
FORMULARZ P ODZIAŁU CZYNNOSCI

Na Podstawie att. 22a ustaw}, z dnia 27 ltpca 2001 t. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015r. Poz. 133, z PoŹn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 tozpouądzenla Ministra Śprawiedllwości z dnia
23 grudnia 2015 r. - Regulamin uzędowania sądów powszóchnych (Dz. U. poz. Źle;, po zasięgnięciu
oPinri l{olegrum Sądu Okręgowego w Radomiu (.ory.iąg z ptotokołu posiedz"nia .tu""-i zalącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następuiący indy-wrdualry podział czynności w okresie od dnia
25.03.2079 r. do dnia 31,.12.2019 t.

Imię(imiona):

§7oiciech

Nazwisko:
SZCZEPAŃSKI

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

PrzydziaŁ do vf,działu lub wydziałów:
IIV/ydziŃ Kamy

Stałe zastęPstwo Prezesa Sądu. Orzekanie we wszystki ch rcdzajach spraw w II Wydziale l{arnym,
stosowanie Śtodków zabezpieczających v/ postępowaniu pfżygotowawczym, rozpoznawanle
SPtaw wPłY'wającYch w postępowaniu ptzyspieszonym. Sędzia wyspecjalizowafly _ otzekanie w
sPrawach wykroczeniowych. Zastępstwo Ptzewodniczącego II \X/vdziału I(arnego.
WYjątkowo orzekańe w innych sprawach wpły.wających do tutejszego Sądu w -i"rę potfueby.

Y §{ydziŃ Ksiąg §7ieczystych

ZaStęPSt§/o Przewodnic zącego V Wydziału Iśiąg \il/ieczystych,, orzekanie u/ spfawach skarg na
czYnnoŚĆ tefętendatza 7 tozpoznawanie spfaw, w których otzeczeńe zostało uchylone z
ptzekazańem do ponownego tozpozflanla.

Pełnione funkcje:

Nie dotyczy

Reguły przydziału spfau/ :

w wlPadku Przydzielenta do więcej niż jednego wydziału na\eży podać wskaźnik pfocento\py
odrębnie dla każdego z ńch:

IIVydziŃ Karny -!00o/o

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spfav/ od zasady automaqIcznego
PtzYdziału Spfav/ (nP. sędzia wyspecjalizowany, wydziały,Ód"io.r" i nieletnich, t.l.rtro-e),

sędzia wyspecialiżowafiy - orzekanie w §pfawach wyktoczeniowych.

UzasadnienieregułyprzydziaŁuSpfa§/-ustaleniawskaźnikap'"."ry
wPłYvającYch do wydziału lub pionu spraw ze wskazanięm przyczyn uastosow^ńi nttrzego
wskaŹnika ńż 100o/o oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podiega wylełnieniu w razie



ustalenia wskaźnika na pożiomie ńższym nt tOOĄ ,

Zasady zastępstw:

W PtzYPadku nieob_ecnoŚci sędziego w zakresie otzekańa w II §7yd zia1e l{arnvm będzie
żastępowany przez SSR Iłzysztofa Duchnika.

Dodatkowe obciązeńa otaz tchwymiar: dyżlry afesztowe.
\X/ ramach dYŻurów afeszto\vych - tozpoznawafl7e wniosków o zastosov/ańe Ęmczaso§/ego
aresztowania, zażaleń na zaftzym^nię.
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-Wypis-
Z Protokołu Posiedzenia I(olegium Sądu oktęgowego w Radomiu z dnla 22 marca 2019r.
obradY I(olegium rozPoczęto w Sądzie okręgowym w Radomiu o godz. 9.2O. w obradach
uczestniczYli: Ptzewodnicząca I{olesium Ptezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Matta
Łobodzńska, Członkowie: SSO §7iceprezes Anna GzeI Michalska, SSO Małgotzata
Nowaczewska - Małek, SSR Piotr Chudzio, SSR Grzego rz Gal,SSR Andrze ) Jędru,SSR Gtzegoz
\X/Ysmolński, Nieobecni: SSO Adam Piechota, SSR Iłzysztof Duchnik, SSR Beata F-ikus,
SSR Tadeusz Rączkowski - nieobecność usprawiedliwiona. protokołował SSR Gtzegotz
§7ysmolński. Porządek posiedzeńa: 1. (...),2.(...), 3. (,..), 4. (. .), 5. Vlyrażeńe opinii
w Ptzedmiocie Ptojektu Podziałów czynności sędziów Sądu Rejonowego w przysusze i starszego
tefercndatza sądowego, 6, (",),7, (...), B. (,..), 9. (...), 10. (,,.). Ptzewodńcząca l(o.egium
wniosła o roz,zeIzerue porządku obrad o pkt 11. (. .), o pkt 12. (,..), o pkt 13. (...) otazo pkt.
14 (...).

I{olegrum jednogłośru e przyjęło zapfopono\v any porząd,ek posiedze ńa. . .

Ad. 5 przewodnicząca l{olegium przedstawiła wniosek o wl,razenie opinii w przedrniocie
Proiektu PodziaŁÓlv czYnnoŚci sędziów Sądu Rejono§/ego w Ptzysusze i statszeg o refercndatza
sądowego.

I{olegium jednogłośnie. rv drodze uchrvałl-, rv głosorvaniu jarvnr.m, poży§rynie zaopiniowało
Proiekt Podziałólv czYnnoŚci sędziów Sądu Rejonowego w Ptzysusze i statszeg o rcferendatza
sądowego..

I(olegium zakończyło obrady o godz. 10.30 ,

Ptzeulodnicząca
Prezes Sądu Okręgowego

Mafta Łobodzńska

ptotokolant

Sędzia Sądu Rejonov/ego

na orgginale 
Guegorz §7ysmoliński
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