
FORMUIńRZ P ODZIAŁU C Z\NNOSCI

Na Podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 llpca 2001 t. - Prawo o ustfo,iu sądów powszechnych Pz.U.z 2015r. Poz. 1,33, z Poźn.zm.),w zńązku z § 48 ust. 1 rozporządzenta N{inistta Śprawiedliwości z dnia
23 grudńa 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Pz. IJ. poz. ŻZle,, po zasięgnięciu
oPinii I{olegium Sądu Okręgowego w Radomiu (oy.iąg z ptotokołu posiedzenia stanowr zalączntk
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indy,widualny podział czynności w okresie od dnia
25.03.2019 t. do dnia 31.12.ż019 t.

Imię(imiona):

ANNA

Nazwisko:
owCZAREK

stanowisko służbowe;
Sędzia Sądu Reionowego

Przydział do vf,działu lub wydziałów:
I §7ydział Cywilny

Orzekanie w spfa§/ach cy,wilnych w I §Vydziale Cywilnym, zastępstwo PtzewodniczącegoI
WYdziału Cy'wilnego, vryjątkowo onekańe w innych sprawach wpły,wających do tutejszego Sądu
w miarę potrzeby.

Pełnione funkcie:
Nie dotyczy

Reguły przy dział,ł sptaw :

IW]ydziŃ Cy,wilny - !00 o/o

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziaŁu spfav/ od zasady automatycznego
PuYdziału Spfaw (np. sędzia wyspecjalizov/any, wydziały rodzinne i nieletnich, tejestrowe):

Uzasadnienie teguły przydziału spfaw - ustalenia wskaźnika pfocentov/ego udziału w przydzia\e
wPłYwających do wydziału lub pionu spraw ze wskazańem przyczyn zastosovJ,n*i n:/zrr.go
wskaŹnika ńż 100o/o ofau sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie
ustalenia wskaźnika na poziomie nlższym ńż 1OOo/o):

Zasady zastępstui:
W PtzYPadku nieobecności sędzieg9 w zaktesie orzekańa w I \X/ydziale Cl,wilnym będzie ona
żastępowana ptzez SSR Waldemara Żytńaka i SSR Ninę l(ober .



Dodatkowe obciĘenia oraz ich wymiat : (np. d,vżury aIesztowe, dyżury
koordynatotz1): brak

sędziów rodzinnych,

pfil$ -$3- ;{ 5

(data) pis Pteż Sądu)

jrł;#.!:ł3
ffiiilo,,;ru;i:



-Wypis-
Z Ptotokołu posiedzenia l(olegium Sądu Okręgowego w Radomiu z dńa 22 marca 201,9r.

Obtady i(olegium tozpoczęto w Sądzie Okręgowym w Radomiu o godz. 9.2O. W obradach

uczestńczyli: Ptzewodfl7cząca i{olegium Ptezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta

Łobodzńska. Członkowie: SSO \il7iceprezes Anna Gzel Michalska, SSO Małgotzata

Nowaczewska - Małek, SSR Piott Chudzio, SSR Gtzegorz Gaj, SSR AndrzejJę&a, SSR Grzegotz

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

SSR Tadeusz Rączkowski - nieobecność usptawiedliwiona. Ptotokołował SSR Grzegorz

Wysmoliński, Potządek posiedzeńa: 1. (...),2.(..,), 3. (...),4.(...), 5. Wyrażente opinii

w Ptzedmiocie projektu podziałów czynności sędziow Sądu Rejonowego w Ptzysusze i starszego

rcfercndatza sądowego,6. (...),7. (...), B. (...), 9. (...), 10. (.,.). Przewodntcząca l(olegium

wniosła o tozszęrzenie potządku obrad o pkt 11. (,..), o pkt12. (,,.), o pkt 13. (...) oraz o pkt.

14 (...).

I(olegium j e dnogło śni e przyj ęło żapf op onov/ any p ot ządek p o siedz e flua. . .

Ad. 5 Ptzewodnicząca I{olegium ptzedstawiła wniosek o wyrażenie opinii w przedmiocie

Ptojektu podziałóvł czynności sędziów Sądu Rejonowego w Przysusze i starszego tęfętendarza

sądowego.

I{olegium jednogłośnie. rv drodze uchrvałv, rv głosorvaniu jarvnvm, poz\-t\Nnie zaopiniorvało

Projekt podziałów czynności sędziów Sądu Rejono§/ego w Ptzysusze i statszego tefetendarza

sądowego..

I(olegium zakończyło obrady o godz.10,30 ,

Prz.elvodńcząca
Ptezes Sądu Okręgov/ego

Matta Łobodzńska

ptotokolant

Sędzia Sądu Rejonowego
Grzegorz \X/ysmolński

na orpginale
tułaścirup(e) podpis(g)
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STARSZ,Y INSPEKTOR
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