FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22 a 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 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 w Nowym Sączu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 stycznia
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Imię (imiona):
EWA
Nazwisko:
HYŻY-WALASEK
Stanowisko służbowe:
SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU
Przydział do wydziału lub wydziałów:
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Pełnione funkcje:
BRAK
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%
 co najmniej 10 rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach nieletnich w pełnym miesiącu pracy
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
 rozpoznaje sprawy objęte właściwością III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zgodnie
z dokonanym podziałem wewnętrznym - stosownie do zasady terytorialnego przydziału spraw:
Gmina Łabowa, Gmina Łososina Dolna, Miasto i Gmina Stary Sącz – ul. Węgierska, Nowy
Sącz: ul. Teodora Axentowicza, ul. Stefana Banacha, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Aleje
Stefana Batorego, ul. Marcina Borelowskiego, ul. Browarna, ul. I Brygady, ul. Bulwar
Narwiku, ul. Całkowa, ul. Ceglana, ul. Edmunda Ciećkiewicza, ul. gen. Józefa Chłopickiego,
ul. Karola Chodkiewicza, ul. Bronisława Czecha, ul. Czeremchowa, ul. Ignacego Daszyńskiego,
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, ul. gen. Henryka Dembińskiego, ul. Jana Długosza,
ul. Romana Dmowskiego, ul. Dunajcowa, ul. Fabryczna, ul. Aleksandra Fredry, ul. Jana
Freislera, ul. Gazdowska, ul. gen. Józefa Gizy, ul. Gorzkowska, ul. Graniczna, ul. Grodzka,
ul. gen. Stefana Grota – Roweckiego, ul. Konstantego Klemensa Gucwy, ul. św. Heleny,
ul. Husarska, ul. Jagodowa, ul. Jastrzębia, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Antoniego
Jeziorańskiego, ul. Zenona Klemensiewicza, ul. Klonowa, ul. Kolejowa, ul. Stanisława
Konarskiego, ul. Mikołaja
Kopernika, ul. Józefa
Konrada Korzeniowskiego,
ul. Kosmonautów, ul. Tadeusza
Kościuszki, ul. Kowalska, ul. Rafała Krajewskiego,
ul. Krakowska, ul. Ignacego Krasickiego, ul. boczna Ignacego Krasickiego, ul. Jana
Krokowskiego, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. gen. Józefa Kustronia, ul. plac Kuźnice,
ul. Leopolda Kwiatkowskiego, ul. Lachów
Sądeckich, ul. Lechicka, ul. Bolesława
Limanowskiego, ul. 29 Listopada, ul. Łącznik, ul. Waleriana Łukasińskiego,
ul. Magazynowa, ul. Malutka, ul. Mała Góra, ul. Ludwika Małeckiego, ul. Marcinkowicka,

ul. Heleny Marusarzówny, ul. Jana Matejki, ul. Janusza Meissnera, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Miła, ul. Młyńska, ul. Modrzewiowa, ul. Nawojowska, ul. Opłotki, ul. Ojca Stanisława
Papczyńskiego, ul. Pastwiska, ul. Bronisława Pierackiego, ul. Pilotów, ul. Józefa Piłsudskiego,
ul. Podegrodzka, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prosta, ul. Rajska, ul. Mikołaja Reja,
ul. Reguły, ul. Rokitniańczyków, ul. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, ul. Rzemieślnicza,
ul. Rzeźbiarska, ul. Jana Sobieskiego, ul. Ludwika Solskiego, ul. gen. Józefa Sowińskiego,
ul. Stanisława Staszica, ul. Starowiejska, ul. Stolarska, ul. Romana Stramki, ul. al. mjr.
Henryka Sucharskiego, ul. Stanisława Szczepanowskiego, ul. Szewska, ul. Piotra Ściegiennego,
ul. Józefa Toczyńskiego, ul. Romana Traugutta, ul. Urocza, ul. Wałowa, ul. Węgierska,
ul. Widok, ul. Wiejska, ul. Stanisława Wigury, ul. Witkacego, ul. Aleje Wolności,
ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zabawa, ul. Ludwika Zamenhofa, ul. Gabrieli Zapolskiej,
ul. Zyndrama, ul. gen. Lucjana Żeligowskiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Stanisława
Żółkiewskiego, ul. Romana Żulińskiego, ul. Franciszka Żwirki w pełnym wymiarze wpływu
spraw do referatów sędziów z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, a ponadto sprawy po
uchyleniu do ponownego rozpoznania i w razie wyłączenia sędziego referenta
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%): nie dotyczy
Zasady zastępstw:
 zastępuje nieobecnego przewodniczącego posiedzenia jawnego na wokandach wyznaczonych
w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w każdą środę, drugi i czwarty piątek miesiąca, a także
zastępuje nieobecnych sędziów i referendarzy sądowych z innych wydziałów Sądu w zakresie
określonym przez Prezesa Sądu
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
 w każdą środę oraz drugi i czwarty piątek miesiąca pełni dyżury poza godzinami urzędowania
sądu w sprawach rodzinnych nie cierpiących zwłoki
 pełni dyżury w dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramem opracowywanym raz na
kwartał przez Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sprawach rodzinnych
nie cierpiących zwłoki
 wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu i Przewodniczącego III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich

…………………….
(data)

………………………………..
(podpis prezesa sądu)

