
PODZIAŁ CZYNNOŚCI 

 
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.    

2072 j.t.) oraz art. 15 zzs5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem i zwalczaniem COCID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ustalam następujący indywidualny podział czynności  od dnia 09 grudnia 2022 roku. 

Imię (imiona): EWA 

 

Nazwisko: KOPCZYŃSKA 

 

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku 

  

Przydział do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

Pełnione funkcje: Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

Reguły przydziału spraw: 

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: 100 % 

Sprawy z zakresu prawa opiekuńczego i nieletnich oraz inne sprawy należące do sądu 

opiekuńczego – 100 % wpływu, 

 

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 

przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):  

 

- czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym pionowym i poziomym we własnym 

referacie; 

- czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym poziomym w I Wydziale Cywilnym i II 

Wydziale Karnym; 

- Rozpoznawanie spraw uchylonych, w których sędzia nie może orzekać w I Wydziale 

Cywilnym i II Wydziale Karnym.  

 

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:  

 

Zasady zastępstw sędziów określa Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku A.001-9/18 

w sprawie planu zastępstw i dyżurów sędziów, asesorów sądowych i referendarzy Sądu 

Rejonowego w Nisku.    

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):  

 

Rozpoznawanie spraw, co do których ustawa lub okoliczności wymagają ich rozpoznania w 

ciągu 72 godzin, w zakresie których właściwy jest III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 

określonych w przepisie § 73 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 

czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 
 

   

   

................................   ........................................................................... 

                  (data)             (podpis prezesa sądu) 

 

 

 



Potwierdzam odbiór: 

       ................................................... 

               (data i podpis) 

 


