
FORNIUIńRZ P ODZIAŁU C Z\.NNOSCI

Na Podstawie att. 22a ustaw}, z dnja 27 ltpca 2001, r. - Ptawo o ustr:oju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015t. poz. 133,z poźn.zm.) w związku z § ,l8 ust. 1 rozpouądzenia Ministta Sptawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 t - Regulanin uąędowania sądów powsąechnj,ch Pz. U. poz.231,6), po zasięgnięciu opinl
I{olegium Sądu Oktęgowego w Radomiu (oT,.i€ z ptotokołu posiedzenia stanowi załączntk do
niniejszego dokumentu) ustalam następujący ind1,,widualny podział czynności rv okresie od dnia
25.03.2079 t. do dnia 31,.72.2019 l

Imię(imiona):

Robert

Nazwisko:
KoSNo

stanowisko służbowe;
Starszy teferendarz sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów:

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Ptzewodnictwo V \X/ydziału I{siąg §7ieczystych, orzekańe v/ sptav/ach wieczystoksięgowych
w V Wydziale Iśią §7ieczystych.

Pełnione funkcje:
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg §7ieczystych

Reguły ptzy dztału spf a§/:

- wskaźnik pfocentowy udziałuw przydza\e v/pł\,wających do §r},działu lub pionu spfa§/ (procent
czynnoŚci orzeczńczych pny założeńu, że dla osoby wykonującej wyłączńe czynności
orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100o/o);

w wyPadku przydzieleńa do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik pfocento\w
odtębnie dla każdego z ntch:

V §fydział Ksiąg §7ieczystych - 1,00 %

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spfav/ od zasady automatycznego
Przydziału spfav/ (np. sędzia wyspecjalizowany, wrydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

Uzasadnienie reguły przydziału spfaw - ustalenia wskaźnika pfocentov/ego udziału w przydzia\e
wPływających do wydziału lub pionu spta§/ ze wskazańerr. przyczyn zastosowanta ńższego
wskaŹnika ńż 100%o ofaz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wlpełnienia w razie
ustalenia wskaźnika na poziomie f:lższym nlż 100o/o):

Zasady zastępstw:
\X/ przypadku nieobecności refete ndana
Wojciecha Szczepańskiego .

w zaktesie otzekańa będzie on zastępowany przez SSR



Dodatkowe obciĘenla oraz ich wymiat (np. dyżury afesżtowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzv): btak.
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-Wypis-
Z Protokołu posiedzenia I(olegium Sądu Okręgowego w Radomiu z dńa 22 marca 2O19t,

Obrady I{olegium rozpoczęto w Sądzie Okręgowym w Radomiu o godz. 9.20, W obradach

uczestńczyli: Przewodńcząca I(olegium Prezes Sądu Okręgo\Mego w Radomiu SSR Marta

Łobodzńska. Członkowie: SSO §7iceprezes Anna GzeI Michalska, SSO Małgorzata

Nowaczewska - Małek, SSR Piotr Chudzio, SSR Grzegorz Ga1 SSR AndtzeiJędru, SSR Grzegorz

§7ysmolński. Nieobecni: SSO Adam Piechota, SSR I{rzysztof Duchnik, SSR Beata Fikus,

SSR Tadeusz Rączkowski - rueobecność usprawiedliwiona. Protokołował SSR Grzegorz

§7ysmolński. Porządek posiedzertta; 1". (...),2.(...), 3. (...),4.(...), 5. §lyrażeńe opinii

w Przedmiocie Projektu podziałów czynności sędziów Sądu Rejono§/ego w Ptzysusze i statszego

rcferendatza sądowego, 6. (...),7. (...), 8. (...), 9. (,..), 10. (,..). Ptzewodńcząca I{olegium

wniosła otozszerzeniepotządkuobtadopkt11.(...), opkt1,2. (...),opkt13. (...)otaz opkt.
14 (...).

I{olegium jednogłośnie przyjęło zapfopono§/any porządek posiedzeńa. , 
"

Ad. 5 Ptzewodnicząca l(olegium pzedstawiła wniosek o wyrażeńe opinii w ptzedmiocie

Ptojektu Podztałiw czynności sędziów Sądu Rejonov/ego w Ptzysusze i starszego ręfercndatza

sądowego.

I{olegium jednogłośnie. w drodze uchwałv, w głosorvaniu jarvnvm, pozvq.wnie zaopiniowało

ptojekt podziałów czynności sędziów Sądu Rejono§iego w Przysusze i statszego teferendarza

sądowego..

I(olegium zakończyło obrady o godz.10.30 .

Przewodńcząca
Pręzęs Sądu Okręgowego

Marta Łobodzńska

protokolant

Sędzia Sądu Rejono§/ego

Guegorz '§7ysmolński

na orgginale
rułaścirlp(e) podpis(g)

Uaryndnoóó rorgfuaien
ćwiad,cev
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