FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22 a 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 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 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.
Imię (imiona):
BARBARA JADWIGA
Nazwisko:
ZELEK
Stanowisko służbowe:
SĘDZIA SĄDU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU
Przydział do wydziału lub wydziałów:
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Pełnione funkcje:
PRZEWODNICZĄCY 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%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich;



75 %
co najmniej 8 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 Kamionka Wielka, Gmina Podegrodzie, Gmina Chełmiec bez Sołectw Wielopole
i Wielogłowy, Nowy Sącz: ul. Akacjowa, ul. gen. Władysława Andersa, ul. Władysława
Bandurskiego, ul. Beskidzka, ul. Botaniczna, ul. Brenerów, ul. Chełmiecka, ul. Chruślicka,
ul. Czarna, ul. gen. Wieniawy Długoszowskiego, ul. Xawerego Dunikowskiego, ul. Falkowska,
ul. gen. Emila
Fieldorfa, ul. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, ul. Grabowa,
ul. Grybowska, ul. Gwiaździsta, ul. Halna, ul. Harcerska, ul. mjr „Hubala”, ul. Inwalidów
Wojennych, ul. Iszkowskiego, ul. Jamnicka, ul. Jasna, ul. Jaśminowa, ul. Jodłowa,
ul. Kasztanowa, ul. Kolorowa, ul. Kosynierów, ul. Krańcowa, ul. Kosińskiego, ul. Józefa
Ignacego Kraszewskiego, ul. Księżycowa, ul. Kwiatowa, ul. V Kresowej, ul. Lasek Falkowski,
ul. Leśna, ul. Librantowska, ul. Lambora, ul. Marka
Zygmunta, ul. Miodowa,
ul. Młodzieżowa, ul. Heleny Modrzejewskiej, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Nadbrzeżna, ul. Na
Potokach, ul. Na Rurach, ul. Naściszowska, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Feliksa
Nowowiejskiego, ul. Obłazy, ul. gen. Leopolda Okulickiego, ul. Ignacego Paderewskiego,
ul. Partyzantów, ul. Piątkowska, ul. Podwale, ul. gen. Władysława Beliny Prażmowskiego,
ul. Promienna, ul. Władysława Reymonta, ul. Rodziny Stobieckich, ul. Eugeniusza Romera,
ul. Rzeczna, ul. Samotna, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul.
Stara, ul. ks. Jana Sygańskiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Świt, ul. Leona Teligi, ul. Tęczowa,
ul. Topolowa, ul. Westerplatte, ul. Jana Wiktora, ul. Wrzosowa, ul. gen. Józefa Wybickiego,
ul. Zacisze, ul. Zakamienica, ul. Bogdana
Zaleskiego, ul. Ziołowa, ul. Żywiecka
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 – zgodnie z alfabetyczną listą sędziów

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%):
 § 46 ust. 2 oraz § 48 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2316 ze zm.)
Zasady zastępstw:

zastępuje nieobecnego przewodniczącego posiedzenia jawnego na wokandach wyznaczonych
w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w pierwszy poniedziałek oraz drugi i czwarty czwartek
miesiąca
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
 pełni dyżury poza godzinami urzędowania sądu w sprawach rodzinnych w pierwszy
poniedziałek oraz drugi i czwarty czwartek miesiąca w sprawach rodzinnych nie cierpiących
zwłoki
 w sprawach rodzinnych nie cierpiących zwłoki pełni dyżury w dni ustawowo wolne od pracy
zgodnie z harmonogramem opracowywanym raz na kwartał

wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu

…………………….
(data)

………………………………..
(podpis prezesa sądu)

