
FORMULARZ P ODZIAŁU C Z\NNOSCI

Na Podstawie art. 22a ustawy z dnja 27 ltpca 2001 r. - Prawo o usttoju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015r. poz. I33, z poźn.zrn.) w związku z § ,ł8 ust. 1 rozponądzenia Nfinistra Sptawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 t. - Regulamin uzędowania sądów powszechnych Q)z. IJ. poz. ŻUeY po zasięgnięciu
oPinri l(olegrum Sądu Oktęgowego w Radomiu (.rry-.iąg z ptotokołu posiedzenia .tu""*i zalącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indy,widualny podział czynności w okresie od dnia
01,.01.2019 t. do dnia 31,.12.2019 t.

Imię(imiona):

NINA

Nazwisko:
KoBER

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionov/ego

Ptzydział do wydziału lub wydziałów:

IY/ydziŃ Cywilny

Orzekanie w sptawach cl.wilnych we wszystkich rodza)ach spraw.

II §7ydział Kamy

Orzekanie w spfav/ach karnych i o wykrocz eńa znajdujących się w chwili obecnei w teferacie
sędziego w II §7ydziale I(atnym

§7Yjątkowo orzękanle w innych sptawach wpływających do tutejszego Sądu w miatę potrzeby.

Pełnione funkcje:

Nie dotyczy.

Reguły ptzydziału sptaw :

w wYPadku PrzYdztelenta do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik pfocento§T
odrębnie dla każdego z ntch:

I VydziŃ Cywilny -100 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły ptzydziału spfaw odzasady automatycznego
PtzYdziału SPIa§/ (np. sędzia wyspecjalizowany, vrydziały todzinne i nieletnich, rejestrowe):

Uzasadnienie reguły przydztału spfaw - ustalenia wskaźnrka pr"..rt -ę" "ł.ł" - pr"yaoł.
wPłYwającYch do wydziału lub pionu spfaw ze wskazańem przyczyn zastoso,w ańi ńższego
wskaŹnika ńż I(fio/o oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w raztę
ustalenia wskaŹnika nu poziorł e nlższym ńż 1OOo/o): sędzia otzekający również w §7ydziale
KarnYm do czasu zŃarryienia spfa§/ kamych znaj&Ąących się w jej referacie (obecnie 5
spraw).



Zasady zastępstw:
W PtzlPadku nieobecności sędziego w zaktesie orzekańa będzie żastępowana pfżez SSR I.
Andtyszkiewicz-Zurowską - spfa\Ivy cl,wilne i SSR K. Duchnika - ,pr"-y ńrr"

Dodatkowe obciĘenn otaz ich wymiat: dyżury afesztowe.
\X/ tamach dyżurów atesztowych - rozpoznawańe wniosków o żastosow ańe Ęmczasov/ego
^Iesztow 

anla, zażaleń na zatrzymańe.
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-Wypis-

Z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu ż dnia
23 listopada 201.8t. Obrady Kolegium tożpoczęto \ł, Sądzie Okręgowym
w Radomiu o godz. 11.30 §7 obradach uczestniczyh: Pruewodńcząca Kolegium
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzńska. Członkowie:
§7iceprezes SSO Anna Gze], - Michalska, SSO MaŁgotzata Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Andrzej Jędta,
SSR Tadeusz Ęczkowski, SSR Grzegorz 'Wysmolński. Nieobecni SSR Krzysztof
Duchnik, SSR Grzegou Gaj - nieobecność usptauńedliwiona. Protokołował SSR
Grzegorz §fysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. \Yynżeńe opinii vv przedmiocie proiektu podziału czynności sędziów
i refetendarzy sądowych sądów rejonowych okręgu radomskiego na201,9t. (...).

Kolegium j ednogłośnie ptzyj ęło zaptopoflowany porządek posiedzenia. (. . . ).

Ad.3. Przewodnicząca Kolegium przedstawiła projekt podziału czynności sędziów,
asesofó\il/ sądowych i refetendatzy sądowych sądów tejonowych okręgu
radomskiego na 201%. (...).

Kolegium ptzeszło do opiniowania zaktesóvr czyffrości sędziów i rcfercndatza
Sądu Reionowego w Ptzysusze.

PrzewodniczącaL{olegium zawnioskovłała o ptzyjęcie podziału czynnoŚci w Sądzie

Rejonowym w Przysusze tak jak zostało to określone w piŚmie Prezesa Sądu

Rejonowego w Przysusze.

Kolegium, iednogłośnie w głosowaniu lawnym, pozytywnie zaopińowało vrniosek

Przewodniczącej Kolegium. (. ..).

Kolegiurn zakończyŁo obrady o godz.13.00

Przewodnicząry

Prezes Sądu Okęgowego

Mafia Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Rejonowego

Gruegorz §7ysmolński

na orgginale
ullaściug(e) podpis(B)
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