
PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001r- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( dz. U. z 2015 r 
poz.133 z późn zmianami) w zw. z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 
2015r.- regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Sądu Okręgowego w Łomży na posiedzeniu 24 listopada 2017 r. ( wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi 
załącznik do niniejszego dokumentu ) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od 
1.01.2018r. do 31.12.2018 r.

Imię ( imiona): Janusz_____________
Nazwisko: Tańcula_____________________________________
Stanowisko służbowe: SĘDZIA
Przydział do wydziału lub wydziałów:jl Wydział Karny
Pełnione funkcje: koordynator ds. współpracy międzynarodowej i spraw człowieka w 
sprawach karnych
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%);

100% (bez spraw sekcji penitencjarnej)
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):______________  ______________________________________________
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% )
Zasady zastępstw:
- w razie konieczności podjęcia czynności w sprawie zastępuje sędziego Grzegorza 
Skrodzkiego
- 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):._________

29.11.2017 r.

(podpis prezesa sądu)( data)



Załącznik do formularza podziału czynności 
sędziów w Sądzie Okręgowym w Łomży na 2018 r.

Ustalam ogólne zasady zastępstw w sytuacjach, których nie obejmują zakresy 
czynności i inne plany ustalone bardziej szczegółowo:

Część I. Zastępstwa w ramach wydziału.
§1.1 Zastępstwo (w tym zwłaszcza razie konieczności podjęcia czynności i w razie 

konieczności zmiany składu) ustala się według kolejności alfabetycznej, to jest sędziego 
zastępuje inny sędzia którego nazwisko jest kolejne na liście alfabetycznej; jeśli 
wyczerpie się alfabetyczna kolejność, zastępstwo ustala się od początku kolejności 
alfabetycznej;

§1.2 W razie konieczności zmiany składu kolejne sprawy zastępowanego sędziego 
przydziela kolejno sędziom z listy.

§2. W przypadku zastępstwa sędziów II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
(rozumianego jako Wydział z wyłączeniem Sekcji Penitencjarnej) początkowo 
zastępstwo ustala się bez sędziów przydzielonych do Sekcji Penitencjarnej.

Część II. Zastępstwa sędziów spoza wydziału
§3. Jeżeli z przyczyn procesowych, losowych lub obsady wydziału nic można 

ustalić zastępstwa spośród sędziów wydziału, wyznacza się kolejno zastępstwo spośród 
sędziów innych wydziałów, na podstawie listy sędziów według najkrótszego stażu pracy 
w sądzie okręgowym (odpowiednio rejonowym), z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w Sądzie Okręgowym w Łomży:
a) sędziów I Wydziału Cywilnego zastępują sędziowie I I I  Wydziału Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, a gdyby nie można było wyznaczyć takiego zastępstwa 
- sędziowie II  Wydziału Karnego,

b) sędziów I I I  Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zastępują sędziowie 
I Wydziału Cywilnego, a gdyby nie można było wyznaczyć takiego zastępstwa - 
sędziowie I I  Wydziału Karnego,

c) sędziów II Wydziału Karnego zastępują według jednej listy sędziowie I Wydziału 
Cywilnego oraz sędziowie I II  Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.”

2) w Sądzie Rejonowym w Łomży:
a) sędziów I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziału Gospodarczego zastępują sędziowie 
innego wydziału z wyżej wymienionych, a gdyby nic można było wyznaczyć takiego 
zastępstwa - sędziowie II Wydziału Karnego, VII Zamiejscowego Wydziału Karnego 
w Kołnie

b) sędziów II Wydziału Karnego zastępują sędziowie VII Zamiejscowego Wydziału 
Karnego w Kolnie, a gdyby nie można było wyznaczyć takiego zastępstwa -  
sędziowie: I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV 
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziału Gospodarczego

a) VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie zastępują sędziowie II Wydziału 
Karnego

3) w Sądach Rejonowych w Grajewie Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie -  
według listy obejmującej wszystkich sędziów sądu.

§4. Do zastępstwa sędziów spoza wydziału zastosowanie ma § 1.2.


