
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam 
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona):
Maria__________________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Sałacińska _________ ____ ___________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi - Południe w Warszawie______________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VI W ydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych_________________________________________________________
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 
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100%

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

• w g planu i zakresu zastępstw.____________________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziemu na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).__________________________________________
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(data) (podpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 Iipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam 
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona):
M ałgorzata Ewa_______________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Kryńska-Mozolewska_________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie______________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VI W ydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych________________________________________________________
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 
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100%
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):__________
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:

» wg planu i zakresu zastępstw.____________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• II W ydział Cywilny -  celem rozpoznania spraw pozostawionych w referacie,
• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziemu na zasadach określonych w § 43 ust. 12

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)._________________________________________
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(data) (polpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam 
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona):
Joanna Ewa____________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Napiórkowska-Kasa___________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie______________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VI W ydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych_________________________________________________________
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 
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100%
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):__________
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:

• wg planu i zakresu zastępstw.____________________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• II Wydział Cywilny -  celem rozpoznania spraw pozostawionych w referacie,
• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziemu na zasadach określonych w § 43 ust. 12

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)._________________________________________
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(data) (podpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 łipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 f), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam 
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 
2018 r.

Imię (imiona):
Przem ysław ______________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Chrzanow ski_________________ _________ __________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonow ego dla W arszaw y Pragi -  Południe w  W arszaw ie_______________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VI W ydział Pracy i U bezpieczeń Społecznych__________________________________________________________
Pełnione funkcje:
W iceprezes Sądu Rejonowego__________________________________________________________________________
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 
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

• 25%  udziału w przydziale w pływających do W ydziału spraw P

• 100%  udziału w przydziale w pływ ających do W ydziału spraw U, Uo, Np, Po.

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

• pełnienie funkcji W iceprezes Sądu Rejonowego.______________________________________________
Zasady zastępstw:

• w g planu i zakresu zastępstw.__________________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• II W ydział Cywilny -  celem rozpoznania spraw pozostawionych w referacie.
• orzekanie w spraw ach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w §43 ust. 12  

rozporządzenia M inistra Sprawiedliw ości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulaminu
_________urzędow ania sądów pow szechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)_________________________

zwę-
(data) (podp/ft sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam 
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 
2018 r.

Imię (imiona):
Zofia M ałgorzata ____________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Paw elczyk_______________ _______________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonow ego dla W arszaw y Pragi -  Południe w W arszaw ie_______________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V I Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych_________________________________________________
Pełnione funkcje:
Przew odniczący W ydziału ______ ___________ ________________________________________________________
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 
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać 
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

• 60%  udziału w spraw ach w przydziale wpływających do W ydziału spraw P,

• 100%  udziału w spraw ach w przydziale wpływających do W ydziału spraw  U, Uo, Np, Po.

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

•  pełnienie funkcji Przew odniczącego W ydziału.___________________________________________________
Zasady zastępstw:

• w g planu i zakresu zastępstw.______________________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):

• orzekanie w spraw ach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w §43 ust. 12 
rozporządzenia M inistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulam inu urzędow ania  
sądów  pow szechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.)

(data)


