
F, ORMUI-ĄRZ P oD ZIAŁU C Z\NNO Ś C I

Na Podstawie art. 22a.ustawy z dnia 27 Llpca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2018t. Poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 rozpo rządzenia Ministra Sptawiedliwości z dnia 23 grudńa 2015
r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Pz. IJ. poz. 2316 ze zm.), po zasięglięciu opinii
I{olegium Sądu Okręgowego w Radorniu (*y.iąg z ptotokołu posiedzenia ,turro*i załącznlk
do niniejszego dokumentu) ustalam następująry indy,wrdualny podziai czynności w oktesie od dnia
18 czerwca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Imię(imiona):

Ktzysztof

Nazwisko:
DUCHNIK

stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Reionowego

Ptzydział do wydziału lub wydziałów:
IIlXlydziŃ Karny

Pelruone funkcje:

Pzewodnicząq II §7ydziału Katnego
Ptzewodnictwo II Wydziała I(atnego, orzekańę we wszystki ch todzajach spraw w II \X/ydziale
I(arnYm, otzekańe w sptawach wytoków łącznych, orzekańew sptawach wykonawczych,
nadzót nad wYkonywaniem otzeczeńw sptawach katnych i wykroczenio*y.L, nadzót nad,
kuratotami dla osób doroslych, stosowańe środków zabezpieczających w postępowaniu
Pfzlgotowa§/czYm, tozloznawanie spraw wpływających w postępowaniu przyspieszonym,
wYjątkowo otzekańe w innych sprawach wpływajacych do tutejszego Sądu w-miaĘ poftzeby.

Reguły puydziału spfaw :

IIVIydziŃ Karny -90o^
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spfaw od zasady alutorrraryczflego
przydziaLu spf,w; sędzia wyspec|alizowafly - spfa\ń,y wykonawcze.

UzasadnienietegułyptzydziałuSpfav/_ustaleniawskaźnikap'
wPłY'wającYch do wrydz:n,ł:u lub pionu spfav/ ze wskazańem przyczyn zastosowanii nŁ"r"go
wskaŹnika riż 100o/o olaz sposobu ustalenia jego wysokości (podi.gu wlpełnieniu - ,^ri.
ustalenia wskaźnika na poziomie ńższymńż 7OOo/o):

Funkcia Pzewodniczącego II §7ydziału Katnego
Członek Kolegium Sądu Okęgov/ego

Zasady zastępstw:
W PrzYPadku nieobecnoŚci sędziego v/ zaktesie orzekańa będzie on żastępowany przez SSR
§foj ciecha Szczepańskiego.

Dodatkowe obcĘenia oraz ich wymiat : dyżvy afesżtowe.



§7 tamach dyżurovł atesżtovr'ych - tozpoznawańę
atesztowani a, zażaleń n^ zatlzymańe.

wniosków o zastosowańe tyrnczasov/ego
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