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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Pozytywna opinia
podjęta w form ie uchwały
na posiedzeniu Kolegium

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Joanna Krystyna

Nazwisko: Chimosz

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny

Pełnione funkcje:
1. Prezes Sądu Rejonowego w Puławach
2. Przewodnicząca 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% );

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 wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
§ 48 ust. 1 pkt 2f Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełnione funkcje jw.)

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Piotra Mogielnickiego w razie usprawiedliwionej nieobecności

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.
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Pozytywna opinia
podięta w ferm ie uchwały
na posiedzeniu koieyium

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI w d n i u  20?. *11" 2. ,ft 

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 „ f  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Aneta

Nazwisko: Gajewska

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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 wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
§ 48 ust. 1 pkt 2f Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełnione funkcje j.w.)

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Teresę Wojtoń w razie usprawiedliwionej nieobecności

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.
Rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym -  w wymiarze 1/5 
wpływu.



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 „b" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Pozytywna opinia
podjęta w form ie uchwały
na posiedzeniu Kolegium

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
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Imię (imiona): Teresa

Nazwisko: Wojtoń

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: I Wydział Cywilny

Pełnione funkcje:
1. Zastępca Przewodniczącego 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 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: zastępuje SSR Anetę Gajewską w razie usprawiedliwionej nieobecności

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.
Rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym -  w wymiarze 1/5 
wpływu.
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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 Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Maciej

Nazwisko: Babiarz

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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 -mż 100%):

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Ewę Spich -  Jakubanis i asesora sądowego Elżbietę Wojciechowską w razie 
'sprawiedliwionej nieobecności.

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

Rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym -  w wymiarze 1/5 
wpływu.

Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora o 
zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
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Pozytywna opinia
podjęta w ferm ie uchwały
na posiedzeniu Kolegium

w dniu 2018 *1|:.2.8.

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 Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Ewa Maryla

Nazwisko: Spich-Jakubanis

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

~'zydział do wydziału lub wydziałów: 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 
ostaienia^ego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%);

7asady zastępstw: zastępuje SSR Macieja Babiarza i asesora sądowego Elżbietę Wojciechowską oraz SSR 
Magdalenę Gałkowską w razie usprawiedliwionej nieobecności -  również w zakresie funkcji Przewodniczącej 
IV Wydziału Pracy.

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.
Rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym -  w wymiarze 1/5 
wpływu.

A
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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 Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Pozytywna opinia
podjęta w form ie uchwały
na posiedzeniu Koiegium

Imię (imiona): Elżbieta

Nazwisko: Wojciechowska

Stanowisko służbowe: Asesor sądowy Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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% oraa-sposebu 
ustalenia-jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Macieja Babiarza i SSR Ewę Spich -  Jakubanis w razie usprawiedliwionej 
nieobecności.

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

Rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym -  w wymiarze 1/5 
wpływu.
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w dniu  ........... ...................

Pozytywna opinia
podżęta w  ferm;e i>cf:waty
na posiedzeniu K c e ^ iJn ,

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): Dorota

Nazwisko: Szopa-Buczek

Stanowisko służbowe: Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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-proc-entowego udziału w przydziale 
wpływających-de-wydziału lub-pionu-spraw ze-wskazaniem-przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 
100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razio ustalenia wskaźnika na poziomie 
niższym niż 109%);

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):

19 . 11. 2018
(data)

przyjm uję do w iadom ości , , , , s^
i realizacji p o

data i podpis



Pozytywna opinia
podjęta w ferm ie ochwaty
na posiedzeniu Koieyium

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 ż § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 lit „a" rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
w dniu m  i r  2 8

Imię (imiona): Marek

Nazwisko: Stachoń

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%);

100% w postępowaniu rozpoznawczym 
50% w postępowaniu wykonawczym

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 
ustaiema jego-wysek-GŚe-i (pediega-wypełnicniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Michała Krasowskiego w razie usprawiedliwionej nieobecności.

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.
Zastępuje Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym.

.1 1 J .L .? 018
(data)

przyjmuję do wiadomości 
i realizacji /• ./ .% «  

data i podpis

(podpis prezesa sądu)
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Pozytywna opinia
podjęta w ferm ie uehwah
na posiedzeniu  kotegiutn

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Michał

Nazwisko: Krasowski

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%);

50% w postępowaniu rozpoznawczym 
100 % w postępowaniu wykonawczym

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%): 
Pełni funkcję Kierownika Sekcji Wykonania Orzeczeń i nadzoruje prawidłowość postępowania 
wykonawczego w sprawach karnych oraz o wykroczenia.

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Marka Stachonia w razie usprawiedliwionej nieobecności.

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.

(podpis prezesa sądu)



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
2018 -11- 2 1

w a m u ................................

Pozytywna opinia
podjęta w ferm ie uchwały
na posiedzeniu Koiegium

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Bartosz Andrzej

Nazwisko: Kamienisk

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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% w postępowaniu rozpoznawczym 
50% w postępowaniu wykonawczym

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: zastępuje SSR Marka Szocińskiego -  Kleina i SSR Anetę Milczek w razie usprawiedliwionej 
nieobecności..

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.

L i l L J P
(data) (podpis prezesa sądu)

przyjm uję do w iadom ości ^  
i realizacji

data i podpis

j



Pozytywna opinia
podięta w formie uchwały
'na posiedzeniu Kolegium

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI w dnju ,201 .;]1“ .2.8
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 
Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Piotr Paweł

Nazwisko: Mogielnicki

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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% w postępowaniu rozpoznawczym 
50% w postępowaniu wykonawczym

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 2b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (pełniona funkcja jw.)

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Joannę Chimosz w razie usprawiedliwionej nieobecności

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.
Nadzoruje prawidłowość wykonywania orzeczeń co do dowodów rzeczowych i raz na 6 miesięcy 
przeprowadza kontrole w tym przedmiocie.



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Pozytywna opinia
podjęta w fermie u eh wały
na posiedzeniu Kolegium

w dniu

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Aneta

Nazwisko: Milczek

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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% w postępowaniu rozpoznawczym 
50% w postępowaniu wykonawczym

Uzasadnienie reguły przydziału spraw— ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających 
do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 10Q%-oraz sposobu 
ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Bartosza Kamieniaka i SSR Marka Szocińskiego -  Kleina w razie 
usprawiedliwionej nieobecności.

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.



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
2018 *11" 2 8

w d n iu ............. ............... ............

Pozytywna opinia
podjęta w formie uchwały
na posiedzeniu Kolegium

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 „d" rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Danuta 

Nazwisko: Wolska

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%);

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%):
Planowane przejście w stan spoczynku

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Bożenę Skomrę w razie usprawiedliwionej nieobecności

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

Dyżury sędziów rodzinnych -  trzy miesiące w roku

1 9 . 1 1 .  2018

(data)

• , !■

przyjmuję d  ̂wiadontóśęi *\\\ j 1 
irealizacji \ \  L\nlr\h

data i podpis
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI - d n i u ...............................

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Bożena Elżbieta

Pozytywna opinia
podjęta w formie uchwały
na posiedzeniu Kolegium

Nazwisko: Skomra

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%

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: zastępuje SSR Danutę Wolską w razie usprawiedliwionej nieobecności

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

Dyżury sędziów rodzinnych -  trzy miesiące w roku

(data)

przyjmuję d 
i realizacji .

data i podpis



Pozytywna opinia 
podjęta w form ie uchwały 
na -posiedze^^

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI w ........................................

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Teresa Aleksandra

Nazwisko: Czajewska

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%);

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: zastępuje SSR Danutę Wolską w zakresie funkcji Przewodniczącego Wydziału oraz 
Marka Stochmalskiego w razie usprawiedliwionej nieobecności

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

1. Zastępstwo Przewodniczącej III Wydziału rodzinnego i Nieletnich
2. Dyżury sędziów rodzinnych -  trzy miesiące w roku

...1441, J
(data)

przyjmuję do^wiądotno! 
i realizacji . ./.4d.

data i pocjpis



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Pozytywna opinia 
podjęta w form ie uchwały 

n a  posiedzeniu Kolegium  
2018 '11- 2 8

w d n iu ..................................... .......

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Marek Piotr

Nazwisko: Stochmalski

''tanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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%);

91%

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: zastępuje SSR Teresę Czajewską w razie usprawiedliwionej nieobecności

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

1. Dyżury sędziów rodzinnych -  trzy miesiące w roku

... L 9 J L .. .2 0 I8
(data)

przyjmuję do w iadom ości
i realizacji ................... •••;•■

data i podpis
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Pozytywna opinia
podjęta  w formie uchw
na posiedzeniu Kolegi i

w dniu 2018 -U- 2 i

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Imię (imiona): Magdalena

Nazwisko: Gałkowska

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach

Przydział do wydziału lub wydziałów: IV Wydział Pracy

Pełnione funkcje:
1. Przewodnicząca IV Wydziału 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 wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie 
niższym niż 100%):

Zasady zastępstw: Zastępuje referendarza sądowego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w 
Puławach w zakresie orzekania nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym i nadawania klauzuli 
wykonalności tytułom egzekucyjnym w wymiarze 1/5 wpływu

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

Zastępuje referendarza sądowego w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach w zakresie 
orzekania nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym i nadawania klauzuli wykonalności tytułom 
egzekucyjnym w wymiarze 1/5 wpływu.
Pełni zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżury w trybie przyśpieszonym oraz z wniosku prokuratora 
o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

19.11. 201
(data)

data i podpis



FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Pozytywna opinia 
podjęta w formie uchwai
na posiedź, 

w dniu ...
N ?

pl t giun
' 8

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 „d" rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): Tomasz Piotr

Nazwisko: Włodek

Stanowisko służbowe: Referendarz Sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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: zastępuje starszego referendarza sądowego Elwirę Stachoń w razie usprawiedliwionej 
nieobecności

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

. . y j . L . P

(data)

przyjmuj? do .w iadom ości
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

na posiedzeniu Kolegium 

W dn‘u Z $ .Ą 2 r ..l 8 ......

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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): Marcin

Nazwisko: Bąbaś

Stanowisko służbowe: Referendarz Sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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 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 
mższyffl-mź-100%):

Zasady zastępstw: zastępuje starszego referendarza sądowego Elwirę Stachoń w razie usprawiedliwionej 
nieobecności

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynato rzy):brak



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 

Sprawiedliwości 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

Pozytywna opinia
podjęta w formie uchwał
na p o sie d z^ iu K o Je g ru n

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI w dniu ..... .......!........

Imię (imiona): Elwira Anna

Nazwisko: Stachoń

Stanowisko służbowe: Starszy Referendarz Sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów: 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 reguły przydziału spraw— ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale 
wpływających do wydziału lub pionu-spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 
1-00% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie 
niższym niż 100%):

Zasady zastępstw: zastępuje referendarza sądowego Tomasza Włodka w razie usprawiedliwionej 
nieobecności

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy): 
Zastępuje Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych

(data)
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