Wywieszono na tablicy ogłoszeń w
budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
w terminie od 01.09.2022 r. do dnia 01.10.2022 r.

.

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY VI WYDZIAŁU
Sąd Okręgowy w Warszawie
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
Sekcja rodzinna II - instancyjna
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
Sygn. akt VICz 744/22
Data: 1 września 2022r.
w odpowiedzi należy podać sygn. akt

Pan
Adrian Kopacz
ul. Mińska 28 m. 15
03-808 Warszawa

DORĘCZENIE ODPISU ZAŻALENIA PIONOWEGO
Sąd Okręgowy w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Sekcja rodzinna
II - instancyjna doręcza Panu jako stronie odpis zażalenia z dnia 13.06.2022 r. złożonego przez
pełnomocnika powoda w sprawie VI Cz 744/22 (VI RC 102/21) z powództwa Patrycji Grzesik
przeciwko Adrianowi Kopaczowi.
na zarządzenie asystenta sędziego

starszy sekretarz sądowy Magdalena Spinek
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 postępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

POUCZENIE
Odpowiedź na zażalenie należy wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu zażalenia (art. 373 ^ w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.).
Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później (art. 381 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.).

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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| e-mail:

boi.plocka@warszawa.so.gov.pl
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