
FORN{ULARZ 1,( )t)ZLĄ.ŁU CZ\NNOśCI

Na podsta\ł,ie art, 22a usta\łl z dńa 27 lipca 2001 l. Praił,o o ustroju sądów
powszechn]rch (Dz.U. z 2al9 r. poz.52)ze,zm.) wzlviązku z§68 razporządzenja Ministra
Sprawiedli\loścj z dnia 18 czelwca 20i9 r, - Regulamin urzędo\\,ania sądów po\ł-szechnych
|Dz. U. poz.1l41 ze zm.), po zasięgnięciu opinji Kolegium Sądu okręgorvego w Radomiu
(§,}ciąe z plotokołu posiedzenia stano§,i zalącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następując!, ind}widualny podział czynności w oklesie od dnia 1.o1.2o2o r. do dnia
3I.I2.2o2o r-

imię(imiona) :

Nazrviskol
ANDRYszKTE\T/lcz-żI ]Ro§ sKA

stanorvisko służborve:
Sędzia Sądu Rejono*cgo

l)rzydział do rł.l,działu lub rłr,dziełórl,:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ptzeg-odnictw-o IIl \!\działu Rodzirrnego i Nicletnich, orzekanie rv sptawach clrviln_vch i
kam,vch ze srosunków mdzinnvch i nielctnich rv ]tI §tdziale Rodzjrnym i Njclctnich, nadżór w
trybie art, 77 usta§,f o postęporł,arriu rr,, sprarvach niclctnicĘ nadz<lr ned Pracą żż\ł-odorl ch
kutatorcirł, rodzinnvch zvięanych z axzeczeniarrri rryclanlmr rv lll \0i dzialc Rodz]nlr m i
Nieletnich, orzekańe rv żxkrcsic nicżbędnlm dla zakończcnia sprerv znaidującvch się s, reletacie
sędziego rv l Vydzialc Clrl,ilnvm, rwiątkorvo ozekanic rr. rrullch spravxch §,Tł}§.żjąc§ch do
tuteisżego Sądu w miatę potrzebi,,

Pełnionc funkcjc:
PrzcrŃ-odnicżący III Wydziału Rodzinnego i Niel€trrich

Rcgułr ptzvdziału sprar."- :

III Vydział Rodzinay i Nieletnich - 100%

, erventua]rre dodarłowe lub odn-Liennc rcgułl, ptz,vdziału sptav,od zasad1,automat!c7ne1]o
prżldżiału spraw (flp. sędzia sr spccjalizorł-anv, rłrdziałv todz]me i nielctnich, rejesttorr.c):

Llzasadnienie reguły przvdziału sprart ustelcnia wskaźnikx ptocento§,cgo udziału w ptzydziale
ręłrłvających do wrdziału 1ub pionu sptarr.ze rrskazanlcm prz,r,czllr zastosorr:nla ntzszego
rr.skaźniła niź 100r.lo oraz sposobrr ustaterua jego rr.vsokości fuodlega rqpehicniu tt, tazie
ustalenia rvskaźnika oa poziomie niźszr-m niż 100",'o):

Zasadv zastępstu,:

\\r przrpadku nieobecności sędzicgo t- zakesie orzckania będzie orra zastępo§,żlra ptzez: SSR
Waldemata Z_vtniaka, SSR l\nnę Orvczatek i SSR \inę Kobcr,



Dodatkowe obcĘenia otaz ich vl,mial :

Rożpożn^\\l^ftie ż^żaleń §r ramach innego składu Sądu I instancii (art. 394'. k?c ).
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