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Na Podstawre aft. 22a ustaw}, z dnja 27 ltpca 2001 r. - Ptawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015t. Poz. 133, z PoŹnzm.) w związku z § 48 ust. 1 tozporządzenia Ministra Sptawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. IJ. poz. ŻUeY po zasięgnięciu
opinii I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (rT,.i€ z protokołu posiedzenia stanowi załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indl.widuairy podział czynnoścr w oktesie od dnia
01.01,.2019 t. do dnia 31.12.2019 r.

Imię(imiona):

§7aldemar

Nazwisko:
żytNrłr

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionov/ego

Puydział do wydziału lub wydziałów:
IVydziŃ Cywitny

Pełnione funkcje:

Ptezes Sądu Re|onou/ego w Przysusze

Ogólne kierownictwo Sądu. Sptawowanie zastępstwa pfawnego ]:esortu
powietzony ch przez Ptezesa Sądu Oktęgov/ego.

sptawach

Przewodni cząq I §7ydziału Cywilnego

Pzewodnictwo I \X/ydziału Cl,wilnego, otzekanie w sptawach clurilnych w I §7ydziale
CY-wilnYm, nadzór nad komotnikiem działalącym przy Sądzie Rejonowym w Przysusze, konttola
kanceladi I{omornika Sądowego, wyjątkowo orzekańe w innych sprawach wpłl.wających do
tutejszego Sądu w miarę potrzeby.

Reguły przydziału spfav/ :

I VydziŃ Cy,wilny - 7 0o/o

- ewentualne dodatkowe lub odmienne teguły pruydziału sptaw od zasady automaqlczn ego ptzydziału
sptaw (np. sędzia wyspecjaiizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, tejesttowe):

UzasadnienieregułyprzydziałuSpfaw-ustaleniawskaźnikap'"
wPłY'wającYch do wydziału lub pionu spfav/ zę wskazańem przyczyn żastosow ańł ńższego
wskaŹnika ntż l00o/o ofaz sposobu ustalenia jego wysokości (podiega wypełnieni, - ,uii,
ustalenia ,wskaŹnika fla poziomie ńższym ńż 100%): pełnione funkcie Prezesa Sądu i
Przewodnic zącego I Wydziału Cpvilnego.



Zasady żastępstw:
§7 PuyPadku nieobecności sędziego w zakresie orzekańa będzie on uastępowany przez SŚR
Annę Owczatek.

Doda&owe obctĘeńa oraz ichwymiar dyżury afesztov/e.
W tamach dyżutów afeszto\ń/ych - tozpoznawańe wniosków o zastosowafne qmczasov/ego
atesztowani a, zażaleń na zatlzym^rno

!]ro^F..n, r..".-,J

,xWr
(data) (podpis Ptezesa Sądu)



-Wypis-

Z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego §/ Radomiu z dnia
23 listopada 201,8t. Obndy Kolegium tożpaczęto w Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 77.30 §7 obradach uczestniczyh: Puewodńcząca Kolegium
Prezes Sądu Oktęgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzńska. Członkowie:
§7iceprezes SSO Anna Gzel - Michalska, SSO Małgouata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej J3dta,
SSR Tadeusz Rączkowski, SSR Gnegou §7ysmolński. Nieobecni SSR Ktzysztof
Duchnik, SSR Gzegon Gaj - nieobecność usptawiedliwiona. Protokołował SSR
Gtzegotz §fysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. §7yrażenie opinii vr przedmiocie pro|ektu podziału czynności sędziów
i referendarzy sądowych sądów rejonowych okręgu radomskiego na201,9t. (...).

Kolegium j ednogłośnie przyj ęło zaprcponowany porządek posiedzenia. (. . . ).

Ad.3. PrzewodńczącaKokegium przedstawiła proiekt podziału czynności sędziów,
asesorów sądowych i refetendatzy sądowych sądów tejonowych okręsJ
radomskiego na 2019r. (...).

Kolegium ptzeszło do opiniowania zalłesów czynności sędziów i rcferendatza
Sądu Reionowego w Ptzysusze.

PrzewodniczącaL{oLegium zawnioskowała o ptzyjęcie podziału czynności w Sądzie
Reionowym w Przysusze tak jak zostało to określone w piśmie Prezesa Sądu
Rejonowego w Przysusże.

Kolegium, jednogłośnie w głosowaniu iawnym, pożytywnie z^oplńowało wniosek
Pzewodnic zącej Kolegium (. . .).

Kolegiurn zakończyło obrady o godz.13.00

Pzewodniczący

Prezes Sądu Okręgowego

Mana Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Rejonowego

Gruegorz §7ysmolński

na orgginale
u:laściulg(e) podpis(u)
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