
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 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 
r.

Imię (imiona):
Agnieszka Maria____________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Malińska-Jarmuż
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie__________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
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:
-  sprawy wpływające z terenu: z terenu Marysina Wawerskiego, Rembertowa, Lasu, części Wawra, 

części Olszynki Grochowskiej, Kawęczyna, Wygody, części Grochowa Północnego za ulicą 
Wiatraczną, części Grochowa Południowego za ulicą Zamieniecką w kierunku południowym, 
których numery budynków kończą się liczbą 9,- za wyjątkiem spraw z kategorii Nsm (art. 59815
598» kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów._____________________
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):

• pełnienie nadzoru nad placówkami, do których kierowani są nieletni w oparciu o przepisy ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich tj.:

-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Patriotów 90 w Warszawie,
-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie,

• 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.).__________________

W I C E P R E Z E S



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 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 
r.

[mię (imiona):
Marcin_________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Jackowski
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
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:
-  sprawy wpływające z terenu: Saska Kępa, części Gocławia, części Olszynki Grochowskiej, 

Kawęczyna, Wygody, części Grochowa Północnego za ulicą Wiatraczną, części Grochowa 
Południowego za ulicą Zamieniecką w kierunku południowym, których numery budynków 
kończą się liczbą 4,5;- za wyjątkiem spraw z kategorii Nsm (art. 59815-59821 kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów.___________________
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):

• 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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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 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 
r.

Imię (imiona):
Emilia Urszula 
Nazwisko:
Kołodzińska
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie__________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich____________________________________________________________________
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:
-  sprawy wpływające z terenu: ul. Ostrobramska, ul. Siennicka, ul. Grochowska od nr 201, 

ul. Korkowa, u. Wał Miedzeszyński, ul. Chruściela Montera części Warszawy -  Wesołej co do 
budynków, których numery kończą się liczbami 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, części Olszynki 
Grochowskiej, Kawęczyna, Wygody, części Grochowa Północnego za ulicą Wiatraczną, części 
Grochowa Południowego za ulicą Zamieniecką w kierunku południowym, których numery 
budynków kończą się liczbą 6,7 -  za wyjątkiem spraw z kategorii Nsm (art. 59815-59821 kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów._____________________
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):

• 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.). _________________________________



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 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018

Imię (imiona):
Małgorzata__________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Orzech-Placek 
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie__________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
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:
-  sprawy wpływające z terenu: Anina, Radości, Międzylesia, część Gocławia, części Wawra, części

Olszynki Grochowskiej, Kawęczyna, Wygody, części Grochowa Północnego za ulicą Wiatraczną, 
części Grochowa Południowego za ulicą Zamieniecką w kierunku południowym, których
numery budynków kończą się liczbą 8,- za wyjątkiem spraw z kategorii Nsm (art. 59815-59821
kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów._____________________
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):

• pełnienie nadzoru nad domami pomocy społecznej w zakresie legalności, przyjmowania
i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi:

-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żegańskiej 34 w Warszawie,
-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie,

• 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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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 b), 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 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Imię (imiona):
Sylwia Magdalena__________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Sierpińska__________________________________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie__________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
Pełnione funkcje:
Zastępca Przewodniczącego Wydziału________________________________________________________________
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:
-  sprawy wpływające z terenu: Kamionka, części Grochowa, oraz części Olszynki Grochowskiej, 

części Kawęczyna, części Wygody, części Grochowa Północnego od ulicy Wiatracznej, części 
Grochowa Południowego od ulicy Zamienieckiej w kierunku południowym, których numery 
budynków kończą się liczbą 0, sprawy wpływające z terenu: części Warszawy -  Wesołej co do 
budynków, których numery kończą się liczbą 0 -  za wyjątkiem spraw z kategorii Nsm (art. 59815
59821 kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów._____________________
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 Zastępcy Przewodniczącego Wydziału,__________________________________________
Zasady zastępstw:

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

• pełnienie nadzoru nad placówką, do której kierowani są nieletni w oparciu o przepisy ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy ul. Elsterskiej 8 
w Warszawie,

• pełnienie nadzoru nad szpitalem psychiatrycznym i domami pomocy społecznej w zakresie kontroli 
legalności przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi:

-  Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON przy 
ul. Szaserów 128 w Warszawie,

-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Odrębnej 10 w Warszawie,
-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie,
-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hetmańskiej 44 w Warszawie,
-  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bachusa 7 w Warszawie,

• pełnienie nadzoru nad Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich Warszawa -  Falenica,
• 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 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 13 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona):
Anna_______________________________________________________________________________________________
Nazwisko:
Jacaszek
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie__________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
Pełnione funkcje:
Przewodniczący Wydziału ___________________________________________________________
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:
50%

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

• odmienne:
-  sprawy wpływające z terenu: części Olszynki Grochowskiej, części Kawęczyna, części Wygody, 

części Grochowa Północnego za ulicą Wiatraczną, części Grochowa Południowego za ulicą 
Zamieniecką w kierunku południowym , których numery budynków kończą się liczbą 1, 2, 3, 
ul. Romantyczna, ul. Rozkoszna oraz sprawy spoza terenu Pragi -  Południe i niewłaściwości 
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie -  za wyjątkiem spraw z kategorii 
Nsm (art. 59815-59821 kpc),

-  sprawy rozpoznawane na dyżurach przydzielane są według planu dyżurów._____________________
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 Przewodniczącego Wydziału.___________________________________________________
Zasady zastępstw:

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

• pełnienie nadzoru nad placówką, do której kierowani są nieletni -  Ośrodek Kuratorski nr 2 przy 
ul. Sygietyńskiego 7 w Warszawie,

• 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)


