FORI\,{UL{RZ

PoDZL\ŁU C7YN\ c]ŚCI

Na podstawie art. 22a usta\iy z dr'ia 27 tipca 2001 l. Prawo o u§troju sądów
powszechnych |Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze
w zńą7,ku z § 68 rozporządzenia
^1,12ol9 r.
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca
- Regulaain ulzędowania
sądów powszechnych (Dz, U. poz_l747 ze zm.), po za§ięgnięciu opinii Kolegium
sądu okr.ęgowego w Radomiu (wyciąg ż protokołu posiedzenia stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu) ustalarn następujący indl,widualny podzia] cł,rrnościnr
okresie od dnia 1.o1.2o2o r. do dnia 3a-12-2ożo rllnię(imiona):

voicicch
SZCZEPANSKI

stanowisko służborvc:
sędzia Sądu R€'onowego

przvdział do rłrdziału ]ub rvrdziałórr.:

II Wydział Kamy

Stałe zastępstwo Prczcsa Sąclu. OrzeLanic rvc rvszl,stkich todzajach sprall rr II \łydziale

.ro,^u.nic

i,Jl,]t

Kamlm,

l pu.lępot"rutl pr,,,s',1uśJśc/,n.lĄ?,poż/l i\irue
przlspieszoni,m. Sędzia rvr spccjaLizorvafi. , ożekanie §,

zlbezpiecz,.lc.ch

spta*, rłpłl,rvającvch rl postępovaniu
sprarr..ach v,ykroczenrorł-l,ch. Zastępst\r,o Prże§.odniczącego II \\rdziału Kerflego,
\Yyjątkorvo otzekanie rv rnnl,ch sptav,ach ręh-w-aiąc,lch do futejsżel]o Sądu rł miarę potzebr,.

V \Y,vdział Ksiąg Vieczystych
Zastępstrvo l)rzcrvotlniczącego Y \Yydziału Ksią Wieczlstl,ch,, orzekrnie rł, sptarllch skarg

cżvonośćteferendaźa i tozpoznawanic sptarv, rr którvch otzcczcnic żostałouch\,]on€
przekezaniem do ponorłnego rozpoznania.

Pełniolre funkcje:

Regułl przl działu sprarv

rra

ż

Nie dowczy
:

w rłrpadku przi-dziclenia do
odrębnic dla kaźdego z nch:

\.",ięccj

niż jednego rrldziahr neleł podać \ł-skeźnikptoccnto\\,l

II Wydział Kamy

-

100%

- erventuelne dodatko*-e lub

odmienne tegułv przldziahr spraw od zased,v automaq.cznego
pzvdziału sptav, (np. sędzia r."yspecjaLizorvanr,, ir tdziełv rodzinne i nieletnich, rejestrorve):
Sędzia wyspecjalizowany _ oźekanie w sprawach §Tkrcczenio\łJch.
Llzasadnienie rcgułv ptzldziału spla\\, - usta.leniż §,§kaźrrika ptocentotego udziełu l,przvdzialc
§ph-§,ającvch do rrldziału ]ub picirru sptarr. ze rvskezańerlr pź\,czr'lr zasrosorr enłr nizszer.o

§,skaźnjke niż 100oh otaz sposobu ustalenia jcgo rr,lsokości@odlcga wlpełnrcnu u. tane
ustalenia rvskrźnika na pożiomic fliżsż\.m niż 1009/'0) :

Zasad,v zastępsnv:

W ptzypadku

nieobecności sędziego rv zaktesic orzckania vż3stępovani ptżeżSSR IGzi,sztofa Duclrnika,

II Wydzialc Karnvm

będzic

Dodatkove obcĘżerrix otaż ich §Trlrixr: dyżury aresżto,we,
W ramach dlżurórt, lucsżto§,ych - tożpożnarł-anicrł,nioskórr. o ż,tstoso§,^nic rymczasowego
arc§żtowania, ż2ż^]cńnx zatrz\ manie.

Rozpoznau,anie zażaleń * ramach innego składu Sądu I in§tancji (art. 394" kpc ).
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