
FORM ULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

N a podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 
2020r. poz.365) w związku z § 68 ust. 2 .rozporządzenia M inistra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. -  
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Sądu Okręgowego w Łom ży (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 12.10.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Imię (imiona):

Jarosław
Nazwisko:
Dłużniewski

Stanowisko służbowe: 
Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I W ydział Cywilny, V W ydział Ksiąg W ieczystych (tylko w zakresie zastępstwa referendarza Rafała 
Kołakowskiego w razie jego  nieobecności oraz rozpoznania skarg na orzeczenie referendarza wydanych w V 
W ydziale Ksiąg Wieczystych).

Pełnione funkcje:
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczni
czych 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:

8 0 %
- ewentualne dodatkowe łub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np. sędzia 
wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

jako przewodniczący wydziału zajmuje się sprawami wpływającymi do wydziału do czasu usunięcia braków formalnych, 
a dopiero po usunięciu braków formalnych kieruje sprawę do losowania, podejmuje czynności mające na celu 
przygotowanie sprawy do rozpoznania na pierwszym terminie i w razie potrzeby wyznacza ten termin

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%):

Orzeka w sprawach wpływających do W ydziału Cywilnego przydzielonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; sędzia pełni funkcje Przewodniczącego Wydziału Cywilnego;

Zasady zastępstw: zastępuje Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg W ieczystych w czasie jego nieobecności; w 
I W ydziale Cywilnym: zastępowany przez sędziego M artę Kołakowską, zastępuje sędziego Martę 
Kołakowską; w zakresie czynności w V W ydziale Ksiąg W ieczystych zastępowany przez sędziego Annę



Stetkiewicz.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy): 
pełni dyżury w sprawach opiekuńczych i rozpoznaje zażalenia na odebranie dziecka, o których mowa w art. 
12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z grafikiem opracowanym przez Prezesa Sądu; 
zastępuje innego sędziego w przypadku jego  wyłączenia bądź nieobecności w pracy; rozpoznaje zażalenia 
wnoszone do innego składu sądu I instancji w Wydziale Cywilnym oraz w W ydziale Rodzinnym i Nieletnich; 
wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.

(data)


