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DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza
Panu odpisy zapadłych poza rozprawą postanowień Referendarza Sądowego z dnia
15 marca 2022 roku i 12 kwietnia 2022 roku.

Na postanowienie Referendarza Sądowego przysługuje prawo wniesienia skargi.

na zarządzenie Referendarza Sądowego
stażysta Anna Konzerska

Przed przybyciem do gmachu Sądu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie
zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego opublikowanymi na stronie internetowej Sądu.

„Sąd informuje,  że  strony i  ich  pełnomocnicy  mogą  skorzystać  z  możliwości  wskazania  swoich  numerów
telefonów  oraz  adresów  mailowych  w  celu  usprawnienia  komunikacji  z  Sądem.  Informacje  o  toku
post  ępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu  
do  spraw za  pośrednictwem tego  Portalu.  Wymaga  to  jedynie  założenia  w nim konta,  co  jest  całkowicie
dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i jego szerokich możliwościach
można uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na bardzo
sprawne, szybkie i wygodne uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy”.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w
sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  sekretariatów sądowych  oraz  innych  działów administracji  sądowej  jako  zamieszczone  w  sądowym
systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane.

POUCZENIE
Od  powyższego  postanowienia  przysługuje  skarga  na  orzeczenie  referendarza  sądowego,  którą  można  złożyć  w  ten
sposób, że:
1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia,
2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i
następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę.



W  przypadku  wyboru  trybu  pierwszego  (w/w  punkt1.),  tj.  złożenia  skargi  bez  uprzedniego  wniosku  o  uzasadnienie
postanowienia, opłata sądowa od skargi wynosi 30 zł.
W przypadku wyboru trybu drugiego(w/w punkt 2.), tj. złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia, we wniosku o
uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności
poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości
100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na
poczet opłaty od skargi, a ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Na podstawie art.136 § 1 i 2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie
swojego adresu zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że adres jest
sądowi znany.

Na  orzeczenie  referendarza  sądowego  służy  skarga  w  przypadkach,  w  których  na  postanowienie  sądu  służyłoby
zażalenie. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia
jego doręczenia,  a  jeżeli  zażądano uzasadnienia  tego orzeczenia  – od dnia  jego doręczenia  z  uzasadnieniem.  W przypadku
wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. Jeżeli skarga jest oczywiście uzasadniona, referendarz sądowy,
który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia wniesienia skargi może postanowieniem stwierdzić zasadność
skargi i w miarę potrzeby wydać ponowne orzeczenie. Na ponowne orzeczenie służy skarga na zasadach ogólnych, jednak w
przypadku jego zaskarżenia przepisu paragrafu niniejszego nie stosuje się. Po utracie mocy orzeczenia referendarza sądowego sąd
rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji. Jeżeli zaskarżenie postanowienia do sądu wyższego rzędu nie jest możliwe ze
względu na brak takiego sądu, środek zaskarżenia rozpoznaje ten sam sąd w innym składzie. Jeżeli referendarz sądowy uzna, że
skarga podlega odrzuceniu, przedstawia sprawę sądowi. W przypadku uznania, że brak jest podstaw do odrzucenia skargi, sąd
może od razu rozpoznać sprawę, o ile stan sprawy na to pozwala. Przepisy § 1–6 stosuje się odpowiednio do postępowania ze
skargi na zarządzenie referendarza sądowego. 

Wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu
oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego wstrzymuje wykonalność tego postanowienia.
Jeżeli wniesiono skargę na postanowienie referendarza sądowego wydane na podstawie art. 395  § 2 kpc, ponowne wydanie
postanowienia na tej podstawie przez referendarza sądowego nie jest dopuszczalne. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego
sędziego jako sąd drugiej instancji. Po rozpoznaniu skargi sąd utrzymuje w mocy lub zmienia zaskarżone postanowienie, stosując
odpowiednio przepisy o zażaleniu. 
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