
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) 
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie

od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Imię: Jan

Nazwisko: Dela

Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie_________________________
Przydział do wydziału lub wydziałów: I Wydział Cywilny_____________________________
Pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącego Wydziału_____________________________

Reguły przydziału spraw:
1. Rozpoznaje sprawy wpływające do Wydziału z:

a.
- rep. C (dzielone na dwie kategorie: pierwsza obejmuje sprawy rozwodowe 
i separacyjne, druga obejmuje pozostałe sprawy procesowe),
- rep. Co,
- rep. Ns (za wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie),

-  wszystkie według kolejności wpływu w porządku alfabetycznym 
nazwisk sędziów w ilości 90 % wpływu.

b. -  rep. Ns (o ubezwłasnowolnienie),
- w ilości 50 % wpływu.

2. W sprawach o ubezwłasnowolnienie otrzymuje wszystkie sprawy nieparzyste 
(100%) i prowadzi je do wyznaczonej rozprawy, gdzie otrzymuje jako referent 
nie mniej niż trzy sprawy. Wysłuchuje również w obecności biegłych, jako sędzia 
wyznaczony osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

3. Wykonuje wszystkie czynności Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego.
4. Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu 

Okręgowego

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:
1. Wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw 

______ uzasadnia § 48 ust. 1 pkt. 2 lit, c Regulaminu urzędowania sądów powszechnych



(Dz.U. 2015 poz. 2316),
2. Sędzia pełniący obowiązki Przewodniczącego Wydziału dodatkowo co najmniej 

jeden raz w miesiącu wyjeżdża do spraw o ubezwłasnowolnienie jako sędzia ze 
składu sędziowskiego w celu wysłuchania strony w trybie art. 547 § 1 kpc.

Zasady zastępstw:
Zastępcę Przewodniczącego Wydziału zastępuje Przewodniczący Wydziału, a w razie 
takiej niemożliwości sędzia wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, 
koordynatorzy):



Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

odbytego w dniu 8 listopada 2016 r.

Kolegium w składzie:
Obecni:

1. Prezes SO w Rzeszowie Tomasz Wojciechowski -  Przewodniczący Kolegium
2. SSO Andrzej Borucki
3. SSO Andrzej Borek (protokolant)
4. SSO Marcin Świerk
5. SSR Małgorzata Gałuszka-Kosik
6. SSR Adam Przysada
7. SSR Andrzej Szydło 

Nieobecni:
1. SSO Jerzy Halat
2. SSR Lesław Zawada

W tym miejscu na posiedzenie Kolegium dołączył SSO Jerzy Halat.

7. Przewodniczący Kolegium przedstawił - zawierające projekty podziałów czynności 
na rok 2017 sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pisma:
- Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
z dnia 28 października 2016 r., nr I C-0111-3/16;

W podejmowaniu poniższej uchwały nie brał udziału Prezes Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie w toku dyskusji wyraziło potrzebę 
weryfikacji przedstawionych projektów podziałów czynności:
- Sędziów I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie - przez 
wyeliminowanie wskazania dotyczącego minimalnej liczby sesji opisywanego, jako: 
„orzeka co najmniej 2 razy w tygodniu”, bądź „orzeka co najmniej 3 razy 
w miesiącu”,

Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie stosownie do zapisów art. 22a § 1 ustawy - 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyraziło jednogłośnie pozytywną opinię 
w sprawie przedstawionych projektów podziałów czynności na 2017 r. w stosunku
do sędziów I Wydziału Cywilnego .........................Sądu Okręgowego w Rzeszowie
- z uwzględnieniem ww. zmian.

Protokolant: 
Andrzej Borek - wł. SĄD O K R Ę G O W Y

PI. Śreniawitów 3

Przewodniczący:
Tomasz Wojciechowski - wł.

Wyciąg sporządziła:
Anna Dworak

Rzeszów, dnia 30 listopada 2016 r.


