PODZIAŁ CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 23 z późn. zm.) w zw. z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku- Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w
Łomży (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący
indywidualny podział czynności w okresie od 8 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Imię ( imiona): Andrzej_______________________________________________________
Nazwisko: Kordowski________________________________________________________
Stanowisko służbowe: SĘDZIA_________________________________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów: I Wydział Cywilny___________________________
Pełnione funkcje: wizytator ds. wieczystoksięgowych i komorniczych, koordynator ds.
informatyzacji_____________________________________
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%);
90 % wszystkie sprawy z wyjątkiem repertorium S i wniosków o
ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia oraz wniosków dotyczących
rejestracji prasy
100% spraw z repertorium S
W przypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik
procentowy oddzielnie dla każdego z nich:
- ewentualnie dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw ( np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinnego i nieletnich,
rejestrowe):
ma przydzielone do referatu wszystkie sprawy wpływające do Wydziału z repertorium „S”
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenie wskaźnika procentowego udziału w
przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem zastosowania
niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości ( podlega wypełnieniu
w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100% ) pełnienie funkcji sędziego
wizytatora i ko o rdynato ra ds. informatyzacji, specjalizacja w zakresie spraw „S”______
Zasady zastępstw:
- w razie konieczności podjęcia czynności w sprawie zastępuje sędzię Joannę Rawę.
- w razie konieczności zmiany składu lub w sytuacji konieczności podjęcia czynności
i niemożności zastępstwa przez sędziów określonych w zakresach czynności zasady
zastępstw określa plan zastępstw_______________________________________________
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar ( np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy): przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach w
których pełni funkcje wizytatora, jako sędzia do udziału w składzie trzyosobowym
orzekającym w wydziale pracy I ubezpieczeń społecznych, zgodnie z ustalonym
grafikiem, pełni dyżury w sprawach przewidzianych w kodeksie wyborczym zgodnie z
ustalonym planem dyżurów w I Wydziale Cywilnym
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