
FORMULARZ P ODZIAŁU C Z\NNOSCI

Na Podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 1tpca 2001, t. - Ptawo o usttoju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015t. poz. 1,33, z poźn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 tozporuądzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 gtudnia 2015 r. * Regulamin utzędowania sądow powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu
opinii I{olegium Sądu Oktęgowego w Radomiu (-r-.iąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący ind}.widualny podział czynności w okresie od dnia
25.03.2019 r. do dnia 3'l.12.2019 t.

Imię(imiona):
Kłzysztof,

Nazwisko:
DUCHNIK

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

Puydział do wydziału lub wydziałów:
IIVydzi*ł Kamy

Przewodnictwo II \X/ydziału I(atnego, orzekańe we wszystkich rcdzalach sptaw w II Wydziale
I{amym, otzekańe w sprawach wyroków łącznych, otzekanie w sptawach wykonawczych,
nadzót nad wykonywaniem otzeczeń w sprawach kamych i rĘ,ktoczeniowych, nadzór nad
kuratotami dla osób dorosłych, stosowanie środków zabezpteczajacych w postępowaniu

prz)-gotou/a\Mczym. tozpoznawanie spraw wpłl-wających * postępowaniu piryrpLrrory-.
wyjątkowo orzekańe w innych sprawach wpływających do tutejszego Sądu w miarę potrzeby.

Pełnione funkcje:

Przewodni czący II §7ydziału Katnego

Członek Kolegium Sądu Okręgo\rrego

Reguły ptzydziału spfav/ :

II §7ydział Kamy -I00%

- ewentualne dodatkowe lub odmienne teguły przydziału spfa§/ od zasady automatycznego
PrzydziaŁu spfa\ń/ (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe);
sędzia wyspecjalizowany - spfawy wykonawcze.

Uzasadnienie teguły przydziała spfa§/ - ustalenia wskaźnika pfocentovrego udziału w ptzydziaLe
wPłl'wających do wydziału lub pionu spfav/ zę wskazantem przyczyn zastosow^n1^ nlższego
wskaŹnika ńż 700o/o ofaz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w tazte
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższym nlż 100o/o):



Zasady zastępstw;

W PrzYPadku nieobecności sędziego §r zaktesie otzekanta będzie on żastępowany przez SSR
§7oj ciecha Szczepańskiego.

Dodatkowe obciĘeńa oraz ich vymiat : dyżury afesztowe.
§7 ramach dyżutów afeszto,\ilych - tozpoznawańe wniosków o żastosowanle qrrrczasowego
atesztowani a, zażaleń n^ zaftzymańe.
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(data)



-§7ypis-
Z Ptotokołu Posiedzenia I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu z dńa 22 marca 2O19r.

Obrady I{olegium tozpoczęto w Sądzie Okręgowym w Radomiu o godz. 9.2O. W obtadach

uczestniczyli: Pzewodn7cząca l{olegium Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta

Łobodzńska. Członkowie: SSO \il7iceprezes Anna GzeI Michalska, SSO Małgorzata

Nowaczewska - Małek, SSR Piotr Chudzio, SSR Grzegorz Ga1, SSR AndrzeiJędtu, SSR Gtzegorz

Wysmolński. Nieobecni: SSO Adam Piechota, SSR I{rzysztof Duchnik, SSR Beata Fikus,

SSR Tadeusz Rączkowski - nieobecność usptawiedliwiona. Protokołował SSR Grzegotz

§7ysmolński. Porządek posiedzeńa: 1. (...),2.(...), 3. (...),4.(...), 5. Wynżente opinii

w Przedmiocie Ptojektu podztaŁów czynności sędziów Sądu Rejono§/ego w Przysusze i starszego

refetendatza sądowego, 6. (..,),7. (,..), 8. (...), 9, (. .), 10. (,..). Przewodńcząca I(olegium

wniosła o rozszęrzenie potządku obrad o pkt 11. (,..), o pkt 12. (...), o pkt 13. (...) oraz o pkt.

14 (...).

I{olegium jednogłośnie puyjęło zapfoponov/any porządek posiedzeńa. . "

Ad. 5 Przewodnicząca I{olegium przedstawiła wniosek o wryrażenle opinii w ptzedmiocie

Ptojektu Podziałów czynności sędziów Sądu Rejonov/ego w Ptzysusze i starszego ręfęrendatza

sądowego,

I{olegium jednogłośnie. rv drodze uchrvałr., lv głosolvaniu jarvnvm, poz\-Ę§nie zaopiniorvało

Ptojekt podziałÓ:v czynności sędziów Sądu Rejonov/ego w Przysusze i statszego teferendatza

sądowego.,

I(olegium zakończyło obrady o godz.10.30 .

Przewodńcząca
Prezes Sądu Okręgowego

N{arta Łobodzńska

ptotokolant

Sędzia Sądu Rejonowego
Guegorz \X/ysmolński

na orgginale
tułaściu:p(e) podpis(u)


