
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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra Sprawiedl iwości z dnia 23 

grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kole

gium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Aneta 

Nazwisko: Gajewska 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział Cywilny 

Pełnione funkcje: 

1. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Puławach 

2. Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego 

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%); 

25% 

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 wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 

§ 48 ust. 1 pkt 2f Regulaminu urzędowania sądów powszechnych 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 

albo celem wykonania innych czynności sądowych zastępca przewodniczącego wydziału zarządza wykonanie 

tej czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności. 

Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zastępca przewodniczącego zwraca się w tej 

sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend. 

P R E Z E S SĄM) (JKRĘGOWEGO 

jfe>'Zy lOnystioJ Rodzik 
(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 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra Sprawiedl iwości z dnia 23 

grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kole

gium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Teresa 

Nazwisko: Wojtoń 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydz ia łów: I Wydział Cywilny 

Pełnione funkcje: 

1. z-ca Przewodniczącego I Wydzia łu Cywilnego 

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 wy

nosi 100%); 

90% 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływają
cych 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%): 

§ 48 ust. 1 pkt 2b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełniona funkcja jw.) 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 

albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynno

ści przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie te j czynności . Jeżeli za

chodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie do preze

sa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend. 
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P R E Z E S SĄDUru KRĘGOWEGO 

Jemy -ffrfjya&ef-RodzUt 
(podpis prezes sądu) 
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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 2015 r. poz. 
133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra Sprawiedl iwości z dnia 23 grud
nia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium 

Sądu O k r ę g o w e g o w Lublinie ustalam następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Ewa Maryla 

Nazwisko: Spich-Jakubanis 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział 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 wskaźnik ten wynosi 

100%); 

100% 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw—ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających 
do wydziału lub pionu spraw zo wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu 
ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomic niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Orzeka i wykonuje czynności w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Puławach w sprawach uchylonych do 

ponownego rozpoznania. 

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend. 

tf Rodzik 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra Sprawiedl iwości z 

dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu 
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Maciej 

Nazwisko: Babiarz 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w P u ł a w a c h 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział Cywilny 

Pełnione funkcje: 

Reguły przydziału spraw: 

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynnoś 
orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten w 

nosi 100%); 

100% 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw—ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływają 
cych do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz 
sposobu ustalenia jogo wysokości (podłoga wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym n 
100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzeń 

albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynn 

ści przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli z; 

chodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie do pre 

sa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokurator 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend. 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra Sprawiedl iwości z dnia 23 grud
nia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium 

Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Elżbieta 

Nazwisko: Wojciechowska 

Stanowisko s łużbowe: Asesor sądowy Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział 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 wskaźnik ten wynosi 

100%); 

100% 

Uzasadnionio 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 razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 

albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności 

przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 

potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

(data) 

P R E Z E S SĄDWftKRĘGGWEGO 

(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 
2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. 

Imię (imiona): Dorota 

Nazwisko: Szopa-Buczek 

Stanowisko s łużbowe: Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział 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 wskaźnik ten 

wynosi 100%); 

100% 

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 razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej 
czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie 
do prezesa sądu. 

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

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO 



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 t . j . z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Imię (imiona): Katarzyna Ewa 

Nazwisko: Kuros 

Stanowisko s łużbowe: Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: I Wydział 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 wskaźnik ten 

wynosi 100%); 

100% 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw—ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale 
wpływających do wydziału lub pionu spraw zo wskazaniom przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 
100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomio 
niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej 
czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, przewodniczący zwraca się w tej sprawie 
do prezesa sądu. 

Dodatkowo obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury arosztowo, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy): 

2017 -11- 2 1 

(data) 
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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 

2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Joanna Krystyna 

Nazwisko: Chimosz 

Stanowisko s łużbowe: Sędz ia S ą d u Rejonowego w P u ł a w a c h 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II W y d z i a ł Karny 

Pełnione funkcje: 

1 . Prezes Sądu Rejonowego w P u ł a w a c h 

2. P rzewodnicząca II W y d z i a ł u Karnego 

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%); 

25% 

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 wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 
- § 48 ust. 1 pkt 2f Regulaminu u r z ę d o w a n i a s ą d ó w powszechnych (pełn ione funkcje jw. ) 

- w razie koniecznośc i uzasadnionej i lością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 
wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udz ia łem o s ó b uprawnionych 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 

albo celem wykonania innych czynności sądowych zastępca przewodniczącego wydziału zarządza wykonanie 

tej czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 

Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zastępca przewodniczącego zwraca się w tej 

sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie p r z y ś p i e s z o n y m oraz z wniosku prokuratora o 
zastosowanie ś r o d k a zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dz ies iąty weekend. 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Piotr Paweł 

Nazwisko: Mogielnicki 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

Pełnione funkcje: 

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego 

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%); 

90% 

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 wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 

- § 48 ust. 1 pkt 2b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełniona funkcja jw.) 

- w razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 

wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 

szósty dzień powszedni. 

Nadzoruje prawidłowość wykonywania orzeczeń co do d o w o d ó w rzeczowych i raz na 6 miesięcy 

przeprowadza kontrole w tym przedmiocie. 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Michał 

Nazwisko: Krasowski 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym oraz II Wydział Karny 

Pełnione funkcje: Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym 

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%); 

25% II Wydział Karny 

54,5% Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym 

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 wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 

Pełni funkcję Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń i nadzoruje prawidłowość postępowania 

wykonawczego w sprawach karnych oraz o wykroczenia. 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 

szósty dzień powszedni. 
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Jerzy Krzysztof Rodzik 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Marek 

Nazwisko: Stachoń 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny oraz Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym 

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%); 

50% II Wydział Karny 

50% Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym 

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 jogo wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 

szósty dzień powszedni. 

Zastępuje Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym. 
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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 

2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Bartosz Andrzej 

Nazwisko: Kamieniak 

Stanowisko s łużbowe: Sędz ia S ą d u Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

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%); 

100% 

Uzasadnionio 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 jogo wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomic niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 
zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 
szósty dzień powszedni. 

W razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 
wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych. 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Aneta 

Nazwisko: Milczek 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

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%); 

100% 

Uzasadnionio reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających 
do wydziału lub pionu spraw zo wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu 
ustalenia jogo wysokości (podłoga wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomic niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co szósty dzień powszedni. 

W razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 

wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych. 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku 

Imię (imiona): Teresa 

Nazwisko: Czajewska 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

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%); 

67% 

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%): 

2/3 wymiaru czasu pracy 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co szósty dzień powszedni. 

W razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 

wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych. 

(data) 

' -



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Teresa 

Nazwisko: Czajewska 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

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%); 

100% 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw—ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających 
do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniom przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu 
ustalenia jogo wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 

zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 

szósty dzień powszedni. 

W razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 

wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych. 

(data) 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Marek Henryk 

Nazwisko: Szociński-Klein 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: II Wydział Karny 

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%); 

100% 

Uzasadnienio reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procontowogo udziału w przydziale wpływających 
do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniom przyczyn zastosowania niższogo wskaźnika niż 100% oraz sposobu 
ustalenia jogo wysokości (podlega wypołnioniu w razio ustalenia wskaźnika na poziomic niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydzia łu zarządza wykonanie tej czynności 
przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi 
potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 
zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend oraz co 
szósty dzień powszedni. 

W razie konieczności uzasadnionej ilością w p ł y w u orzeka w sprawach w n i o s k ó w i skarg w postępowaniu 
wykonawczym, nie w y m a g a j ą c y c h rozpoznania na posiedzeniu z udziałem osób uprawnionych. 

—.... • f 

(data) (podpis prezesa sądu) y % -

JerzyKrzysztof Rodzik 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Danuta 

Nazwisko: Wolska 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Pełnione funkcje: 

1. Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

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%); 

5 0 % 

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%): 

§ 48 ust. 1 pkt 2d Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełniona funkcja jw.) 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych sędzia wyznaczony do zastępowania przewodniczącego 
wydziału zarządza wykonanie tej czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości 
odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, 
zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Dyżury sędziów rodzinnych - cztery miesiące w roku 

/ 

(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 

2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Marek Piotr 

Nazwisko: Stochmalski 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: III 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%); 

90,9 % 

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%): 

Wymiar orzekania 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej 
czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

1. Zastępstwo Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

2. Dyżury sędziów rodzinnych - cztery miesiące w roku 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

Imię (imiona): Bożena Elżbieta 

Nazwisko: Skomra 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Pełnione funkcje: 

Sędzia wizytujący zakład leczniczy osób z zaburzeniami psychicznymi 

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%); 

100% 

Uzasadnionio 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 jogo wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie 
niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej 
czynności przez innego sędziego albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Rozpoznaje skargi od orzeczeń referendarzy sądowych wydanych w postępowaniu wieczystoks ięgowym 

oraz nadaje bieg ś r o d k o m zaskarżenia w tych sprawach 

Zastępuje Przewodniczącą IV Wydzia łu Pracy w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności 

Dyżury sędziów rodzinnych - cztery miesiące w roku 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. 

Imię (imiona): Magdalena 

Nazwisko: Ga łkowska 

Stanowisko s łużbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydz ia łów: IV Wydział Pracy 

Pełnione funkcje: 

1 . Przewodnicząca IV Wydzia łu Pracy 

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%); 

100% 

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 wysokośc i (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie 
niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia na rozprawę lub posiedzenie 
albo celem wykonania innych czynności sądowych prezes sądu zarządza wykonanie tej czynności przez 
innego sędziego albo kierując się wzg lędami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 

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

Zastępuje referendarza s ą d o w e g o w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach w zakresie 

orzekania nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym i nadawania klauzuli wykonalnośc i tytułom 

egzekucyjnym w wymiarze 1/5 w p ł y w u . 

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora 

o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania co dziesiąty weekend. 

; ..JA , 
(podpis prezesa sądu) 

Jprzy Krzysztof Rodzik 

I 

\ua\,af . 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. 

Imię (imiona): Tomasz Piotr 

Nazwisko: Włodek 

Stanowisko s łużbowe: Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Pełnione funkcje: 

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych 

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%); 

84% 

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 razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia celem wykonania czynności 

sądowych, prezes sądu zarządza wykonanie tej czynności przez innego referendarza sądowego albo 

kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . 

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

/ 
(data) 



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 pkt 1 i 2 lit „ a " rozporządzenia Ministra 

Sprawiedl iwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 

poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam następujący 

indywidualny podział czynności 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. 

Imię (imiona): Elwira Anna 

Nazwisko: Stachoń 

Stanowisko s łużbowe: Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Puławach 

Przydział do wydziału lub wydzia łów: V Wydział Ksiąg Wieczystych 

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%); 

100% 

Uzasadnienie roguły 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 poziomio 
niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: W razie nieprzybycia lub zgłoszonego wcześniej nieprzybycia celem wykonania czynności 
sądowych, przewodniczący wydziału zarządza wykonanie tej czynności przez innego referendarza sądowego 
albo kierując się względami celowości odwołuje wykonanie tej czynności . Jeżeli zachodzi potrzeba 
wyznaczenia referendarza z innego wydziału, zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. 

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

Zastępuje Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych 

^ M S -Sa i6 lTUKRĘG0WEG0 
(data) (podpis prezesa sądu) 

hrfy Krzysztof Rodzik 

4' Utf/> / 


