G. SĄD REJONOWY W SOCHACZEWIE
I WYDZIAŁ CYWILNY
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 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r._____________________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Marcin
Nazwisko:
Wągrodzki
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
I Wydział Cywilny
Pełnione funkcje:
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 wynosi # 100%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
50 % spraw z repertorium C, Co, Ns, Nc, Cps oraz 50 % spraw dotyczących skarg na
orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w I Wydziale Cywilnym, 50%
spraw dot. skarg na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w V Wydziale
Ksiąg Wieczystych
Odstępstwo od reguły dotyczy spraw przydzielonych do referatów sądowych - § 43
ust. 3 regulaminu
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.
Zasady zastępstw:
W czynnościach przewodniczącego wydziału zastępowany przez SSR Annę
Woźniak i SSR Jolantę Wodzińską - Flakiewicz w trybie rotacyjnym, po jeden
miesiąc, począwszy od stycznia 2017 r. i SSR A. Woźniak; W czynnościach
orzeczniczych zastępowany przez SSR M. Szczepanowską________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
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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 stycznia 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.
________________________________________________________________________________

Imię(imiona):
Jolanta______________________________________________________________________
Nazwisko:
Wodzińska - Flakiewicz______________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw z repertorium C, Co, Ns, Nc, Cps oraz 100 % spraw dotyczących skarg
na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w I Wydziale Cywilnym; 100%
skarg na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w V Wydziale Ksiąg
Wieczystych; odstępstwo od reguły dotyczy spraw przydzielonych do referatów
sądowych - § 43 ust. 3 regulaminu_______ ________________________________________
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.
Zasady zastępstw:
Zastępuje SSR Annę Woźniak i SSR Marcina Wągrodzkiego w czynnościach
przewodniczącego, a jest zastępowana przez SSR Annę Woźniak__________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. Zła 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 stycznia 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.____________________________________________________________________________________

Imię(imiona:
Anna
Nazwisko:
Woźniak
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
100 % spraw z repertorium C, Co, Ns, Nc, Cps oraz 100 % spraw dotyczących skarg
na orzeczenia referendarzy sądowych sądowych orzekających w I Wydziale
Cywilnym; 100% skarg na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w V
Wydziale Ksiąg Wieczystych; odstępstwo od reguły dotyczy spraw przydzielonych
do referatów sądowych - § 43 ust. 3 regulaminu
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 ruższymniż 100%)
Wskaźnik procentowy ustalony zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 2 lit. a regulaminu.
Zasady zastępstw:
Zastępowana przez SSR Jolantę Wodzińską - Flakiewicz; zastępuje SSR Marcina
Wągrodzkiego w czynnościach przewodniczącego i SSR Jolantę Wodzińską Flakiewicz
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
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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 07 listopada 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r._________________

Imię(imiona):
Monika______ _______ ______
Nazwisko:
Szczepanowska
________________________________________________________
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
I Wydział Cywilny;
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
80% spraw z repertorium C, Co, Ns, Nc, Cps; 80% spraw dotyczących skarg na
orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w I Wydziale Cywilnym; 80% skarg
na orzeczenia referendarzy sądowych orzekających w V Wydziale Ksiąg
Wieczystych;
W wydziale rodzinnym sprawy w z repertorium Rc, RCo, RCps, RNs, Nkd (z
wyłączeniem spraw z zakresu ochrony zdrowia psychicznego z zawiadomienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ) wg kryterium terytowialnego gminy Młodzieszyn, Nowa Sucha i Rybno_______________________________________
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.
Zasada terytorialności ustalona zgodnie z §46 ust. 2 regulaminu.__________________
Zasady zastępstw:
W wydziale cywilnym zastępuje SSR Romana Ochockiego oraz SSR Marcina
Wągrodzkiego w czynnościach orzeczniczych i jest zastępowana przez SSR
W wydziale rodzinnym zastępuje SSR Marzenę Smycz i jest przez nią zastępowana
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Pełni 24-godzinne dyżury związane z koniecznością wydania zarządzeń dot.
odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego zdrowia lub
życia w dni wolne od pracy_____________________________________J, _____________
O W IMtn kl)
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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 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 stycznia 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r.______ ____ _______________________________________________________________________

Imię(imiona):
Marta
Nazwisko:
Gutowska
Stanowisko służbowe:
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie
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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
• 100 % spraw z repertorium Nc, Co, w których orzeczenie zgodnie z przepisami
k.p.c. może wydać referendarz sądowy
• Sprawy wpadkowe z referatów sędziów orzekających w wydziale.
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w
rzydziale wpływających do 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. a regulaminu.
Zasady zastępstw:
Zastępowana przez ref. Adama Maliszewskiego i zastępuje ref. Adama
Maliszewskiego; w przypadku nieobecności Adama Maliszewskiego zastępowana
przez referendarza sądowego Pawła Suskiego___________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
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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 stycznia 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r._______________ ____________ __________________________________________________________

Imię(imiona):
Adam
Nazwisko:
Maliszewski
Stanowisko służbowe:
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie
Przydział do wydziału łub 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%); w wypadku
przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać i wskaźnik procentowy
odrębnie dla każdego z nich:
• 100 % spraw z repertorium Nc, Co, w których orzeczenie zgodnie z przepisami
k.p.c. może wydać referendarz sądowy;
• sprawy wpadkowe z referatów sędziów orzekających w wydziale
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w
przydziale wpływających do wydziału
łub 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 przez ref. Martę Gutowską, a w czasie jej nieobecności przez
referendarza Pawłs Suskiego, zastępuje ref. Martę Gutowską, a nadto w sprawach V
Wydziału Ksiąg Wieczystych zastępuje ref. Alinę Ochman w przypadku
nieobecności referendarza Pawła Suskiego.______________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
Prowadzi spotkania informacyjne dot. polubownych metod rpziyiązyania sporów
wg harmonogramu ustalonego przez prezesa sądu
go w Wocku
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