
 

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia 

w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Radomiu  

1) obowiązujący od 01 stycznia 2021 r., 

2) zmieniony w dniach: 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

I 

Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, 

zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu: 

Lp. Wydział VII Wydział Wizytacyjny 

1 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

 

Anna Gzel - Michalska Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

   

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

 

Sędzia Sądu 

Okręgowego  

w Radomiu 

Wiceprezes 

Sądu 

Okręgowego  

w Radomiu, 

Przewodnicząca 

VII Wydziału 

Wizytacyjnego. 

 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

Przewodnictwo VII 

Wydziału – kierowanie 

całokształtem pracy w 

Wydziale, a w 

szczególności: zapoznanie 

się z pismami 

wpływającymi do Wydziału 

i bezzwłoczne wydanie 

zarządzeń- kierowanie do 

właściwych sędziów 

wizytatorów, nadzór nad 

terminowością 

wykonywanych zadań 

nadzorczych przez sędziów 

wizytatorów i starszych 

inspektorów ds. biurowości 

sądowej; organizowanie 

narad sędziów 

wizytatorów, w 

szczególności przy 

analizach danych 

statystycznych dotyczących 



 

 

całego okręgu 

radomskiego; nadzór nad 

terminowością 

wykonywanych czynności 

przez sekretariat Wydziału. 
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Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

 

Danuta Bojarska Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

   

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

 

Sędzia Sądu 

Okręgowego  

w Radomiu 

Zastępca 

Przewodniczącej 

Wydziału, 

Wizytator ds. 

rodzinnych i 

nieletnich. 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

Wizytator ds. rodzinnych i 

nieletnich. 

Czynności powierzone 

przez Prezesa Sądu 

Okręgowego w Radomiu w 

zakresie sprawowania 

wewnętrznego nadzoru 

administracyjnego: 

- badanie sprawności 

postępowania w sprawach 

z pionu rodzinnego i 

nieletnich, 

- kwartalna analiza 

wyników pracy sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

spraw rodzinnych i 

nieletnich oraz 

opracowanie wyników tej 

analizy; półroczna ocena 

działań nadzorczych 

podejmowanych przez 

przewodniczących 

wydziałów w Sądzie 

Okręgowym w Radomiu i 

prezesów sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

terminowości sporządzania 

uzasadnień orzeczeń; 

badanie prawidłowości 

przydzielania sędziom i 

referendarzom sądowym 



 

 

spraw oraz równomiernego 

obciążenia ich pracą; 

- przeprowadzanie 

wizytacji, lustracji zgodnie z 

ustalonym planem 

czynności nadzorczych; 

- obrót prawny z zagranicą 

w sprawach rodzinnych i 

nieletnich w tym 

przyjmowanie wniosków o 

alimenty od wierzycieli i 

ściganie ich od dłużników 

zamieszkałych poza 

granicami naszego kraju, 

prowadzenie tych spraw, 

- sporządzanie ocen 

kwalifikacji kandydatów na 

wolne stanowisko 

sędziowskie w sądach 

rejonowych okręgu 

radomskiego, 

- wyjaśnianie okoliczności 

podnoszonych przez 

skarżących, celem 

właściwego rozpoznania 

skarg, pism i wniosków, 

- inne czynności zlecone 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Radomiu. 
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Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

 

Dariusz Pietruszka Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

  

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

   

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

 

Sędzia Sądu 

Okręgowego  

w Radomiu 

Wizytator ds. 

karnych 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

Wizytator ds. karnych 

Czynności powierzone 

przez Prezesa Sądu 

Okręgowego w Radomiu w 

zakresie sprawowania 

wewnętrznego nadzoru 

administracyjnego: 

- badanie sprawności 

postępowania w sprawach 

z pionu karnego, 



 

 

- kwartalna analiza 

wyników pracy sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

spraw karnych i 

opracowanie wyników tej 

analizy; półroczna ocena 

działań nadzorczych 

podejmowanych przez 

przewodniczących 

wydziałów w Sądzie 

Okręgowym w Radomiu i 

prezesów sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

terminowości sporządzania 

uzasadnień orzeczeń; 

badanie prawidłowości 

przydzielania sędziom i 

referendarzom sądowym 

spraw oraz ich 

równomiernego obciążenia 

pracą; 

- przeprowadzanie 

wizytacji, lustracji zgodnie z 

ustalonym planem 

czynności nadzorczych; 

- sporządzanie ocen 

kwalifikacji kandydatów na 

wolne stanowisko 

sędziowskie w sądach 

rejonowych okręgu 

radomskiego, 

- wyjaśnianie okoliczności 

podnoszonych przez 

skarżących, celem 

właściwego rozpoznania 

skarg, pism i wniosków, 

- inne czynności zlecone 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Radomiu. 
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Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik 

przydziału 

 

Rafał Socha Uzasadnienie 

podstawowego wskaźnika 

przydziału niższego 

niż 100% 

 

Wskaźniki przydziału inne 

niż podstawowy 

Wysokość wskaźnika 

   



 

 

Stanowisko 

służbowe 

Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły 

przydziału 

 

Sędzia Sądu 

Okręgowego  

w Radomiu 

Wizytator ds. 

cywilnych i 

komorniczych 

Obowiązki niezwiązane 

z przydziałem 

Wizytator ds. cywilnych i 

komorniczych. 

Czynności powierzone 

przez Prezesa Sądu 

Okręgowego w Radomiu w 

zakresie sprawowania 

wewnętrznego nadzoru 

administracyjnego: 

- badanie sprawności 

postępowania w sprawach 

z zakresu prawa cywilnego 

(w szczególności egzekucja 

sądowa), 

- czynności w ramach art. 

165 i nast.  ustawy z dnia 

22 marca 2018 r.  o 

komornikach sądowych, 

która wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

-  czynności nadzorcze nad 

komornikami sądowymi 

okręgu radomskiego, 

- kwartalna analiza 

wyników pracy sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

spraw cywilnych i 

opracowanie wyników tej 

analizy; półroczna ocena 

działań nadzorczych 

podejmowanych przez 

przewodniczących 

wydziałów w Sądzie 

Okręgowym w Radomiu i 

prezesów sądów 

rejonowych okręgu 

radomskiego w zakresie 

terminowości sporządzania 

uzasadnień orzeczeń; 

badanie prawidłowości 

przydzielania sędziom i 

referendarzom sądowym 

spraw oraz równomiernego 

obciążenia ich pracą; 

- przeprowadzanie 

wizytacji, lustracji zgodnie z 

ustalonym planem 

czynności nadzorczych; 

- sporządzanie ocen 



 

 

kwalifikacji kandydatów na 

wolne stanowisko 

sędziowskie w sądach 

rejonowych okręgu 

radomskiego, 

- wyjaśnianie okoliczności 

podnoszonych przez 

skarżących, celem 

właściwego rozpoznania 

skarg, pism i wniosków, 

- inne czynności zlecone 
przez Prezesa Sądu 
Okręgowego w Radomiu. 

Inne ogólne reguły 

przydziału spraw 

i zadań sądu 

 

Informacje dodatkowe  

 

II 

Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych: 

Lp. Rodzaj spraw Liczba 

dyżurnych 

i pełniących 

zastępstwa 

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi 

i referendarze sądowi 

1 - - - 

 


