
FORMUI,\RZ PODZIAŁU CZYNNOSCI

Na podstawie afi. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2Ol9 r. poz. 52, ze .zm.J w związl<l z § 68 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości, z dnia 18 czerwca 2OI9 t. - Regulamin urzędoviania
sądów powszechnych (Dz. U. poz.774l ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu Okręgowego w Radomiu (łryciąg z protokofu posiedzenia stanowi zalącnlik do
niniejszego dokumentu) ustalam następujący indylvidualny podziŃ cąmności w
okresie od dnia 2a.O3.2O2O r. do dnia 3L.L2.2O2O r.

Imię(imlona):
Waldemat

Nazwisko:
ży.tNrex

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

Pnydział do 1r,działu 1ub wydziałow:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ptzewodnictwo III §7ydziału Rodzinnego i Nieletnich, orzekanie w sptawach cvvilnych i
karnych ze stosunków rodzlrrnych i nielemich, nadzót w ftr,,bie art. 77 usta-,ły o postępowan-iu rv
sptawach nreletnich, nadzót nad, prz.cą zawodowych kutatotórv todzinnych zwięanych z
otzeczeniami u,l.danymr rv III Wydziale Rodzinnym i Nieletruch.
Otzekanie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczei albo o powrocie dziecka do rodziny oxaz o
umieszczeniu rueletniego w schronisku dla nieletnich lub q,mczasowym umieszczentu w
młodzieżowym ośrodku rłychowawcżym, todzinie zastępczej zawodowej a|bo zakładzie
|eczńczym albo o zrvolrrieńu zatLzyfrraflego nielemiego.
Orzekanie w zakresie niezbędnym dla zakończenia sprarv znajdwjących się w tefetacie sędziego w
I Wydziale Cpvilnym; lryiątkowo orzekanie w innych sprarvach wpłl,waiących do tuteiszego
Sądu w miatę potrzeby.

Pełruone funkcje:

Ptezes Sądu Reionowego w Ptzysusze

Ogóhe kierownictwo Sądu. Sprawowanie zastępstwa prawnego fesoltu w sptawach
powietzonych ptzez Prezesa Sądu Okęgorvego.
Nadzót nad komomikiem dzlzłającllm przy Sądzie Rejonorłlm rv Przysusze.

Ptzewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Członek Zgtornadżeń^ Ogólnego Sędziów
Członek Kolegium Sądu Oktęgowego w Radomiu

Reguły ptzydziału spfaw :

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 100 %

ewentualne dodatkowe lub odmienne teguły przvdziału spraw od zasady automatycznego ptzvdziału
sptaw (np. sędzia wl,specjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejesttowe):



Uzasadnienj,e tegliy ptzydziałw spraw _ ustzlenia wskaźnika ptocentowego udziału w pnydziale
wpĄ.wających do wydziału 1ub pionu splaw ze wskazaniem pflyczyn zastosowania ńższego
wskaźnika ńż 100% otaz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w tazie
ustalenia wskaźnika na poziomie niżs zyrr' ńż 1000k):

Zasady zastępsnv:

\W przJpadku nieobecności sędzĘo w zakresie otzekańa w III Wydziale Rodzinnym i
Nieletruch będzie zastępo§/any pzez SSR Annę Owczarek i SSR Ninę I{obet.

Zastępstwo Przewodniczącego I Wydziału Clrvilnego.

Dodatkowe obciążenia otaz ich wymiar : (np. dyżury afeszto§/e, dyżury sędziów todzinnych,
kootdynatotzy): brak.

Rozpoznawanie zażalehw tamach innego składu Sądu I instancii (art. 3941^ Ęc ).
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PROTOKÓŁ z po§ićdżenia KOI§GIUM SĄPU OKRĘGOW§GO W

nADOMIUzdria23marca2020rokuoblaclyKolegiumrozp<;częto\}SądŻieOlrręgtlwl,mv.

llarioŃr.rogodz.10.00§;obradachuczestniczyli:Ptze*trdniczącaKolegi*m|tezesSąrlu

Okęgowegtl w Radomiu SS() Marta ł,,obołlzńska Prrzostali Członkowie Kole gium: §SR Pkxr

ChurlzioSSRAndrzciJę.]raSS!]]itltrKorczyńskiSSR,|adcuszRączkov,s§-zivyjątkiemSSR
\Wair]emata Zlrniąka (url<rp lvlpoczynkłrwv} ł taz S§& Bearl \{ichalskic] (zrvolrrienie iekłrskie) - zaieli

sfan<)rr,.j.rkorvsptarłzcllzpotządlrupcrsierlzeniawtr-vbietrbiego.1r.mPtotokołowała:sPeciali§tads.

admirrisracyinych Ewelina Kłrpińsk*, Ptrrządek ptrsiedztnia:

1.wv;:ażerrietipiniirvptzerlmiociepow.icrzcniafunkcjilrrzeweldniczącegoili\xytlziałuRrxlziancgo

i },iielctnich Sąclu Rejonowego rv ptzysusze sęclziemu Sądu llejonowego w PrzYsusze

§falrlematowiZ-vtniakowiŻdniĆm2{lmarc:l2020roku.naokrespełnieniaiunkcjiPrezesaSądu

Rc]onowegcr rv Ptzl-srrsze ti, do dnia ] 5 maia 2022r, '.- ,..*

Ad. 3. Plzewodnicząca Kolcgium p*edstarviła piseurnie w ,,lrriu 19 m:rrca 2020 t,:lLu q,,rrir:sck

owvrłżerrieopiniiwpvedmiociepowiezeniafurkciiPuervorlr:iczącegoI1IWvdzia}rrRłl<1zrnnego

i Nicietruch §ąrlu Reionowego w Prz\"susze sęrlziemu Sądu Reionowego w Ptztsusze W:rldenrar'lr', i

7.vtrriakclwi z <lrricm ?B marca 2020 rr:lru, na okres pelnienia funkcii Prezesa Sądu Rejrrnorvcgo w

l)rzvsrrszc tj. r1o dnia 15 maia 2Q2?r, Ulawniono zgotię sęrlzicgo Sądu §"c]onowego w FrzYsus;łe

§(alriemata Zl,trriaka na pctnicnie funkcii l'rzcrwor{rricząccgcl I11 W_vcizizłu Rodzirrnegcr i N]ielemich

Sąclu Reiclnowego w ])rżystl§zc, Przcwodnicząca Kolegirlm ujarvnił* stanoq,-iska zai§t{ prueż

{-zŁxktiwKolegiurrrvrrłbieobiegorrlm.PzcrvcldnicząraK.:lcgiump<-lzl'nu.niezropiniorr,lła

rłniclsck o wytażenie opinii lv ptze<lnriocie prlwierzeniz iunkcii Przervrldniczącego I11 \l ,T'dzialu

Roclzinnego i Nielemich sądu Rejonovegcl v ?rzysuszc sę<lziemu sądu lleiox.lrvcgtl w przrsusze

Vaklemarorł.iZyrnialrowizciniem28nrarca2020roku'naokresnatlkrespcłnicnia{ŁnkcjiPtezcsa

Sądrr&c]ono-*.cgowlrrzysuszetj.dodnial5mairr2022t.1(o1egiumiedrr<;g}ośnie,wtr,vbieart'28§5c

rrsp. z rrrlziałem Ptezcs* Sądu Okręgorvegtr w Rarlr miu, w gł<lsowaniu jawn,vm, w drołlze uchwałJ",

rvrT llziło poz}trł,ną oprnię w przedrniocie powierzenia fiurkcji Przcrv<xlniczącegr: I1I Wydziełu

Rc,clzinrrego i Nielen:ich Są<lu Re]onorvcgtl rv l'rzysusze sqdziemu Sądrr Rejorrr,lvegł rr, }tzysuszc

§faldcmarowi Z"vtniakowi, z <lnienr 28 młrct 20?0 roku, na ł:ktcs na r:ktcs pcłnienia funlrcii Prezesa

Szlłlu §.ejonorvego w Przysusze ti. ilo dnia 15 młiz ża2żl
Na rlrl,ginł-lc wlaściwe podpis,v
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