FORxfU],l\RZ PoDZLA.ł.t (]Z\NNoŚCT

Na podstawie aTt. 22a ustawy z drlia 27 lipca 2001 I. - Prawo o ustloju sądów
powszechnych |Dz.U. z 2ol9 r. poz. 52, ze ,zm.) w zl"yiązkl z § 68 rory)oIządzenia
Ministra Splawiedliwości z dnia 18 cze|wca 2olg r. - Regulajnin urzędowania
sądów powszechnych (Dz, U. poz.l74l ż,ę zm,), po zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu okięgowego w Radorniu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi zalącznlk d,o
niniejszego dokumentu) ustalarn nąstępujący indy1rridualrry po&ia] czynności w
okresie od dnia 1.ol.2o2o r. do dnia 31.\2.2o2o t.
Innę (imiona):

Ktzysztof
Nazrvisko:

DUcHNIK

sranowisko służbowe;
sędzia Sądu Rcionolyego

Ptzvdział do rrrydziału lub rrr,działórv:

II Wydział Kamy

Prżewodnictwo TI §tdziału Kamego, otzckarric rvc rvszvstkich rodzajach sprarv rv II \"ldzialc
Kamvrn, otzekanie rv sptarł,ach tłtoków łącżn1.ch,orżek nle \\, sptarvach wl*onalvczi-ch,
nadzór nad r,,1,konyu,anicm orzeczeń rl, sptarrach kanrr.ch i vł,kroczcniorvi.ch, nadzcit nad
kuratotami dla osób dorcsł\,ch, stoso§-a c środkóu zabezpieczając,vch rv postęporv:rrulr
Pż\,gotowż\ilcżlm,tozpoznari.anic sptar! rvPłl-\,,-źljąc!ch \\, Postęporł.aniu ptzispieszonrrl,
ur iątkowo orzckarrie rv innych spta*.ach rlpłr.ł,ającvch do rutejszego SądrL rv n-riarę potrzebr,-

Pcłnione filnkcjc:

Przewodniczący II Wydżiału Kamego

Członek Kotegium Sądu Otcęgorvego
Reguły ptzvdziału sprarł- :

II

Vydział IGmy -

1007o

erł,entualnc tlodatkorte ltrb odmienne rcguły pzvdziału sprarv od żased! autonutr/cżncgo
przvdziału sptarv (np, sędzia tlspccjaLizot anl, wldz]ałv todzjnne i nie]etnich, Iejestrove) ;

sędżia wyspecjatiżowany - spfa§fr §J,kona§,cże.

Lizasadnicnie tegułl, ptzr-działu sptaw _ rrstalcrria u.skaźlriłaprocentorvcgo uclziału rv ptzl.clziale
§pł!§.ając,vch do lrl.działu llń pionu sptarv ze u,skazanicm plżvcżvn żastoso§-ll1ia fuż!ż€go
wskaźnila niż 100aio c:Taz sposobu ustatenia jego wy§okości (podlega *łlpełrueruu *, Lazre
ustalenia ivskaźnj1<,r na poziomie niźszrm niż 100!,O:

Zasady zastępstw:

§i'przypadku nicobecności sędżiego \ł zakresle orżckania będzie ofl żestępovan}. pfżeżSSR
Wojciecha Szczepańslriego.

Dodatkolvc obcĘenia oraz ich rvvmiat : dyźury alesżto§re.
W ramach dvżutów aresztowl,ch _ tozpoznarvanie ivoiosków-o żastoso\vanie §,inczesowcgo
,trcsżtowania, żażxleń n^ ż^tłżytfl?,ńe.

Rożpożna:w^§ię żażaleń.iv ramach innego składu Sądu I instancii (art. 394" kpc ).
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