
Sygn. akt VII Po 16/21

P O S T A N O W I E N I E

Data 14 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Katarzyna Błażejowska

Sędziowie:         sędzia Anetta Marciniak

                             sędzia Iwona Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z wniosku Pawła Juszczyszyna 

przeciwko  Sądowi Rejonowemu w Olsztynie 

 o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

I. udzielić zabezpieczenia poprzez nakazanie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie
na  czas  trwania  postępowań  opisanych  w  punkcie  III  postanowienia
dopuszczenia  Pawła  Juszczyszyna  do  wykonywania  wszystkich  praw  i
obowiązków  służbowych  przysługujących  Pawłowi  Juszczyszynowi  z  tytułu
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w tym
w szczególności:
1)  uwzględniania  Pawła  Juszczyszyna,  jako  sędziego  Sądu  Rejonowego  w
Olsztynie,  w wyznaczaniu terminów posiedzeń oraz przydzielaniu spraw w I
Wydziale  Cywilnym  Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie,  zgodnie  z  ogólnymi
zasadami,
2) zaniechanie aktów skutkujących niedopuszczeniem Pawła Juszczyszyna, jako
sędziego  Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie,  do  wykonywania  obowiązków
służbowych, w tym w szczególności wykonywania funkcji orzeczniczych w I
Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie,
3)  zaniechania  wszelkich  innych  działań,  które  skutkowałyby  pominięciem
uprawnionego,  jako  sędziego,  w  wyznaczaniu  terminów  posiedzeń  oraz



przydzielaniu spraw w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, na
zasadach ogólnych;
II. oddalić wniosek w pozostałym zakresie;
III. wyznaczyć uprawnionemu Pawłowi Juszczyszynowi termin dwóch tygodni
do złożenia pozwu przeciwko Sądowi Rejonowemu w Olsztynie o:

1) ustalenie,  że  Pawłowi  Juszczyszynowi  przysługują  wszystkie  prawa  i
obowiązki  służbowe  wynikające  z  powołania  do  pełnienia  urzędu  na
stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a tzw. uchwała Izby
Dyscyplinarnej  Sądu  Najwyższego  z  dnia  4  lutego  2020r.  wydana  w
sprawie o sygnaturze akt II DO 1/20 pozostaje bez wpływu na prawa i
obowiązki  służbowe  Pawła  Juszczyszyna  wynikające  z  zajmowanego
stanowiska,

2) nakazanie  Sądowi  Rejonowemu  w  Olsztynie  dopuszczenia  Pawła
Juszczyszyna  do  wykonywania  wszystkich  praw  i  obowiązków
służbowych przysługujących Pawłowi Juszczyszynowi z tytułu pełnienia
urzędu  na  stanowisku  sędziego  Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie,  w
szczególności do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego,

pod rygorem upadku zabezpieczenia.

SSR Iwona Wiśniewska    SSR Katarzyna Błażejowska SSR Anetta Marciniak

Zarządzenie:
1.Odpis postanowienia doręczyć:
-pełnomocnikowi uprawnionego z klauzulą wykonalności,
-obowiązanemu z pouczeniem ( poziome);
2.Przedłożyć z wpływem lub za 14 dni.

SSR Katarzyna Błażejowska


