FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 b), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgowego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
K atarzyna Edyta________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Szuba-Łoziń ska________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sąd u Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, Sekcja W ykonywania Orzeczeń Karnych, III W ydział K am y w zakresie Sekcji
Postępow ania Przygotowawczego_______________________________________________________________
Pełnione funkcje:
Zastępca Przewodniczącego 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:
90%
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
• odmienne:
- Sekcja W ykonawcza - 100% spraw z w ykazu „K o " w ydzielonych do rozpoznania w Sekcji
W ykonawczej - w zakresie wykonyw ania orzeczeń w spraw ach wykroczeniowych,
- III W ydział Karny - Sekcja Postępow ania Przygotowawczego - 25%,
- IV W ydział Karny - 25%.
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,_______________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia w skaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do w ydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania niższego
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
•
pełnienie fun kcji Zastępcy 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 sprawach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgow ego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanow i 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):
G rzegorz______________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Skrok_________________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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):
•
odmienne:
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,
• dodatkowe:
spraw y z wykazu „K o " w ydzielone do rozpoznania w Sekcji W ykonawczej uchylone do
_______ ponow nego rozpoznania.________________________________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia w skaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania 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 sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie 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 zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgowego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
M arcin A dam
Nazwisko:
Patro__________________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sąd u Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie_____________________________
Przydział do w ydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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):
•
odmienne:
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,
• dodatkowe:
spraw y z wykazu „K o " w ydzielone do rozpoznania w Sekcji W ykonawczej uchylone do
_______ ponow nego rozpoznania.________________________________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia w skaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania 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 sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędow ania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________
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(data)

(podpis prezesa sądu)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 c), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 W arszawa-Praga
w W arszawie (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 ariusz A dam
Nazwisko:
M adej_________________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sąd u Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, Sekcja W ykonywania Orzeczeń Karnych, III W ydział K am y w zakresie Sekcji
Postępow ania Przygotowawczego_______________________________________________________________
Pełnione funkcje:
K ierow nik Sekcji W ykonawczej_________________________________________________________________
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:
75%
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
• odm ienne:
Sekcja W ykonawcza - 100% spraw z wykazu „K o " w ydzielonych do rozpoznania w Sekcji
W ykonawczej - w zakresie w ykonyw ania orzeczeń w spraw ach karnych,
III W ydział Karny - Sekcja Postępow ania Przygotowawczego -10% ,
IV W ydział Karny -1 0 % z wyłączeniem spraw rejestrowanych w repertorium „W ",
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów._______________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania niższego
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
• pełnienie funkcji K ierow nika Sekcji W ykonywania Orzeczeń Karnych._______________________
Zasady zastępstw:
• w g planu i zakresu zastępstw .______________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):
• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
_____sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgowego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
Justyna Barbara________________________________________________________________________________
Nazw isko:
K ucharska_____________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sądu Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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):
•
odmienne:
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,
• dodatkowe:
spraw y z wykazu „K o " w ydzielone do rozpoznania w Sekcji W ykonawczej uchylone do
_______ ponow nego rozpoznania.________________________________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania niższego
w skaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
w skaźnika 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 sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________

2018 02 1 3
-

-

(data)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędow ania sądów powszechnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu O kręgowego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
Aneta__________________________________________________________________________________________
Nazw isko:
K aproń-Rosik__________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
S ęd zia Sąd u Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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
w skaźnik ten wynosi 100%); w w ypadku przydzielenia do więcej niż jednego w ydziału należy podać
w skaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
50%
- ewentualne dodatkow e lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
• odmienne:
III W ydział Karny - Sekcja Postępow ania Przygotowaw czego - 25%
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów._______________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do w ydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania niższego
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
•
pełnienie fun kcji Przew odniczącego W ydziału.______________________________________________
Z asady zastępstw:
• w g planu i zakresu zastępstw .______________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):
•

orzekanie w sprawach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________

(data)

(podpis prezesa sądu)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgow ego W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanow i 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):
D anuta________________________________________________________________________________________
N azw isko:
K ania__________________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sądu Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszawie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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):
•
odmienne:
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,
• dodatkowe:
spraw y z wykazu „K o " wydzielone do rozpoznania w Sekcji W ykonawczej uchylone do
_______ ponow nego rozpoznania.________________________________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia w skaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do w ydziału lub pionu spraw ze w skazaniem przyczyn zastosow ania niższego
w skaźnika 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 spraw ach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędow ania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________

2018 02 1 3
-

-

(data)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a), ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 W arszawa-Praga
w W arszawie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indyw idualny podział czynności w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
Paweł Sław om ir________________________________________________________________________________
Nazwisko:
K acperski______________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sądu Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania Przygotowawczego_________
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):
•
odmienne:
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów,
• dodatkowe:
spraw y z w ykazu „K o " w ydzielone do rozpoznania w Sekcji W ykonawczej uchylone do
_______ ponow nego rozpoznania.________________________________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do w ydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania 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):
• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).______________________________________

.M JŁLł
(data)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
N a podstaw ie art. 22a ustaw y z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2062, z późn. zm.) w zw iązku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 c), ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra
Spraw iedliw ości 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 O kręgowego W arszawa-Praga w W arszawie
(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):
Elżbieta________________________________________________________________________________________
Nazw isko:
D ąbrow ska-Sobuś______________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sęd zia Sądu Rejonow ego dla W arszawy Pragi-Południe w W arszaw ie_____________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
IV W ydział Karny, Sekcja W ykonawcza, III W ydział Karny w zakresie Sekcji Postępow ania
Przygotowawczego_____________________________________________________________________________
Pełnione funkcje:
Kierow nik Sekcji W ykonawczej na czas nieobecności S S R M ariusza M adeja______________________
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do w ydziału lub pionu spraw (procent
czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze
wskaźnik ten wynosi 100%); w w ypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
75%
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, w ydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
• odmienne:
Sekcja W ykonawcza - 100% spraw z w ykazu „K o " w ydzielonych do rozpoznania w Sekcji
W ykonawczej - w zakresie w ykonyw ania orzeczeń w spraw ach karnych,
III W ydział Karny - Sekcja Postępow ania Przygotowaw czego -1 0 % ,
IV W ydział Karny -1 0 % z w yłączeniem spraw rejestrow anych w repertorium „W ",
spraw y rozpoznaw ane na dyżurach przydzielane są w edług planu dyżurów ,_______________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosow ania niższego
wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
• pełnienie fun kcji K ierow nika Sekcji W ykonyw ania Orzeczeń Karnych._______________________
Z asady zastępstw:
• w g planu i zakresu zastępstw .______________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):
• orzekanie w sprawach przydzielonych sędziem u na zasadach określonych w § 43 ust. 12
rozporządzenia M inistra Spraw iedliw ości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulam in urzędowania
sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.).

2018 0 2 - 1 3
-

(data)

