, wykonuje czynności w postępowaniu naprawczym
i kasacyjnym. Orzeka w postępowaniach międzyinstancyjnych w składzie jednego sędziego
i rozpoznaje wnioski o nadanie klauzuli wykonalności. zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r.
Małgorzata Stanek - zastępca przewodniczącego
orzeka w 75% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (2 sesje i 2 posiedzenia niejawne) w
miesiącu (Zastępca Przewodniczącego Wydziału liczącego powyżej 15 sędziów).
Pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi według
planu zastępstw i planu dyżurów, wykonuje czynności w postępowaniu naprawczym
i kasacyjnym. Orzeka w postępowaniach międzyinstancyjnych w składzie jednego sędziego
i rozpoznaje wnioski o nadanie klauzuli wykonalności. zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r.
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Sędziowie:
Anna Beniak,
Anna Cesarz - Członek Kolegium - orzeka w 90% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego,
Wiesława Kuberska - pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych,
Alicja Myszkowska,
Dorota Ochalska-Gola - Członek Kolegium – orzeka w 90% wymiaru obciążenia sędziego
orzekającego,
Jacek Pasikowski
Krystyna Golinowska,
Joanna Walentkiewicz-Witkowska,
Dariusz Limiera,
Marta Witoszyńska – delegowana do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia
30.06.18 r.
Iwona Jamróz-Zdziubany – delegowana do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia
30.06.18 r.zm. Zarz Nr 1/2018 z 03.01.2018 r.
Ryszard Badio– delegowany do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia
30.06.18 r.zm. Zarz Nr 1/2018 z 03.01.2018 r.

Każdy z sędziów pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego
w Łodzi według planu zastępstw i planu dyżurów.

II Wydział Karny:
Przewodniczący Krzysztof Eichstaedt zm. Zarz NR 83/17 z 18.12.2017 r.
orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (1 sesja i 2 posiedzenia w miesiącu).
Wykonuje czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i kasacyjnym.
Pełni zastępstwa w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w
zastępstw.

Łodzi według planu

Sędziowie:
Marian Baliński – Członek Kolegium oraz zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego orzeka w 90%
wymiaru obciążenia sędziego orzekającego,
Barbara Augustyniak,
Jacek Błaszczyk,
Piotr Feliniak - wykonuje zadania związane ze współpracą sądu ze środkami masowego
przekazu, czynności z zakresu dostępu do informacji publicznej orzeka w 80% wymiaru
obciążenia sędziego orzekającego (2 sesje i 2 posiedzenia w miesiącu),
Paweł Misiak,
Maria Wiatr zm. Zarz Nr 27/2018 z 18.06.2018 r.
Sławomir Wlazło,
Robert Świecki delegowany do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia
28.02.2018 r.
Paweł Urbaniak – delegowany do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia
30.06.18 r.zm. Zarz Nr 1/2018 z 03.01.2018 r.
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Każdy z sędziów pełni zastępstwa w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw.

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Przewodnicząca Jolanta Wolska
orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (2 sesje i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu).
Wykonuje czynności w postępowaniu naprawczym i kasacyjnym. Orzeka w postępowaniach
międzyinstancyjnych w składzie jednego sędziego i rozpoznaje wnioski o nadanie klauzuli
wykonalności. zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r.
Pełni zastępstwa w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego
w Łodzi według planu zastępstw.
Mirosław Godlewski - zastępca przewodniczącej
orzeka w 75% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego (3 sesje i 2 posiedzenia niejawne
w miesiącu). zm. Zarz Nr 24/2018 z 17.05.2018 r.
Wykonuje czynności w postępowaniu naprawczym i kasacyjnym. Orzeka w postępowaniach
międzyinstancyjnych w składzie jednego sędziego i rozpoznaje wnioski o nadanie klauzuli
wykonalności oraz podejmuje czynności w sprawach zarejestrowanych w wykazie „WSC” na
etapie postępowań zainicjowanych skargą kasacyjną bądź zażaleniem od orzeczeń wydanych
przez Sąd Apelacyjny. zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r. zm. Zarz Nr 24/2018 z 17.05.2018 r.
Pełni zastępstwa w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego
w Łodzi według planu zastępstw.
Sędziowie:
Janina Kacprzak,
Anna Szczepaniak-Cicha - Członek Kolegium - orzeka w 90% wymiaru obciążenia sędziego
orzekającego,
Iwona Szybka,
Jacek Zajączkowski,
Dorota Rzeźniowiecka,
Beata Michalska,
Joanna Baranowska,
Anna Rodak
Karol Kotyński delegowany do orzekania przez Ministra Sprawiedliwości do dnia 28.02.2018 r.
Każdy z sędziów pełni zastępstwa w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Apelacyjnego w Łodzi według planu zastępstw.

3

IV Wydział Wizytacji:
Sędziowie wizytatorzy:
Małgorzata Dzięciołowska - wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych










Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego, w I Wydziale Cywilnym
(naprzemiennie 2 sesje i 2 posiedzenia niejawne oraz 1 sesja i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu);
dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie,
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
dokonuje wizytacji III Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego
w Łodzi;
dokonuje lustracji i analiz statystycznych wydziałów gospodarczych z obszaru Sądu
Apelacyjnego w Łodzi;
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach gospodarczych dotyczących sądów Apelacji
Łódzkiej oraz w sprawach cywilnych dotyczących Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim;
pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw i planu dyżurów.

Anna Miastkowska - wizytator do spraw notarialnych, obrotu międzynarodowego oraz
cywilnych










Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego, w I Wydziale Cywilnym
(naprzemiennie 2 sesje i 2 posiedzenia niejawne oraz 1 sesja i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu);
dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie;
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
opracowuje materiały i wnioski w zakresie obowiązków Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Łodzi dotyczących nadzoru nad notariuszami i samorządem notarialnym z ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2016.1796 ze zm.);
dokonuje wizytacji i lustracji wydziałów cywilnych w Sądach Okręgowych w Sieradzu
i Płocku;
rozpatruje skargi i wnioski dotyczące notariuszy, spraw międzynarodowych oraz spraw
cywilnych dotyczących Sądów Okręgowych w Sieradzu i Płocku;
pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw i planu dyżurów.

Izabela Dercz wizytator do spraw karnych od dnia 3 stycznia 2018 r. zm. Zarz Nr 1/2018 z 03.01.2018
r. oraz. Zarz Nr 3/2018 z 15.01.2018 r



Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w II Wydziale Karnym
(naprzemiennie 2 sesje i 1 posiedzenie oraz 1 sesja i 2 posiedzenia w miesiącu);
4






dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie,
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie,
dokonuje wizytacji i lustracji wydziałów karnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi
oraz Sądzie Apelacyjnym w Łodzi,
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach karnych dotyczących Sądu Okręgowego
w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi;

Jarosław Papis wizytator do spraw karnych od dnia 15 stycznia 2018 r. . zm.

Zarz Nr 1/2018 z

03.01.2018 r. oraz. Zarz Nr 3/2018 z 15.01.2018 r







Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w II Wydziale Karnym
(naprzemiennie 2 sesje i 1 posiedzenie oraz 1 sesja i 2 posiedzenia w miesiącu);
dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie,
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
dokonuje wizytacji i lustracji wydziałów karnych w Sądach Okręgowych w
Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach karnych dotyczących Sądów Okręgowych
w Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;

Lucyna Guderska - wizytator do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych









Członek Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w III Wydziale Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych (naprzemiennie 2 sesje i 2 posiedzenia niejawne oraz 1 sesja i
1 posiedzenie niejawne w miesiącu);
dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie;
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
dokonuje wizytacji i lustracji wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach
okręgowych Apelacji Łódzkiej oraz w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych;
pełni zastępstwa w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Apelacyjnego w Łodzi według planu zastępstw.

Bożena Wiklak - wizytator ds. rodzinnych, egzekucyjnych i cywilnych


Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w I Wydziale Cywilnym
(naprzemiennie 2 sesje i 2 posiedzenia niejawne oraz 1 sesja i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu);
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dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie,
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
opracowuje materiały i wnioski w zakresie obowiązków Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Łodzi dotyczących nadzoru nad komornikami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1277 ze zm.);
dokonuje wizytacji i lustracji wydziałów cywilnych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie
Trybunalskim i Sądzie Okręgowym w Łodzi w XII Wydziale Cywilnym Rodzinnym oraz
II Wydziale Cywilnym;
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach rodzinnych i egzekucyjnych;
pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw i planu dyżurów.;

Krzysztof Depczyński - wizytator ds. cywilnych i wieczystoksięgowych










Orzeka w 50% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w I Wydziale Cywilnym
(naprzemiennie 2 sesje i 2 posiedzenia niejawne oraz 1 sesja i 1 posiedzenie niejawne
w miesiącu);
dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie;
rozpatruje uwagi od ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska
sędziowskie;
dokonuje lustracji wydziałów cywilnych w Sądach Okręgowych w Łodzi i w Kaliszu,
dokonuje
wizytacji
w
Wydziałach
Gospodarczych
Sądów
Rejonowych
w Płocku i w Sieradzu;
rozpatruje skargi i wnioski w sprawach cywilnych dotyczących Sądu Okręgowego
w Łodzi i Sądu Okręgowego w Kaliszu;
rozpatruje skargi na I Wydział Cywilny Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw i planu dyżurów.

Michał Kłos zm.. Zarz Nr 3/2018 z 15.01.2018 r



Orzeka w 100% wymiaru obciążenia sędziego orzekającego w I Wydziale Cywilnym;
opracowuje materiały i wnioski w zakresie obowiązków Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Łodzi dotyczących:
 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego sędziów Apelacji Łódzkiej;
 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych
i asystentów sędziów sądów Apelacji Łódzkiej;
 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego pracowników sądów Apelacji
Łódzkiej;
 czynności koordynatora ds. szkolenia i mediacji;
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 ustaw: z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j Dz. U. 2016.1999
ze zm.), z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2017.1870.), z dnia
14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2016.1796 ze zm.), z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U 2017.1277 ze
zm.) oraz z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury (t.j. Dz. U 2017.146 ze zm. );
pełni zastępstwa oraz dyżury w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi
według planu zastępstw i planu dyżurów.

2. Przydział spraw sędziom, będzie następował zgodnie z kolejnością ich wpływu według
ustalonego planu posiedzeń z możliwością odrębnej kolejności dla poszczególnych rodzajów
spraw, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Natomiast po wejściu w życie zmian
w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i wdrożeniu systemu Losowego
Przydziału Spraw (SLPS) przydział spraw sędziom następować będzie z zastosowaniem
SLPS.
3. Zastępstwo sędziego następuje na podstawie planu zastępstw. Plany zastępstw tworzone są
dla każdego wydziału, według schematu trzech sędziów oznaczonych numerami od 1 do 3,
szczegółowo uregulowanego w załączniku Nr 3. do niniejszego zarządzenia.
4. W okresie wyborów sędziowie I Wydziału Cywilnego pełnią dyżury według planu dyżurów,
którym co do zasady jest plan zastępstw.
5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.
Prezes Sądu Apelacyjnego
Tomasz Szabelski
Tekst jednolity sporządziła A. Wojtczak uwzględniając treść zarządzeń Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi :








Nr 83/2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany ustalenia podziału czynności sędziowskich w 2018 r.
Nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zmiany ustalenia podziału czynności sędziowskich w 2018 r.
Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie ustalenia podziału czynności sędziów wizytatorów do spraw
karnych oraz koordynatora do spraw szkolenia i mediacji w 2018 r.
Nr 15/2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zmiany ustalenia podziału czynności sędziowskich w 2018 r.
(w zakresie czynności sędziów pełniących funkcje Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących
Wydziałów I i III oraz zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia 76/2017 z 30.11.2017 r. w pkt. 5 i 6)
Nr 24/2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany ustalenia podziału czynności SSA M.Godlewskiego
w 2018 r.
Nr 27/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany ustalenia podziału czynności SSA Marii Wiatr w
2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76 /2017/A
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia podziału
czynności sędziowskich

ZAKRES CZYNNOŚCI PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI
na rok 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz.
Nadaje bieg korespondencji ogólnej.
Dokonuje podziału czynności oraz określa zasady przydziału spraw sędziom.
Nadzoruje i kontroluje pracę Przewodniczących I Wydziału Cywilnego oraz III
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Wyznacza zakres i nadzoruje wykonywanie czynności powierzonych koordynatorowi
do spraw szkolenia i mediacji zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r..
Wyznacza zakres i nadzoruje pracę Rzecznika Prasowego. zm. Zarz Nr 15/2018 z 09.03.2018 r.
Nadzoruje pracę Dyrektora Sądu - z zastrzeżeniem art. 177 § 4 u.s.p.
Wykonuje czynności związane z nadzorem nad notariuszami i samorządem
notarialnym.
Wykonuje czynności związane z nadzorem nad komornikami i samorządem
komorniczym.
Wykonuje czynności określone w u.s.p. odnośnie referendarzy sądowych.
Podejmuje decyzje w sprawach z zakresu działalności Oddziału Administracyjnego.
Podejmuje decyzje w sprawach z zakresu działalności Oddziału Kadr w odniesieniu do
sędziów i asystentów sędziów.
Administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wykonuje zadania z zakresu administrowania danymi osobowymi.
Wykonuje inne czynności zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu
Apelacyjnego

Prezes Sądu Apelacyjnego
Tomasz Szabelski
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76//2017
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmiany
ustalenia podziału czynności sędziowskich

ZAKRES CZYNNOŚCI WICEPREZESA SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI
na rok 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zastępuje Prezesa Sądu.
Nadzoruje i kontroluje pracę Przewodniczącego II Wydziału Karnego.
Przewodniczy IV Wydziałowi Wizytacji.
Nadzoruje i kontroluje merytoryczną działalność sędziów wizytatorów.
Odpowiada za ochronę informacji niejawnych.
Koordynuje sprawy związane z dostępem do informacji publicznej.
Podejmuje decyzje z zakresu działalności Oddziału Kadr - za
wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Prezesa.
Sprawuje nadzór nad tokiem postępowań dyscyplinarnych.
Przedstawia Prezesowi zamierzenia w przedmiocie podjęcia istotnych decyzji.
Wykonuje inne zlecone przez Prezesa czynności

Prezes Sądu Apelacyjnego
Tomasz Szabelski
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76 /2017/A
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia
30.11.2017 r. w sprawie ustalenia podziału
czynności sędziowskich.

Zasady tworzenia planu zastępstw i planu dyżurów
1. Przewodniczący wydziału sporządza plan zastępstw, a Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
także plan dyżurów na każdy miesiąc wraz z planem posiedzeń;
2. W dniach zastępstw (dyżurów) wyznaczeni sędziowie nie powinni mieć wyznaczonych
zaplanowanych wcześniej posiedzeń;
3. Na każdy dzień roboczy jest wyznaczonych trzech sędziów zastępców. W sprawie wniosków
stron o nadanie klauzuli wykonalności w razie nieobecności sędziego referenta sędzią zastępcą
może być przewodniczący wydziału lub jego zastępca;
4. Sędziowie zastępcy mogą jednocześnie pełnić dyżur. W razie potrzeby ilość sędziów zastępców
(dyżurujących) może być zwiększona stosownie do ilości przewidzianych czynności i wielkości
wpływu (szczególnie w sprawach wyborczych);
5. W planie zastępstw i w planie dyżurów uwzględnia się także sędziów funkcyjnych;
6. Przydział spraw następuje kolejno sędziom ujętym w planie zastępstw bądź dyżurów;
7. Dopuszcza się możliwość podziału wyznaczonego posiedzenia na trzy części i wyznaczenia
kolejno zastępców według ustalonego planu zastępstw;
8. Decyzję co do rozpoznania sprawy za nieobecnego sędziego referenta podejmuje
przewodniczący wydziału kierując się możliwością przygotowania do rozprawy przez sędziego
referenta z uwzględnieniem zapewnienia sprawności postępowania;
9. Zmiana planu zastępstw może nastąpić wyjątkowo z ważnych przyczyn na pisemny wniosek
sędziego złożony nie później niż dwa dni przed wyznaczonym terminem ujętym w planie
zastępstw (dyżurów), a później jedynie w sytuacjach nagłych;
10. Przewodniczący wydziału informuje Prezesa Sądu Apelacyjnego o zmianach w planie zastępstw
(dyżurów), który może sprzeciwić się zmianie;
11. Rozpoznaniu przez sędziów pełniących dyżur i sędziów zastępców podlegają sprawy, które
wpłynęły do godz. 14:00. Sprawy, które wpłynęły później rozpoznają sędziowie dyżurujący
następnego dnia chyba, że w wyjątkowych przypadkach przewodniczący wydziału podejmuje
decyzję o rozpoznaniu sprawy we wskazanym dniu;
12. W okresie wyborów przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie wszystkich spraw,
które wpłynęły w dniu dyżuru w czasie urzędowania Sądu.
Prezes Sądu Apelacyjnego
Tomasz Szabelski
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