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Na podstawie art. 22a ustawy z dĄla 27 lipca 2oo1 l. - Plawo o ustroju sądóW
powszechnych |Dz.U. z 2019 f. poz. 52, ze .zlĄ.) w z,"ria?Ia) z § 68 rozporządzenia
Ministra Splawiedliwości z dnia 18 czenvca 2otg r- , Regularnin urzędowania
sądów powszechnych (Dz, U. poz.1711 ze zn,), po zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu oki,ęgowego w Radomiu (wyciąg Z protokofu posiedzenia stanowi zalącznik do
niniejszego dokumentu) u§ta]arn następujący ind}.u.idua]ny podżiał cz},rrności w
oktesie od dnlą 1.o1.2o2o r. do dnia 3L.I2,2o2o t.

Imię(imiona) :

NINA

Nazwisko:
KoBER

stanorvisko służbot-e:
Sędzia Sądu Reionowego

Przlrlział do iv},działu lrrb rwdziałóiv:

I Wydział Cy.v,ilrry

C)tzekanic w sptawach cł-rr,.ilnvch v,e rvszvstkich rodzajach sptarł.,
\Yljątkowo orzckarrie rv innvch sprax.ach wpłlrr,.ającvch do tutejszcgcl Sądu rv mietę potrzebl,
Zastępstrvo Pana SSR §laldemara Żvtniaka s zakrc,it orzekania u TII \\ vctzlrle Rodz]nrim i
t.l-]elem]cI

]'clruc,ne fLrnkcje:

Nie dotyczy.

Reguh przvdziału spral- :

§'§lpadku przvdzielenia do więcej niż jedrrego rwdziału należt podać wslraźnik proccnto\\,-\.
odrębnre dla każclego z nichl

I Wydział Cl.w-ilrty -100 %,

crventualne dodatkorve 1ub oclmierrne rcgrrłl ptzydziahr sprarł. od zasadi- autornatl.czncgri
przydziału sprarr. (lp, sętlzia *.lspeclalzoivanr-, tądziałr, rotlzinte i neletnich, rcjcsuorvc):

Uzasadnrenie rcguh przvdziału sprarr. - ustalenia rvsk-eźni]ie piocentowego udziału u, Przl rlziale
lpl.1 ią,,c\ Jo vJzlll r ll, oronr pr_s ze rv.klzaruer prl,i7,n /n.lu.u\nfu:,",-,"g.,
rvskaźnika niź fiOa/a otaz sposobu ustalenia jego u.vsokości (podlcga r,,1pełnreruu rł razie
ustalcrua rvskaźnika na pozionric rriższym niż 100o,'o): sędzia otzekający również \\, II
Wydziale Kamym do cżasu żałatwienia sptarv katnych znajdujących się w iej lefelacie
( 2 sptx\,,,1.,),



Zasady zastępstw:

§i ptzypadku nieobecności sędziego rv zakresie orzckania w I Wvdziale Cvwihym bę&ie
z^StęPowana Pżeż SSR A,o\ł-cżarek , SSR W,Żvtniaka ,

Doc]atkowe obciążcnia oraz ich lwmiat (rp Ąźury fiesżtowe, dvżufy sędziót, rodzinnvch,
kooĄnatorzv):
Rozpozla,wańe zażaleń w ramach innego składu Sądu I instancii (art. 394'. Ęc ).
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