FoRx{UlńRZ PODZIAŁLI CZ\.NNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dr:ia 27 lipca 20O1 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2OI9 r. poz. 52, ze .zrn.) w zvłiaąl<l z § 68 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwoś ci z dnia 18 czerwca 2Ot9 r. - Regulamin urzędowarria
sądów powszechnych (Dz. lJ . poz.7l4t ze zrn.), po zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu Okręgowego w Radomiu (rr1rciąg z protokołu posiedzenia stanowi zalącnlik do
niniejszego dokumentu) usta]am następujący indyłvidualny podzial cąmności w
okresie od dnla 2a.O3.2O2O r. do dnia 3L.L2.2O2O r.
Imię(imiona);

ANNA

Nazrvisko:

owczAREK

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

Przydział do wydziału lub wydzlał6,,v:
I Wydział Cl,wilny
Przervodnictwo I Wydziału Clwilnego, orzekanie rv sptawach c1,-wilnych w I \X/ydziale
Cl.wilnym, wyjątkowo otzekanie rv innych sprawach rvpł}-waiących do tutejszego Sądu w miatę

potzeby.

Pełnione funkcje:

Reguły ptzydziału spfaw

Ptzewodniczący I lWydziału Cy"wilnego
:

I

Wydział Cy,wilny -

100 %

ewentualne dodatkove lub odmienne regułv ptzydziału sptaw od zasady automatycznego
ptzydzizłu sptaw (np. sędzia w1,5pę6j2|;owany, wl,działy todzinne i nieletrrich, tejestowe):

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia rvskaźnika pfocentow€go udziału w ptzydzia|e
wpływających do wydziału lub pionu spfaw że .ivskazaniem przyczyn zastosovania nźszego
wskaźnika nŁ 100%o onz sposobu ustalenia jego wvsokości(podlega wypełnieniu rv tazie
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższym ńż 7000/Ą:

Zasady zastępstw:

W pzypadku nieobecności sędziego w zakresie otz,ekańa w I \X/ydziale Cl-wilnym będzie ona

i SSR Nrnę I(obet .
Zastępstwo Przervodniczącego IiI Vydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Zastępsrwo Pana SSR Waldemara Z.rniaka rv zakręsie olzekania w
Nieletnich.
zastępowana przez SSR Walde mata Żl.tńaka

lll

Wydziale Rodzinnym

i

Dodatłowe obóĘeńa onz

ic!r.

wymiat : (np. dyżury afesztowe, dyżury sędziów todzinnych,

kootdynatotzy): brak.

Rozpoznawanie zażalehw tamach innego składu Sądu I instancji (art. 394k
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KOL§GIUM §ĄDU OKRĘGO\Y,EGO

W

RAD0MIU z d:§la,23 marcz 2020 roku obraćy l{olegium rozpoczęro w Sądzie Okręgovrym lv
l{arlomiu o godz. 10"00 \ł obrudach uczestrrlczyli: Przewodnicząca Kolegium Ptezcs §ądu
Okręgtlrve1;o rv Raclomirr SSO §tarta Łobtrt{zńskn Pozrrsta§

Członkowie Kolcgium: SSll

Pi<ltr

, z u,yiątkił:m SSR
Jędrł SSP Piotr Korcz.vóski SSR Tadeusz RączkorYski
,ż,,vr*iłk*
(urlop q,ptrczvnkow1,) orlz §SR l]earl Michalskiej (zwolnienie }ekarslie) - zeięli
§fal<]err:ara
ds.
stalr:wisko w sprawaclr z porząclku posiedzenia 1ł, trybic obiegowvm ?rotokołowała: specjalista
adrninisttacyjnych Ewelina Karpńska, Ponądek posiedzenia:
Chutlz,icl SSR .Andrzei

2,

Vyrażenre opiŃ rv prze<lmiocic pou,icrzcnia funkcii }rzcrvodnreząccgo I §l,vdzirrłu CrT vihrcgo
z
Sądu Rcir:nr]rvego w l)rzysuszc sgtlziernu §ą<lu Rciorro.,vegq, u, Plzvsu§zc Arrrric {J,,l,czrck
drriem 28 mgrca 202a rrrku, na okres 3 lat.

-*---*-",-

l(olegium przetlstawiłz piscrrrnie w dniu 19 mxca 2020 toku wniosek
o lrlrażenie opirrii rv ptzerlmi<;cic powicrzenia fu:rkcji l)tzewotiniczącego I §łydziału Cnvilnego Sądu
()r{cz:xek z r_lrriern 28 marcł
Rejonorvcgo rr. lrrzysusze sędziemu Sądu Rejono*,ego rł, Przysuszc Arrnie

Ad. 2.

])rzerr,<_x]oiczącz

2020 roku, na <lktes 3 lat. Uiarvrriono zgłxlę sgclziego Sądu Rejono.ł,cgcr rv Ptzvsusze;\rlnv {)rr",czarck

na pełnicnie funkcji Przeworlniczącego j \Vvdzia}u (),vrvilntgł] Sądu Rc]onr:*,cgo rY Przystsze.
Ptzewcldrricząca Kolegitm ujarvniła stżnowiska z,a,ięte ptzez_ Człotrkó.ł Kolegium t" lrt,bre
obiego\ł,vm, litzcrvorirricząca kole5iunr pozyrlrłrric zaopini<rwała rvńosck <r rv_vrażcnie cpinii
Rejanrrrvego rv
w. przetlmir:lcie ptlu,ietzenia firnkr:ji l)tzcr.voclni,czącego l \lłdziału {,1..,,ilnego Sąrlu
Ptzysusze sędziemu Sądu Rejot-rowego w Przvstrsze Altnie Oę,cza:ek z d_nrem 28 marca Ź|)20 rrrku. rra
trkres 3 lat. Kolegium ierlnogłośnie, w

tłbic art. 2$

§ 5c usp, z udziłlerrr Prezesa §ąrlu Okręgowegr;

w Ra<lomiu, w głosowarriu ia*:rrynr, w rltot}zc uchwały, rwraziło poży§:§,ną rrpinię w przedmiłlcie
powietzenia funkcji Przewo<lnicząccgo 1§i'ydziału Cl"xiJrrego Sądu Rei<rnorveg1o v, Przysuszc
sędzicmu Sąrlu Reionou,eg<l w |rzysusze i\nrrie Orvcz*ek z dnicm 28 marr;z 2020 roku, na crkres 3 lłt,

Na o;yginzle rvłaściwepodpis-;

jń,

'' §.,.;.li§ići.:
§§J.&§§§Y
,} ,]

zgud {t!J,.j

,"llr.

.tl!v.J9

ln}]:

rirt"%<..,i

uA§l§P{:,A KtIlRow}łlKA

,

{ )l )t";/ LAt.L !,AnR
Sąrl;ic 0\r1,;.-wrnl rf Rł,jomlu

lJ.V",ł,","
łlttw,|4oZll'

