
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstaw ie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów pow szechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 c), ust. 3 i 5 rozporządzenia M inistra 
Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulam in urzędow ania sądów  pow szechnych (Dz. U. 
poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium  Sądu Okręgow ego W arszaw a-Praga w W arszaw ie(w yciąg 
z protokołu posiedzenia stanow i załącznik do niniejszego dokum entu) ustalam  następujący
indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 4  lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.___________
Imię (imiona):
Elżbieta ________ _____ _______________________________________________________________________________
Nazw isko:
D ąbrow ska - Sobuś_____________________________________________________________________________________
Stanow isko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie__________________________________
Przydział do w ydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, Sekcja W ykonyw ania O rzeczeń Karnych, III W ydział Karny w zakresie Sekcji
Postępow ania Przygotow aw czego_______________________________________________________________________
Pełnione funkcje:
Kierow nik Sekcji W ykonyw ania O rzeczeń Karnych na czas nieobecności SSR M ariusza M adeja________
Reguły przydziału spraw:
- w skaźnik procentow y udziału w  przydziale w pływ ających do wydziału lub pionu spraw  (procent 
czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby w ykonującej w yłącznie czynności orzecznicze 
w skaźnik ten w ynosi 100%); w  wypadku przydzielenia do więcej niż jednego w ydziału należy podać 
w skaźnik procentow y odrębnie dla każdego z nich:
75%
Sekcja W ykonyw ania Orzeczeń Karnych -  100%
III W ydział Karny - Sekcja Postępow ania Przygotow aw czego -  10%

- ew entualne dodatkow e lub odm ienne reguły przydziału spraw od zasady autom atycznego 
przydziału spraw  (np. sędzia w yspecjalizow any, w ydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

• dodatkowe:
-  przydział spraw następuje wg kolejności wpływu spraw do W ydziału wg alfabetycznej listy

sędziów  z podziałem  na repertoria,
-  sędzia w yspecjalizow any w rozpoznaw aniu wszystkich spraw  (100%) zw iązanych

z w ykonyw aniem  praw om ocnych orzeczeń w postępow aniach karnych,
-  IV W ydział Karny -  10% - na wniosek sędziego (za w yjątkiem  spraw  objętych specjalizacją

Zastępcy Przew odniczącego W ydziału),
• odm ienne:

— w spraw ach z repertoriów  innych niż repertorium  K odstępstw o od reguły z uwagi na ważną 
przyczynę, która zostaje określona w zarządzeniu o wyznaczeniu sędziego albo członków  
składu orzekającego oraz w Sekcji Postępow ania Przygotow aw czego w g planu posiedzeń

_________i planu dyżurów  aresztowych.___________________________________________________________________
U zasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentow ego udziału w przydziale 
w pływ ających do w ydziału łub pionu spraw  ze wskazaniem  przyczyn zastosow ania niższego 
w skaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega w ypełnieniu w razie ustalenia 
w skaźnika na poziom ie niższym  niż 100%):

• Kierow nik Sekcji W ykonyw ania O rzeczeń Karnych (czynności kierownicze, organizacyjne, nadzorcze
______ zgodnie z kierunkami nadzoru na 2017 r.)._______________ __________________________________________________
Zasady zastępstw:

• nieobecnego sędziego zastępuje sędzia w yznaczony z listy sędziów w ydziału przy 
uw zględnieniu planu sesji,

• Kierow nik Sekcji W ykonywania Orzeczeń Karnych zastępuje Przew odniczącego W ydziału oraz 
Zastępcę Przew odniczącego W ydziału, a w razie ich nieobecności w yznaczony przez Prezesa 
Sądu sędzia.

D odatkow e obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• w  dni urzędow ania sądu dyżury aresztowe i trybowe - zgodnie z planem,
• w dni w olne od pracy -  dyżury aresztow e - zgodnie z planem._____________________________________



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48  ust. 1 p k t 1 i  2  a), ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 
2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego W arszawa-Praga w Warszawie (wyciąg z 
protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny 
podział czynności w okresie od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Im ię (imiona):
Beata
Nazwisko:
Terakowska 
Stanowisko służbowe:
Referendarz sądowy
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VII W ydział Cywilny__________________________________________________________________________________
Pełnione funkcje:—  ________________________________________________________
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent 
czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze 
w skaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego 
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

• dodatkowe: przydział spraw następuje w g kolejności wpływu spraw należących do kompetencji 
referendarza zgodnie z listą referendarzy,

• odmienne:
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale 
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego 
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):____________________________________________________________
Zasady zastępstw:

• nieobecnego referendarza zastępuje referendarz, a w razie nieobecności referendarzy sędziowie 
zgodnie z przydziałem spraw,

• w  przypadku wyznaczonych posiedzeń, na czas nieobecności referendarza, sędzia zgodnie
z planem zastępstw w wydziale.__________________________________________________________

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

•_______ I W ydział Cywilny -  celem zakończenia spraw: Nc 2603/16, Nc 3511/16, Nc 3516/16, 
Nc 3832/16, Nc 3848/16, Nc 112/17, Nc 205/17, Nc 259/17, Nc 267/17, Nc 319/17, Nc 343/17, 
Nc 373/17, Nc 378/17, Nc 383/17, Nc 388/17, Nc 393/17, Nc 403/17, Nc 408/17, Nc 413/17, 
Nc 418/17, Nc 433/17, Nc 438/17, Nc 448/17, Nc 453/17, Nc 458/17, Nc 546/17, Nc 551/17, 
Nc 627/17, Co 908/16, Co 996/16, Co 1015/16, Co 1018/16, Co 1046/16, Co 1083/16, 
Co 1137/16, Co 1157/16, Co 1186/16, Co 1298/16, Co 1329/16, Co 1339/16, Co 1452/16, 
Co 1464/16, Co 1516/16, Co 1612/16, Co 60/17, Co 76/17, Co 77/17, Co 92/17, Co 104/17, 
Co 111/17, Co 130/17, Co 142/17, Co 163/17, Co 183/17, Co 189/17, co 199/17, Co 206/17, 

________ Co 234/17, Co 240/17, Co 247/17._______________________________________
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