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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI 2019 *TOr.̂ ..7.. 
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) § 68 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. „d" rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam 

następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 15 września 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 100% oraz sposobu 
ustalenia jogo wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika no poziomie niższym niż 100%): 

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Agnieszkę Wróbel 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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Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) § 68 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. „d" rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie ustalam 

następujący indywidualny podział czynności 

w okresie od 15 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

Imię (imiona): Agnieszka Barbara 

Nazwisko: Wróbel 

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

Zasady zastępstw: zastępuje 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. 

.19.09,2019. 
(data) (podpis prezesa sądu) 

prayjmuję do wj 
i rcnliTacji .ffl.J(Qs/%tp&ń& Są, 

data i podpis 
AgnieMtefWrUbel 

wego 


