PREZES SĄDU REJONOWEGO
W WEJHEROWIE
ul. Sobieskiego 302 84-200 Wejherowo
tel. 58 67-28-891, fax 58 67-28-893

Wejherowo, dnia 11 lutego 2019 roku

Adm.-011-10/19

Zarządzenie nr 10/19
Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie
w sprawie organizacji spotkań informacyjnych
dotyczących mediacji w Sądzie Rejonowym
w Wejherowie

Na podstawie: art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U, z 2019 r., poz. 52) w związku z § 34
ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
2015 r, Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. poz. 2316 ze
zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Z dniem 4 marca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Wejherowie zostają
uruchomione cykliczne dyżury mediatorów, którzy będą prowadzić
na rzecz Sądu spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, zgodnie z trybem
określonym w art. 1838 § 4 k.p.c.;
2. Sędziowie orzekający w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w
sprawach cywilnych oraz rodzinnych mogą wezwać strony
postępowania do udziału w spotkaniu informacyjnym zarówno
podczas trwającej rozprawy, jak i przed rozpoczęciem rozprawy;
3. Sędziowie, wzywając strony na spotkanie informacyjne po dokonaniu
oceny w danej sprawie, czy sprawa należy do kategorii spraw, które
mogą być zakończone ugodą, stwierdzają w zarządzeniu jedynie
konieczność takiego wezwania, zaś informacja o odbywających się
terminach spotkań informacyjnych zgodnie z § 2 pkt 1 niniejszego
zarządzenia, zamieszczana jest przez sekretarzy wykonujących
zarządzenia w poszczególnych referatach w treści samego wezwania
na termin rozprawy/posiedzenia jawnego;
4. Skierowanie stron na spotkanie informacyjne z sali rozpraw możliwe
będzie poprzez zarezerwowanie stronom konkretnego terminu
spotkania w ramach Terminarza spotkań, wskazanego w § 2 pkt 1
niniejszego zarządzenia poprzez dokonanie wpisu w Terminarzu
znajdującym się w folderze: OGÓLNY->MEDIACJA.
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1. Do utworzenia i koordynowania funkcjonowania w formie
elektronicznej Terminarza zobowiązuję Kierownika Oddziału
Administracyjnego Sądu Rejonowym w Wejherowie, z
uwzględnieniem, że spotkania informacyjne będą odbywały się w
każdy poniedziałek miesiąca, będący dniem pracy Sądu, w
godzinach od 15:40 do 17:40 w budynku Sądu Rejonowego w
Wejherowie przy ul. Reformatów 9 w Sali 2.10.
2. Personalia mediatorów wraz z terminami spotkań informacyjnych
szczegółowo
określać
będzie
Harmonogram
Spotkań
Informacyjnych w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, zwany dalej
Harmonogramem,
stanowiący
załącznik
do
niniejszego
zarządzenia, który będzie sporządzany na każdy kolejny kwartał
roku kalendarzowego;
3. Zgłoszenia mediatorów chętnych do udziału w spotkaniach
informacyjnych dokonywane mogą być w formie elektronicznej w
Oddziale Administracyjnym Sądu pod adresem mailowym:
administracja@wejherowo.sr.gov.pl;
4. Za prowadzenie i aktualizację Harmonogramu odpowiada
Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Wejherowie;
5. Aktualizacje Harmonogramu dotyczące personaliów mediatorów i
terminów odbywania dyżurów w ramach spotkań informacyjnych
powinny być dodatkowo niezwłocznie przekazywane do
pracowników ochrony Sądu, do czego zobowiązuję Dyrektora
Sądu.
§4
Dyżury będą odbywać się w budynku Sądu Rejonowego w
Wejherowie przy ul. Reformatów 9, w Sali 2.10 w każdy
poniedziałek miesiąca, będący dniem pracy Sądu w godzinach od
15.40 do 17.40.
§5
1. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu
oraz na tablicy informacyjnej we wszystkich budynkach Sądu;
2. Przekazać informację o uruchomieniu spotkań informacyjnych
w następującym brzmieniu:
„Sąd Rejonowy w Wejherowie uprzejmie informuje, iż od dnia
4 marca 2019r. zostają uruchomione stałe spotkania
informacyjne dotyczące mediacji, które będą prowadzone przez
niezależnych stałych mediatorów. Spotkania odbywają się w
każdy poniedziałek miesiąca, będący dniem pracy Sądu w
godzinach od 15.40 do 17.40 w budynku Sądu Rejonowego w
Wejherowie przy ul. Reformatów 9 w Sali nr 2.10."
do Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Starostwa
Powiatowego w Pucku oraz właściwych Urzędów Miast i
Gmin w obszarze Sądu Rejonowego w Wejherowie, z prośbą o
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zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń we właściwych
urzędach, jak również przekazania celem wykorzystania
podległym jednostkom organizacyjnym.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:
1. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku;
2. Koordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych w SO w Gdańsku;
3. koordynatorzy ds. współpracy z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie
Okręgowym w Gdańsku Pani Mediator Dorota Majewicz (e-mail:
dorota.majewicz@gmail.com / info@mediaqepracownicze.pl, tel. 502-754-376) i
zastępca
koordynatora
Pan
Mediator
Radosław
Lenarczyk
(e-mail:
radek.Ienarczyk@gmail.com, tel. 791-993-883);
4. mediatorzy z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego;
5. Dyrektor Sądu;
6. wszyscy pracownicy tut. Sądu;
7. Urzędy wymienione w § 5 ust. 2 wraz z treścią informacji tam wymienionej

Harmonogram spotkań mediacyjnych na okres marzec - czerwiec 2019r.

data
4 marca 2019r.
11 marca 2019r.
18 marca 2019r.
25 marca 2019r.
1 kwietnia 2019r.
8 kwietnia 2019r.
15 kwietnia 2019r.
29 kwietnia 2019r.
6 maja 2019r.
13 maja 2019r.
20 maia-2019r.
27 maia 2019r.
3 czerwca 2019r.
10 czerwca 2019r.
17 czerwca 2019r.
24 czerwca 2019r.

mediator
Marek Zeman
Michał Ryszard Wysocki
Kamila Wica
Monika Kucharczyk
Marek Zeman
Michał Ryszard Wysocki
Kamila Wica
Monika Kucharczyk
Marek Zeman
Michał Ryszard Wysocki
Kamila Wica
Monika Kucharczyk
Marek Zeman
Michał Ryszard Wysocki
Monika Kucharczyk
Kamila Wica

Rezerwowo

Aleksandra Hopa

