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Sygn. akt: X RC ____/__ 
 

PROTOKÓŁ 

 
Dnia 25 maja 2017 r. 

 
Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział X Cywilny Rodzinny - w składzie: 

 
Przewodniczący: SSO Beata Mizgier 
Ławnicy: 
Protokolant: 

Eugenia Arendt, Bożena Sobczak 
St.sekrt. sądowy Katarzyna Kruszyńska 

 
na rozprawie przy drzwiach zamkniętych w dniu 25-05-2017 roku rozpoznał sprawę 
z powództwa Haliny __________ 
przeciwko __________ ________ 

o rozwód 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11:09 zakończono o godz. ______ 
 
 
 
Adnotacje: 
Po wywołaniu sprawy stawili się:  
 
00:00:00 Uruchomiono rejestrację dnia 2017-05-25 o godz 11:09:11 

 

00:00:27 -powódka wraz z pełnomocnikiem,  
- pozwany- oświadcza, że wypowiedział pełnomocnictwo swojemu 
pełnomocnikowi i będzie występował bez pełnomocnika.  
 
Stawiła się osoba reprezentująca fundację Obrony Praw Dziecka 
"Kama". 
 
Pozwany wnosi o dopuszczenie Krzysztofa Mariusza Kokoszki jako 
(…).  
 

00:02:03 W tym miejscu pan Krzysztof Mariusz Kokoszka okazuje dowód 
osobisty C__ _________ wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa- 
składa do akt pełnomocnictwo podpisane przez Joannę Ornat a także 
pismo z dnia 03 maja 2017 roku zatytułowane "Sprawa o rozwód".  
 
Kopię tego dokumentu doręczono pełnomocnikowi powódki oraz 
okazano pełnomocnictwo.    
 

00:05:06 W tym miejscu przewodniczący doręcza pełnomocnikowi powódki 
wniosek z dnia 16 maja 2017 roku oraz zawiadomienie o 
wypowiedzeniu pełnomocnictwa, wniosek z 30 marca 2017 roku wraz 
z załącznikami, pismo z dnia 25 maja 2017 roku oraz odpis wniosku o 
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wyłączenie sędziego z dnia dzisiejszego.   
 

00:06:19 W tym miejscu pełnomocnik powódki składa do akt osobiste pismo 
powódki z dnia 17 maja 2017 roku wraz z załącznikami dotyczącymi 
sytuacji zdrowotnej dzieci a także z kopiami zdjęć małoletnich. 
 
Kopię tego pisma doręcza pozwanemu.  
 

00:07:44 Sąd postanowił (…) 
 
(…) 
 
 

(…) Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2017-05-25 o godz (…) 
 

  

 
 
 Przewodniczący Protokolant 
 SSO Beata Mizgier  K.Kruszyńska  
 
 
 
Zarządzenie: 
1. odnotować, 
2. przedłożyć s.Przewodniczącej z wnioskiem o wyłączenie sędziego, 
3. zwrócić się do Sądu Rejonowego jak na k-721 o informację w sprawie realizacji 
nadzoru kuratora zgodnie z postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2016 roku, które 
zostało doręczone w dniu 01 marca 2017 roku dołączając potwierdzenie odbioru jak 
na k-749 oraz o nadesłanie kopii wywiadów przeprowadzonych w trakcie 
wykonywania nadzoru kuratora.  
 
                                                            SSO Beata Mizgier 
  
 


