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CZYN NOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z
2018r. poz. 23) w związku z § 48 ust. 2f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015, poz. 2316 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie
od dnia 01. 01.2019 r. do dnia 31. 12.2019 r.
Imię (imiona):
Magdalena________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Hyla______________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku________________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
Sekcja d.s. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym___________________________________________
Pełnione funkcje:
- Wiceprezes Sądu Rejonowego Gdańsk -Południe w Gdańsku
- Kierownik Sekcji__________________________________________________________________________
Reguły przydziału spraw:
- 25 % spraw wpływających do Sekcji d.s. Egzekucyjnych________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalania wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskaźnikiem przyczyn zastosowania niższego
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie
ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%1:
Zgodnie z zasadami § 48 ust. 1 pkt 2 f Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2015 poz. 2316 z późn. zm.) - pełni
funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Gdańsk -Południe w Gdańsku____________________________
Zasady zastępstw:
Jako Wiceprezes zastępowana przez Wiceprezesa SSR Agnieszkę Rojewską a w razie jej nieobecności
lub wokandy przez Prezesa SSR Tomasz Jabłońskiego.
Zastępuje Prezesa SSR Tomasz Jabłońskiego w razie jego nieobecności lub wokand oraz nieobecności
lub wokandy Wiceprezesa SSR Agnieszki Rojewskiej, a także zastępuje Wiceprezesa SSR Agnieszkę
Rojewską w razie nieobecności lub wokandy jej oraz Prezesa SSR Tomasza Jabłońskiego.
W Sekcji zastępowana jest przez Sędziego Dorotę Borowicz - Gnatowską (za wyjątkiem obowiązków
Wiceprezesa) a w razie jej nieobecności lub wokandy przez sędziego zgodnie z planem zastępstw w
Sekcji.
W Sekcji zastępuje SSR Joannę Kratę oraz sędziów zgodnie z planem zastępstw w Sekcji.____________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):
1) nadzoruje pracę Sekcji ds. Egzekucyjnych w XII. Wydziale Cywilnym, wykonuje wszystkie
czynności w postępowaniu międzyinstanycjnym po zwrocie akt z Sądu Okręgowego,
2) pełni czynności nadzorcze nad komornikami w trybie nadzoru odpowiedzialnego prezesa
na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r.
poz.771), w szczególności bada zasadność składanych w drodze administracyjnej skarg
wniosków dotyczących działalności komorników, przeprowadza kontrolę kancelarii
komorników oraz zleca sędziom orzekającym w Sekcji ds. Egzekucyjnych XII Wydziału
Cywilnego przeprowadzenie kontroli biur komorniczych.
3) nadzoruje pracę Sekcji ds. Egzekucyjnych w XII. Wydziale Cywilnym oraz komorników
sądowych w związku z ustawą z dnia 17.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U z 2004 r.
________ Nr 179, poz.1843).___________________
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