
FORMULARZ P OD ZIAŁU C Z\NNOSCI

Na Podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 1tpca 2001 r. - Prawo o usttoju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015r. Poz. 133,z PoŹn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 rozpouądzenia Ministta Sptawiedliwośclz dnia
23 grudnia 2015 t - Regulamin urzędowania sądów pow,szechnych (Dz, IJ. poz. ŻZte\, po zasięgnięciu
oPinii I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (*]..i€ z ptotokołu posiedz"niu .tu.o*i załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następuiący indywidualny podział izynności w oktesie od dnia
01,.07.2019 t. do dnia 31,.12.2019 t.

Imię(imiona):

ANNA

Nazwisko:
o§rCZAREK

stanowisko słuzbowe:
Sędzia Sądu Reionoviego

Przydział do wvdziału lub wvdziałów:) ) J -- "

I Wydział Cywilny
Stałe zastęPstwo Prezesa Sądu Reionowego, orzekanle w spfa§rach cl,wiLnych w I Wydziale
CYwilrrYm, ZaStęPStu/o Przewodniczącego I \X/ydziału Cywilnego, żastępstv/o Przewodnic zącęgo
III §7Ydziału Rodzinnego i Nieletnich, wyjątkowo ozekanie w innych sprawach wpłl,wający.h do
tutejszego Sądu w rniarę pottzeby.

Pełnione funkcje:

Nie dotyczy.

Reguły przvdziału spfa§/ :

IVydziŃ Cywilny 100olo

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły ptzydziału spfav/ od zasady automatycznego
PuYdziału SPfa§/ (np. sędzia wyspecjalŁowany, :,"rydziały todzinne i nieletnich, tejesttowe):

Uzasadnienie reguły puydziału spfaw - ustalenia wskaźnika ptocentov/ę g" odri"ł" * prrydriil.
wPłl-wającYch do wydziału lub pionu spfaw ze wskazańęm przyczyn zastosowu^i nź"r"go
wskaŹnika ńż 100o/o ofaż sPosobu ustalenia jego wysokości (podlega wlpełrueniu w taz|e
ustalenia wskaźnika na pożiomie ńższym ńż 10Ooh):

Zasady żastępstu/:
W PrzlPadku nieobecności sędziego §/ zaktesie otzekanla będzie ona żastępowana przez SSR
Waldemata Żytńaka.



Dodatkowe obcĘenia oraz ich wymiar (np. dyżury atesztowe, dyżury sędziów todzinnych,
koordynatotzv): brak

(data)

3ĄDU



-Wypis-

Z protokołu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu ż dnia
23 listopada 2018r. Obrady Kolegium fożpocżęto 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 MaŁgotzaa Nowaczewska-Małek,
SSO Adam Piechota, SSR Piotr Chudzio, SSR Beata Fikus, SSR Afldrzej Jędra,
SSR Tadeusz Ęczkowski, SSR Gnegorz §fysmoliński. Nieobecni SSR Ktzysztof
Duchnik, SSR Grzegotz Gaj - nieobecność usptawiedliwiona. Protokołował SSR
Gtzegotz §7ysmolński.

Porządek posiedzenia (. . .).

3. §7yrażenie opinii w przedmiocie projektu podziału czynności sędziów
i referendarzy sądowych sądów reionowych okrę$l radomskiego na 2019r. (...).

Kolegium j ednogłośnie pzyięło zaptoponowany porządek posiedzenia. (. . . ).

Ad.s. Przewodnicząc^ Kolegium przedstawiła projekt podziału czynnoŚci sędziów,
a§esofów sądowych i tefetendauy sądowych sądów tejonowych okrc$J
radomskiego na 2019t. (...).

Kolegium ptzeszło do opiniowania zaJłesów czynności sędziów t tefetendatza

Sądu Reionowego w Przysusze.

Przewodniczącal(olegium zawnioskowała o ptzyjęae podziału czyrrnoŚci w Sądzie

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

Rejonowego w Przysusze

Kolegium, jednogłośnie w głosowaniu iawnym, pozytywnie zaopińo:llało wniosek

Pzewodniczącej Kolegium (. . .).

Kolegium zakończyŁo obrady o godz.13.00

Pzewodniczący Protokolant

Prezes Sądu Oktęgowego Sędzia Sądu Rejonowego

Mara Łobodzńska Gruegorz§fysmolński

na oryginale
ulaściu:u(e) podpis(u)
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