
FORMULARZ P ODZIAŁU CZ\NN OSC I

Na Podstawre art. 22a ustawy z dnja 27 llpca 2001, t. - Ptawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015t. Poz. 1,33,z poŹn.zm.) w związku z § 48 ust. 1 tozporządzenia Ministta Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia2015 t - Regulamin urzędowania sądów powszechnl.ch (Dz. U. poz. 231,6), po zasięgnięciu
oPinii l{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (oy.ią z protokołu posiedzenia stanowi załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący ind}-widualny podztał czynności w oktesie od dnia
25.03.2019 t. do dnia 3t.lż.2019 t.

Imię(imiona):

NINA

Nazwisko:
KoBER

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionov/ego

Przydział do wydziału lub wydziałów:

IY/ydziŃ Cywilny

Orzekanie w sptawach cywiLnych we wszystkich rodzajach spraw.
Wyjątkowo otzekanie w innych sprawach wpływającvch do tuteiszego Sądu w miatę potrzeby.

Pełnione funkcje:
Nie dotyczy.

Reguły ptzy działl spfav/ :

w wyPadku przydzieLeńa do więcej niż jednego wrydziału należy podać wskaźnik pfocento\ily
odtębnie dla każdego z ntch:

I §7ydział Cywilny -100 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spfav/ od zasady automatycżnego
Przydziała spfaw (np. sędzia wyspecjalŁowany, w-idziały todzinne i nieletnich, tejestrowe);

Uzasadnienie reguły przydziału spfav/ - ustalenia wskaźnrka pfocento§/ego udziału w ptzydziale
wPł}'wających do wydziału lub pionu spfaw zę wskazantem pruyczyn zastosow aria ńższego
wskaŹnika ńż 100oh otaz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razle
ustalenia wskaŹnika na poziomie ńższym niż 100o/o): sędzia ouekaiący tównież w II
Wydziale Katnym do czasu zŃasvienia spfaw karnych znai&Ąących się w jei tefetacie
( 2 sprawy).



Zasady zastępstv/:

V7 PtzYPadku nieobecnoŚci sędziego w zaktesie orzekatia w I \Mydziate Cy,wilnym będzie
zastępowana przez SSR A.Owczatek , SSR §7.Zytniaka .

Dodatkowe obciĘeńa otaz ich wymiat (np. dyżury afesżtowe, dyżuty sędziów todzinnych,
kootdynatorzy): btak
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Prezesa SN"))



-Wypis-
Z Ptotokołu posiedzenia I(olegium Sądu Okręgowego w Radomiu z dńa 22 marca 2O19r.

Obrady I(olegium rozpoczęto w Sądzie Okręgowym w Radomiu o godz. 9.2O. W obradach

uczestniczyli: Przewodnicząca Kolegium Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta

Łobodzńska. Członkowie: SSO Wiceptezes Anna GzęI Michalska, SSO Małgotzata

Nowaczewska - Małek, SSR Piotr Chudzio, SSR Grzegorz Gaj, SSR AndrzelJę&a, SSR Grzegorz

§7ysmolński. Nieobecni: SSO Adam Piechota, SSR Iłzysztof Duchnik, SSR Beata Fikus,

SSR Tadeusz Rączkowski - nieobecność usptawiedliwiona. Protokołował SSR Gtzegotz

§fysmoliński. Potządek posiedzeńa: 1,. (.,,),2.(,..), 3. (...), 4. (...), 5. Wyrażenle opirui

w Ptzedmiocie Projektu podziałów czynności sędziów Sądu Rejono§/ego w Przysusze i starszego

rcferęndarza sądowego, 6. (...),7. (...), B. (,..), 9. (. .), 10. (.,.). Przewodntcząca I(olegium

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

14 (...).

I{olegium j ednogł o śni e p rzyj ęło z apf op onow any p orządek p o siedz e ńa. . .

Ad. 5 Przewodnicząca l(olegium przedstawiła wniosek o wytazenie opinii w przedmiocie

Ptojektu Podziałlul czynności sędziów Sądu Rejonowego w Przysusze i statszego teferendarza

sądowego.

I{olegium jednogłośnie. rv drodze uchrvałr-, rr. głosorvaniu jarvnvm, poz\,§vnie zaopiniorvało

Projekt podziałlw czynności sędziów Sądu Rejonowego w Ptzysusze i statszego tefetendatza

sądowego.,

I(olegium zakończyło obtady o godz. 10.30 .

Przewodńcząca
Ptezes Sądu Okręgov/ego

Marta Łobodzńska

ptotokolant

Sędzia Sądu Rejonowego
Gtzegorz \X/ysmolński

na orgginale
rułaścirug(e) podpis(g)
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