FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2015r. póz. 133, z późn.zm.) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. póz. 2316), po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik
do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia
l stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Imię (imiona):
IWONA
Nazwisko:
NOWAKOWSKA
Stanowisko służbowe:
SĘDZIA
Przydział do wydziału lub wydziałów:
III WYDZIAŁ PENITENCJARNY
Pełnione funkcje:
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU
Reguły przydziału spraw:
100%
Stałe zastępstwo Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego,
orzekanie w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwy w odbywaniu kary
i innych sprawach (Pen), orzekanie w sprawach o zezwolenie na wykonywanie kary
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, orzekanie
w sprawach o udzielanie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu
odbywającemu karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, orzekanie
w sprawach o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia, o uchylenie przerwy
w wykonaniu kary, uchylenie zezwoleń na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego i orzekanie w sprawach odwoławczych
Kzw, nadzór penitencjarny (nadzór nad zakładami karnymi i aresztami śledczymi, kontrole
funkcjonowania izb zatrzymań, strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, upoważnionego
podmiotu dozorującego, kontrola prawidłowości stosowanych środków zabezpieczających).
Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Sprawy Kzw i Kow przydzielone są sędziemu Krzysztofowi Kwietniowi, sędziemu Iwonie
Nowakowskiej i sędziemu Zbigniewowi Kierończykowi.
Sprawy Pen i Kow przydzielone są sędziemu Krzysztofowi Kwietniowi, sędziemu Iwonie
Nowakowskiej i sędziemu Zbigniewowi Kierończykowi.
Posiedzenia w zakładach karnych obsługiwane są przez sędziów Krzysztofa Kwietnia, Iwonę
Nowakowską i Zbigniewa Kierończyka.
W zależności od wielkości wpływu i zaległości spraw, które powinny być rozpoznawane
w jednostkach penitencjarnych posiedzenia w tych sprawach wyznaczane są od 2 do 4 razy
w tygodniu.
Zasady zastępstw:

SSO Iwona Nowakowska zastępuje Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego
w okresie jego nieobecności oraz SSO Zbigniewa Kierończyka w okresie jego nieobecności.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: -
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w Radomiu o godz. 14.00. W obradach uczestniczyli: Przewodniczący Kolegium Prezes
Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Stanisław Jaźwiński. Członkowie
SSO Anna Glin, SSO Anna Kierończyk, SSO Adriana Orzechowska,
Piechota, SSR Anna Barwicka-Zając, SSR Krzysztof

sędziowie:
SSO Adam

Duchnik, SSR Jacek Łata.

Protokołował: SSR Anna Barwicka-Zając. Porządek posiedzenia: 1. Wyrażenie opinii
w sprawie projektu podziału czynności w Sądzie Okręgowym w Radomiu i sądach
rejonowych okręgu radomskiego sędziów i referendarzy sądowych oraz określenie
zastępstw sędziów i referendarzy sądowych i zasad przydziału spraw poszczególnym
sędziom i referendarzom sądowym na 2017 rok, 2. (...), 3. (...), 4. (...)
Kolegium jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek posiedzenia

Ad. l
Przewodniczący Kolegium przedstawił projekt podziału czynności sędziów w Sądzie
Okręgowym w Radomiu w Wydziałach od II do VII
Kolegium w głosowaniu jawnym, bez udziału w głosowaniu Prezesa Sądu Okręgowego
w Radomiu jednogłośnie w drodze uchwały, pozytywnie zaopiniowało projekt podziału
czynności sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu w Wydziałach od II do VII oraz
określenia zastępstw tych sędziów i zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom

na 2017 rok
Kolegium zakończyło obrady o godz. 15.40
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