II W YDZIAŁ KARNY
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie a rt 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 u st 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r.
________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Beata
___________________________________________________________________________
Nazwisko:
Turczyn - Topyła___________________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Karny
Pełnione funkcje:
prezes sądu, przewodniczący wydziału_____________________________________________
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 w ynosi, 100%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
25% spraw z repertorium K, 100% spraw z wykazu Ko dot. przesłuchania świadków
w drodze pomocy prawnej, 100 % spraw z wykazu Kp dot. wniosków o wyznaczenie
obrońcy i pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym, 25 % spraw
wykonawczych po uchyleniu do ponownego rozpoznania
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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. d
Zasadę przydziału spraw określono na podstawie art. 351 k.p.k.
Zasady zastępstw:
Zastępowana przez SSR Romana Ochockiego i zastępuje SSR Romana Ochockiego,
zastępuje referendarza Pawła Suskiego w czasie jego nieobecności w sprawach
karnych ze swojego referatu________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni dyżury aresztowe w wyznaczone dni wolne od-prący według grafika._________
29 lipca 2016 r.
(data)
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie arŁ 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 u st 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r._____________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Maria
Nazwisko:
Bemacka - Siemion
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Kam y, w tym także Sekcja ds. o Wykroczenia i Wykonywania Orzeczeń
Pełnione funkcje:
1 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 i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw z repertorium K i 100% spraw z wykazu Kp (za wyjątkiem spraw o
wyznaczenie obrońcy/pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym),
15% spraw z rep. W, 100 % spraw karnych wykonawczycn po uchyleniu do
ponownego rozpoznania
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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. a regulaminu.
Zasadę przydziału spraw określono na podstawie art. 351 k.p.k.
W okresie czasowej nieobecności w pracy Kierownika Sekcji ds. o Wykroczenia i
Wykonywania Orzeczeń SSR Jacka W oźnicy, którego sędzia w czynnościach
zastępuje wskaźnik procentowy udziału sędziego w przydziale wpływających do
Wydziału Karnego spraw zostaje obniżony do poziomu 80% (§ 48 ust. 1 pkt 2 lit. c i
ust. 3 regulaminu)_____________________________________ __________________________
Zasady zastępstw:
Zastępowana przez SSR Agnieszkę W archoł i zastępuje SSR Agnieszkę Warchoł,
zastępuje referendarza Pawła Suskiego w czasie jego nieobecności w sprawach
karnych ze swojego referatu;
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni dyżury aresztowe w wyznaczone dni wolne odprący według grafika.
29 lipca 2016 r.
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 u st 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r. __________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Roman __________________________________________________________________________
Nazwisko:
Ochocki______________________________________ _____ ______________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Kam y
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw z repertorium K i 100% spraw z wykazu Kp (za wyjątkiem spraw o
wyznaczenie obrońcy/pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym),
15% spraw z rep. W , 100 % spraw karnych wykonaw czym po uchyleniu do
ponownego rozpoznania___________________________________________________________
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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. a regulaminu
Zasadę przydziału spraw określono na podstawie art. 351 k.p.k.
Zasady zastępstw:
Zastępowany przez SSR Beatę Turczyn - Topyłę i zastępuje SSR Beatę Turczyn Topyłę, zastępuje referendarza Pawła Suskiego w czasie jego nieobecności w
sprawach karnych ze swojego referatu.________________________________________ _
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni dyżury aresztowe w wyznaczone dni wolne od pracy według grafika._________

29 lipca 2016 r.
(data)
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r._____________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Agnieszka
Nazwisko:
Warchoł
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Kam y
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw z repertorium K i 100% spraw z wykazu Kp (za wyjątkiem spraw o
wyznaczenie obrońcy/pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym),
15% spraw z rep. W , 100 % spraw karnych wykonawczych po uchyleniu do
ponownego rozpoznania
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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. a regulaminu.
Zasadę przydziału spraw określono na podstawie art. 351 k.p.k.
W okresie czasowej nieobecności w pracy Kierownika Sekcji ds. o Wykroczenia i
Wykonywania Orzeczeń SSR Jacka Woźnicy, którego sędzia w czynnościach
zastępuje wskaźnik procentowy udziału sędziego w przydziale wpływających do II
Wydziału Karnego spraw zostaje obniżony do poziomu 80% (§ 48 ust. 1 pkt 2 lit. c i
ust. 3 regulaminu)______________________ ___________________________________________
Zasady zastępstw:
Zastępowana przez SSR Marię Bemacką - Siemion i zastępuje SSR Marię Bemacką
- Siemion; zastępuje referendarza Pawła Suskiego w czasie jego nieobecności w
sprawach ze swojego referatu;_____________________________ ________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni dyżury aresztowe w wyznaczone dni wolne od
według grafika.
29 lipca 2016 r.
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SEKCJA P S . O W YKRO CZEN IA I WYKONYWANIA O R Z E C Z E Ń
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie arŁ 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 u st 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r.___________________________________________________________________________________ _

Imię(imiona):
Jacek________
Nazwisko:
Woźnica
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Karny
Pełnione funkcje:
Kierownik Sekcji ds. o Wykroczenia i Wykonywania Orzeczeń
1 Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udzjpfu 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 i wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw wpływających w postępowaniu wykonawczym niezastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji referendarza sądowego, 100 % zażaleń na postanowienia referendarza
sądowego i 55% spraw z repertorium W
dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału
spraw
Odstępstwo od reguły dotyczy:
1. Nie orzekania przez sędziego w sprawach z rep. K i wykazu Kp w związku z
wyrównaniem wpływu, gdyż sędzia orzeka w sprawach wykonawczych,
2. Nie orzekanie przez sędziego w sprawach z wykazu Kp dot. wniosków o
wyznaczenie obrońcy i pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym z uwagi na treść art. 81 § 1 k.p.k.,
3. Nie orzekania przez sędziego w sprawach z wykazu Ko o przesłuchanie świadków w
drodze pomocy prawnej - na zasadzie specjalizacji innego sędziego (§ 45
regulaminu),
4. Spraw wykroczeniowych, w których sędzia orzeka w wymiarze 55%, albowiem nie
______ orzeka w sprawach karnych_________________________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w
rzydziale wpływających ao wydziału
lb 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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. c regulaminu.
Zasady zastępstw:
Zastępowany w Sekcji przez SSR Marię Bemacką - Siemion i SSR Agnieszkę Warchoł.
Zastępuje referendarza sądowego Pawła Suskiego w sprawach wykonawczych___________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni dyżury aresztowe w wyznaczone dni wolne od pracy według gr,
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29 lipca 2016 r.
(data)
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie arŁ 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.
133, z późn. zm.) w związku z § 48 u st 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), dalej jako rozporządzenie, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01 sierpnia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r._____________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Paweł_____ _________ ___ _________________________________________________________
Nazwisko:
Suski______________ ______________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Karny, w tym Sekcja ds. W ykroczeń i W ykonywania Orzeczęń
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
wyłączme czynności orzecznicze wskaźnik ten w ynosi, 100%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
• 100 % spraw, w których wpłynęły wnioski zgodnie z przyznaną kompetencją
dla referendarza w II W ydziale Karnym i Sekcji Wykonawczej - zasada
specjalizacji zgodnie z § 45 regulaminu
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w
)rzydziale wpływających do wydziału
ub 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%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. a regulaminu.

{

Zasady zastępstw:
Zastępowany w sprawach karnych przez sędziów W ydziału Karnego w zakresie ich
referatów, w sprawach wykonawczych zastępowany przez Kierownika Sekcji
Wykonawczej______________________________________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

29 lipca 2016 r.
(data)
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