
FORMULARZ P ODZIAŁU C Z\NNOSCI

Na Podstawie att. 22a usta§/y z dnia 27 )tpca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Q)z.U.z 2015t. Poz. 133, z PoŹn.zm.) w związku z § 48 ust, 1 rozpouądzenia Ministra Śptawiedliwości z dnia
23 gtudnia 2015 t - Regulamin utzędowania sądów powszechnl,ch Pz. IJ. poz.2316), po zasięgnięciu
oPinii I{olegium Sądu Oktęgowego w Radomiu (oy.iąg z protokołu posiedz"nia stano-i zaiącznlk
do niniejszego dokumenfu) ustalam następujący ind}.włdualny podział izynności w oktesie od dnia
01,.01.2079 r. do dnia 3'],.12.2019 t.

Imię(imiona):

Wojciech

Nazwisko:
SZCZEPAŃSKI

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reiono\^i,ego

Przydział do wydziału lub wydziałów:
II §7ydział Karny

Orzekanie v/e \Ń,szystklch rodzajach spfaw w II §7ydziale l(atnym, stosowanie śtodków
zabezPieczalących §/ postępowaniu ptzygotowa$/cżym, tozpozna-"ń. spfaw wpływającvch w
PostęPowaniu Ptzyspieszonym, Sędzia wyspecjalizov/any otzekańe w sprawach
wykroczeniowych.

Y Y]ydziŃ Ksiąg WieczysĘch
ZastęPstwo Ptzewodniczącęgo V Wydziału I{sią §7ieczysĘch,, orzekanle v/ spfawach skarg na
czYnnoŚĆ rcferendatzaitozpoznawanie spIaw, w których otzeczęnię zostało uchylone z
przekazańem do ponownego tozpoznańa.

WYjątkowo ouekańe w innych sprawach wpływajacych do tutejszego Sądu w miatę potfżeby.

Pełnione funkcje:
Nie dotyczy

Reguły przydziału sptaw :

w wYPadku PrzYdzieleńa do więcej niż jednego wydziału na\eży podać wskaźnik pfocento\p).
odrębnie dla każdego z nich

II Wydział Karny - 100o/o

Y VrydziŃ Ksiąg Wieczystych-10 oń

- ewentua].ne dodatkowe lub odmienne reguły ptzydziała spraw od zasady automatycznego
PtzYdziału Spfav/ (np. sędzia wyspecjalŁowany, wrydzlały rodzinne i nieletnich, tejestrowe):

Uzasadnienie teguły przydziału splaw - ustalenia wskaźnika plocentowe go udziału * pirydri"k
wPłYvającYch do wrydziału lub pionu splaw ze wskazańem przyczyn zastosow uńi ńższ.go
wskaŹnlka ńż l00o/o ofaż sposobu ustaleni^ tego wysokości (podlega wlpełnieniu - ,u)i"
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższym ńż 1O0o/o) - orzekanie w §fild2i2|ę ksiąg'§?'ieczy5ry6|



jedynie w zakresie koniecznym,bez przydziału sptaw ,o*y.}l.

Zasady uastępst$/:
§7 PrzYPadku nieobecności sędziego w zakresie otzekarlta w §7ydziale I(arnym będzie
u astęPov/an\ Przez SSR I&zysztofa Duchnika. Stałe zastępstwo Przewodnic zącęgo Wydziału
I(arnego.

Dodatkowe ob ciĘeńa otaz ich wymiar: dyżury af eszto\fi/e.
§7 tamach dyżutów aresztowych - tozpoznawanle wniosków
atesztowania, zażaleń na zaftzymańe.

o żastosowafue tymcżaso\^iego
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-Wypis-

Z ptotokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego §/ Radomiu z dnia
23 listopada 201,8t. Obrady Kolegium tozpoczęto w Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 11.30 §7 obradach uczestniczyh: Przewodnicząca Koleglum
Ptezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzńska. Członkowie:
§7iceprezes SSO Anna Gzel, - Michalska, SSO MaŁgotzata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej Jędra,
SSR Tadeusz Rączkowski, SSR Grzegorz \Wysmolński. Nieobecni SSR Kzysztof
Duchnik, SSR Grzegou Gaj - nieobecność usprawiedliwiona. Protokołował SSR
Guegoru §fysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu podziału czynności sędziów
i refetendarzy sądowych sądów tejonowych okręgu radomskiego na2079t. (...).

Kolegium jednogłośnie pzyjeło zaptopollo§/any porządek posiedzenia.(...).

Ad.3. PrzewodniczącaKolegium przedstawiła projekt podziału czynnoŚci sędziów,

a§esofów sądowych i referendatzy sądowych sądów tejonowych oktęgu

tadomskiego na 2019t. (...).

Kolegium ptzeszło do opiniowania zakresów czyrrrrości sędziów t rcferetdatza

Sądu Reionowego w Ptzysusze.

Przewodnic zącaKo\egium zawnioskowaŁa o ptzyjęcie podziału czynnoŚci w Sądzie

Rejonowym w Przysisze tak jak zostało tó okteślone w PiŚmie Prezesa Sądu

Reionowego w Przysusze.

Kolegium, lednogłośnie w głosowaniu iawnym, pozytywnie zaopińolł,łało wniosek

Ptzewodniczącej Kolegium. (. .)

Kolegium zakończyŁo obrady o godz.13.00

Ptzewodniczący

Prezes Sądu Okręgowego

Mafta Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Relonowego

Gtzegotz §7ysmolński

na orgginale
ullaścitug(e) podpis(u)
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