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Na Podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 ltpca 2001 r. - Ptawo o ustroju sądów powszechnych (Dz,U.
z 2015t. Poz. I33, z PoŹn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 rozporządzenla Ministra Sptawiedliwości z dnia
23 gradrua 2015 t - Regulamin utzędowania sądów powszechnych (Dz. IJ. poz. ŻZte!, po zasięgnięciu
oPinii l(olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (oy.ią z protokołu posiedzenia stano-i zaIącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indyvidualry podział czynności w okresie od dnia
01.01,.2019 r. do dnia 37.!2.20t9 r.

Imię(imiona):

Klzysztof

Nazwisko:
DUCHNIK

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

Puydział do wydziału lub wydziałów:
II\VydziŃ Karny

Pełnione funkcje:

Przewodnicząq II Wydziału Karnego
Przewodnictwo II §7ydziału I(arnego, orzekańe we wszystkich rodzajach sptaw w II Wydziale
I{arnYm, orzękanie w sprawach wyroków Łącznych, otzękańe w sprawach wykonawczych,
nadzór nad wykonywaniem otzeczęńw sprawach kamych i wykroczeniowych, nadzót nad
kutatotami dla osób dorosłych, stosowanie śtodków zabezpieczajacych w postępowaniu
Prz}gotowav/czym, rozpozn^wanie spraw wpływających w postępowaniu ptzyspieszonym,
wYjątkowo orzekańe w innych sptawach wpływajacych do tutejszego Sądu w miatę potfzeby.

Reguły ptzydziału spfa§/ :

IIVydziŃ Karny -90o/o

- ewentualne dodatłowe lub odmienne teguły ptzydziała spfaw od zasady automatyczrrego
PrzYdziału Spfav/ (np. sędzia wyspecjalizo\ń/any, słrydziaŁy rodzinne i nieletnich, tejesttowe);
s ędzia wyspec| ali z ow any - spra\ily wykonawcze.

Uzasadnienie reguły przydziału sptaw - ustalenia wskaźnika pfocento§/ego ,rdri^ł" ; prryd"iil"
wPłl'wającYch do wydztału lub pionu spfaw ze wskazaniem ptzyczyn zastosowańi tiższego
wskaŹntka ńż 100o/o ofaż sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wlpełnieniu w razie
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższymńż 100o/o):

Funkcia Ptzewodniczącego II §7ydziału Karnego
Członek Kolegium Sądu Okręgowego

Zasady żastępstv/:
§7 ptzypadku rueobecności sędziego
§7oj ciecha Szczepańskiego.

zakresie orzekańa będzie zastępov/any przez SSR



Dodatkowe obciĘeńa oraz tch wymiar : dyżury afesztowe.
§7 tamach dyżurów afeszto.\ilych - rozpozflawafllę wniosków
af esztowania, zażaleń na z^ftzyrnańę.

o zastosowan7e tymcżasov/ego

-l lJ,J

(data)



-Wypis-

Z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Oktęgowego w Radomiu z dnia
23 listopada 2018r. Obrady Kolegium tożpoczęto w Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 1,1,.30 §7 obradach uczestniczyh: Przewodńcząca Kolegium
Prezes Sądu Okręgowego u/ Radomiu SSR Marta Łobodzńska. Członkowie:
§Viceprezes SSO Anna Gze1, - Michalska, SSO MaŁgotzata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piott Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej Jędta,
SSR Tadeusz Ęczkowski, SSR Guegoru §7ysmolński. Nieobecni SSR Ktzysztof
Duchnik, SSR Grzegou Gaj - nieobecność usptawiedliwiona. Protokołował SSR
Guegotz §7ysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. §7yrażenie opinii §/ przedmiocie projektu podziału czynności sędziów
i referendarzy sądowych sądów rejonowych okręgu radomskiego na2al9t (...).

Kolegium jednogłoś ńe przyjęło zaprcpoflowany porządek posiedzenia. (. . . ).

Ad.3. Przewodnicżąca Kolegium przedstawiła projekt podziału czyrrności sędziów,
asesoró§/ sądowych i refetend*y sądowych sądów rejonowych oktęgu
radomskiego na 2019t. (...).

Kolegium ptzeszło do opiniowania zaktesó§r czynności sędziów t rcfercndaua
Sądu Reionowego w Ptzysusze.

PrzewodniczącaKokegium zawnioskowaŁa o ptzyjęcie podziału czyrrnoŚci w Sądzie

Reionowym w Przysusze t^k jak zostało to okteślone w piŚmie Ptezesa Sądu

Rejonowego w Przysusze.

Kolegium, jednogłośnie w głosowaniu iawnym, pozyty§nie zaopiniowało wniosek

Ptzewodniczącej Kolegium. (. . .).

Kolegiurn zakończyło obrady o godz.13.00

Przewodniczący

Prezes Sądu Okręgowego

Marta Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Rejonowego

Gnegotz §7ysmolński

na orgginale
ulaścitug(e) podpis(B)
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