
FORMULARZ P ODZIAŁU C Z'rNNOSC I

Na Podstawie att. 22a usta-wv z dnia 27 1lpca 2001 r. * Prawo o usttoju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015t. Poz. 133, z Poźnzm.) w związku z § 48 ust, 1 rozporządzenta Ministra Sprawiediiwości z dnia
23 grudnia 2015 r. - Regulamin utzędowania sądów powszechnych (Dz. IJ. poz.2316), po zasięgnięciu
oPinii I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (.rry,.iąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indl.widualny podział czynności w okresie od dnia
01,.01.2019 t. do dnia 31.12.2079 t.

Imię(imiona): Iwona

Nazwisko:
AND RYSZ KI E§r/I CZ - ZU Ro§rS KA

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionos/ego

Przydział do wydziału lub wydziałów:
III §fydział Rodzinny i Nieletnich

Ptzewodnictwo IIT Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, orzekanie w spla§/ach cl,wilnych i
kamych ze stosunków rodzinnych i nieletnich w III \X/ydziale Rodzinnym i Nieletnich , nadzót w
trYbie aft.77 usta$7y o postępowaniu w sprawach nieletnich, nadzót nad pracą zawodowych
kutatorów rodzinnych zrviązanych z orzeczeniami wydanymi w III \Wydziale Rodzinnym i
Nieletnich, orzekańę w zakresie niezbędnym dLa zakończenia spraw zna)dujących się w tęferacię
sędziego w I Wydziale Cywilnym, wyjątkowo otzekarlle w innych sptawach wpływających do
tutejszego Sądu w miarę potrzeby.

Pełnione funkcje:
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Reguły przydziału spfav/ :

III Vy dziŃ Rodzinny i Nieletnich - 1000lo

- ewentualne dodatkowe lub odmienne teguły przydziału spfaw od zasady automatycznego
PrzydziaŁu spfa§/ (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

Uzasadnienie reguły przydztału spfaw - ustalenia wskaźnika pfocentov/ego udziału w przydziale
wPłYwających do wydziału lub pionu spfaw ze wskazańem przyczyn zastosowarlla nlższego
wskaŹnika niż. 10Oo/o ofaż sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w tazie
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższym ńż IOOo/o):

Zasady zastępstw:

W PrzlPadku nieobecności sędziego w zakresie orzękanla będzie ona zastępowana przez SSR
Annę Owczarekt SSR Ninę I{obet.



Dodatkowe obciĘeńa otaz ich wymiat : dyżury afeszto§/e, koordynatot ds. mediacji.
§7 tamach dyżutów afesutowych - rozpoznawańę wniosków o zastosowańe Ęmczasov/ego
aresztowani a, zażaLeń na zatrzymańe.

(data)



-Wypi.-

Z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego §/ Radomiu z dnia
23 listopada 201,8t. Obrady Kolegium tożpocżęto w Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 11.30 §7 obradach uczestniczyh: Przewodnicząca Koleglum
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzińska. Członkowie:
§7iceprezes SSO Anna Gze1, - Michalska, SSO MaŁgotzata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej Jędta,
SSR Tadeusz Rączkowski, SSR Grzegorz \Wysmolński. Nieobecni SSR Krzysztof
Duchnik, SSR Grzegotz Gaj - nieobecność usprawiedliwiona. Protokołował SSR
Guegotz §fysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. \07yrażenie opinii \p przedmiocie prclektu podziału czynności sędziów
i referendauy sądosrych sądów rejonowych okręgu radomskiego na2079t. (...).

Kolegium j edno głośnie przyj eło zaprcpofl owany p orządek p osiedz enia. (. . . ) .

Ad.3. Przewodnicząca Kolegium przedstawiła projekt podziału czynności sędziów,
ase§oróur sądowych i referendatzy sądowych sądów tejonowych oktęgu
tadomskiego na 2019r. (...).

Kolegium przeszło do opiniowania zakresów czyrrności sędziów i rcfercndarza

Sądu Reionowego w Ptzysusze.

PrzewodniczącaKolegium zawnioskowała o ptzyjęcie podziału czyrrnoŚci w Sądzie

Reionowym w Pzysusze tak jak zostało to określone w piŚmie Prezesa Sądu

Rejonowego w Przysusze.

Kolegium, jednogłośnie w głosowaniu iawnym, pozytywnie zaopińoslało wniosek

Przewodniczącei Kolegium (...).

Kolegium zakończyŁo obrady o godz.13.00

Przewodnicząry

Prezes Sądu Okręgovrego

Mara Łobodzńska

protokolarrt

Sędzia Sądu Rejonowego

Gtzegotz §7ysmolński
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