
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 68 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 
2019 r. -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasięgnięciu opinii 
Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do 
niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Imię (imiona): Magdalena
Nazwisko: Kocój
Stanowisko służbowe: sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Przydział do wydziału lub wydziałów: VII Wydział Wizytacyjny, 
_____________________V Wydział Cywilny Odwoławczy
Pełnione funkcje: wizytator ds. cywilnych i komorniczych
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:
Wykonuje czynności nadzorcze zgodnie z planem nadzorczym na rok 2020, 
a w razie potrzeby także poza planem oraz inne zlecone działania związane ze 
sprawowaniem wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności 
poprzez lustracje sądów rejonowych z obszaru Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
z wyłączeniem Sądu Rejonowego w Dębicy i Sądu Rejonowego w Ropczycach 
w zakresie postępowań cywilnych i egzekucyjnych prowadzonych w sprawach 
cywilnych oraz ich wizytacje stosownie do potrzeb.
Przeprowadza wizytacje Kancelarii Komorniczych.
Rozpoznaje skargi, wnioski i inną korespondencję w zakresie postępowań 
cywilnych i egzekucyjnych w sprawach cywilnych prowadzonych w sądach 
rejonowych z obszaru Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz I Wydziału 
Cywilnego i V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie przydzielonych do rozpoznania przez Prezesa/Wiceprezesa Sądu 
Okręgowego w Rzeszowie.
Orzeka w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym zgodnie z podziałem czynności.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np. sędzia 
wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe): n i e  d o t y c z y
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%):
Pełnienie funkcji wizytatora.___________________________________________

Zasady zastępstw:
Zastępuje w pierwszej kolejności wizytatora ds. cywilnych i wieczystoksięgowych 
przy rozpoznawaniu skarg, wniosków i innej korespondencji z zakresu spraw 
cywilnych, w sytuacjach gdy nieobecność tego ostatniego utrudnia lub 
uniemożliwia udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie.
Zastępuje wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich przy rozpoznawaniu skarg, 
wniosków i innej korespondencji w sytuacjach, gdy jego nieobecność utrudnia, 
bądź uniemożliwia udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie, każdorazowo 
poprzez wskazanie przez Prezesa/Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 
Jest zastępowania przez wizytatora ds. cywilnych i wieczystoksięgowych, 
w drugiej kolejności przez wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
Wykonuje czynności związane ze współpracą sądu z placówkami oświatowymi. 
Wykonuje czynności zlecone przez Prezesa/Wiceprezesa Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie, w tym przygotowuje materiały oraz dokonuje oceny kwalifikacji 
kandydata na wolne stanowisko sędziego. O kregnu,
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