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Marcin Ławski
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Orzeczenie z dnia 21/02/2022roku

DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie doręcza Panu odpis 

zapadłego poza rozprawą orzeczenia z dnia 21 lutego 2022 roku.

Na niniejsze orzeczenie zażalenie nie przysługuje.

N a zarządzenie  sędziego 

z up.Kierownika Sekretariatu 

Marlena Pruszyńska

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 właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
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Sygn. akt I Co 131/20

POSTANOWIENIE
Dnia 21 lutego 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie I Wydział Cywilny 
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Sporysz 
po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2021 roku w Warszawie 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku EEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z udziałem Marcina Ławskiego 
o zawezwanie do próby ugodowej

postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie;
2. na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu 

Marcina Ławskiego kuratora w osobie Beaty Sankowskiej - pracownika I Wydziału 
Cywilnego tut. Sądu do zastępowania go w niniejszym postępowaniu;

3. o ustanowieniu kuratora - w zakresie pkt. 2 niniejszego postanowienia - dokonać 
ogłoszeń na stronie internetowej Sądu oraz w lokalu Urzędu Dzielnicy Warszawa 
Praga Południe na okres 1 (jednego) miesiąca;

4. uzależnić skuteczność doręczenia wszelkiej korespondencji kuratorowi od upływu 
terminu na jaki było wywieszone ogłoszenie.


