
Załącznik do Zarządzenia Nr 93/21 Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia podziału czynności sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022r.

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:1) obowiązujący od 1 stycznia 2022r.2) zmieniony w dniach:a] 8 lutego 2022r.b) 10 marca 2022r.c) 7 kwietnia 2022r.d) 29 kwietnia 2022r.e) 23 maja 2022r.f) 3 czerwca 2022r.g) 5 lipca 2022r.h) 26 października 2022r.
IPrzydział sędziów do wydziałów sądu, zakres obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu

L.p. Wydział I Cywilny1 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C (z wyłączeniem kategorii 7) - 75%rep. Co - 75%rep. Nc - 75 %rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 75% rep. Cz - 75 %
Marcin Dudzik

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
§ 68 ust.l pkt. 2 lit. d Regulaminu urzędowania sądów powszechnychWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu OkręgowegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw wpływających do rep. C oprócz spraw „rodzinnych"Informacje dodatkowe Przewodniczącego Wydziału zastępuje Zastępca Przewodniczący Wydziału, a w razie takiej niemożności sędzia wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego,Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.L.p. Wydział I Cywilny
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2 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C (z wyłączeniem kategorii 7) - 90% rep. Co - 90% rep. Nc - 90 %rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 90%rep. Cz - 90 %rep. Ns o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie Konwencji haskiej z 1980r. - jako sędzia w drugiej kolejności, w razie nieobecności SSOB.Gradkowskiej-Ferenc
Bartłomiej Fiejdasz

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
§ 68 ust.l pkt. 2 lit. b Regulaminu urzędowania sądów powszechnychWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego ZastępcaPrzewodniczącegoWydziału Obowiązki niezwiązane z przydziałem Zastępuje Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego, Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu OkręgowegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw wpływających do rep. C oprócz spraw „rodzinnych”Informacje dodatkowe Zastępcę Przewodniczącego Wydziału zastępuje Przewodniczący Wydziału, a w razie takiej niemożności sędzia wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego, Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.L.p. Wydział 1 Cywilny3 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C z wyłączeniem kategorii 7 - 70%rep. Co - 100%rep. Nc - 70 %rep. Ns - 100%rep. Cz - 100 %
Lucyna Bąk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
Niższy wskaźnik procentowego udziału w przydziale wpływających spraw z rep. C (z wyłączeniem kategorii 7) i rep. Nc wynika z utworzenia specjalizacji w sprawach z rep. Ns - ubezwłasnowolnienia - w tym konieczność wyjazdów sędziego celem wysłuchania osoby chorejWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

2



Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12)sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem13) Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw wpływających do rep. C oprócz spraw „rodzinnych” (z wyłączeniem kategorii 7)Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.
L.p. Wydział I Cywilny4 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C kategoria 7 - 100%rep. Co - 100%rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 100%rep. Cz - 100 %

Anna Borowiec

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 Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa (sprawy rodzinne)Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.

L.p. Wydział I Cywilny5 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C kategoria 7 - 75%rep. Co - 75%rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 75% rep. Cz - 75 %rep. Ns o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie Konwencji haskiej z 1980r. - jako sędzia w pierwszej kolejności
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Brygida Gradkowska-Ferenc

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
§ 68 ust.l pkt. 2 lit. c Regulaminu urzędowania sądów powszechnychWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego RzecznikPrasowy Sądu Obowiązki niezwiązane z przydziałem13! Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa (sprawy rodzinne)Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.
L.p. Wydział I Cywilny6 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C (z wyłączeniem spraw z kategorii 7) - 100%rep. Co - 100%rep. Nc - 100 %rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 100%rep. Cz - 100 %

Łukasz Oliwa

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu rejonowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw wpływających do rep. C oprócz spraw „rodzinnych”Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.

L.p. Wydział I Cywilny7 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C kategoria 7 - 100% rep. Co - 100%
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rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 100%rep. Cz - 100 %
Piotr Pelc

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa (sprawy rodzinne)Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.

L.p. Wydział 1 Cywilny8 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C kategoria 7 - 70%rep. Co - 100%rep. Ns - 100%rep. Cz - 100 %rep. Ns rej. Pr - 100%
Tadeusz Strzyż

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
Niższy wskaźnik procentowego udziału w przydziale wpływających spraw z rep. C kategoria 7 wynika z utworzenia specjalizacji w sprawach z rep. Ns - ubezwłasnowolnienia - w tym konieczność wyjazdów sędziego celem wysłuchania osoby chorejWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa (sprawy rodzinne)Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.
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L.p. Wydział 1 Cywilny9 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C (z wyłączeniem spraw z kategorii 7) - 100%rep. Co - 100%rep. Nc - 100 %rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 100%rep. Cz - 100 %
Łukasz Szanter

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
sędzia sądu rejonowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw wpływających do rep. C oprócz spraw „rodzinnych"Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.

L.p. Wydział I Cywilny10 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału rep. C kategoria 7 - 90%rep. Co - 90%rep. Ns (z wyłączeniem spraw o ubezwłasnowolnienie) - 90% rep. Cz - 90 %
Krzysztof Żołnierczuk

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
§ 68 ust.l pkt. 2 lit. d Regulaminu urzędowania sądów powszechnychWskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
sędzia sądu okręgowego Wizytator Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego I Wydziału CywilnegoInne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o ubezwłasnowolnienie, Utworzenie specjalizacji z zakresu spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa (sprawy rodzinne)
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Informacje dodatkowe Pełni dyżur i wykonuje zastępstwo zgodnie z Planem zastępstw i dyżurów.
L.p. Wydział II Wydział Karny, Sekcja do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
1 Imię [imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% Kzw, Ko, Kow, Pen

Tomasz Krzysztof Mucha
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji ds.penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonywanie nadzoru penitencjarnego, w tym przeprowadzanie wizytacji i lustracji w jednostkach penitencjarnych, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach policji i PDOZ i ZOZ w Dębicy Oddział Psychiatrii Sądowej w Straszęcinie w sprawach przydzielonych bądź według kolejności wpływu spraw, gdy zachodzi konieczność podjęcia czynności nadzorczych. Dodatkowe obciążenia:-w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału KarnegoOdwoławczego bez referatu,-orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,— orzeka w sprawach oułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,-wykonuje czynności w sprawach z wykazu Ko aż do ich zakończenia, które zostały przekazane do III Wydziału Karnego, a przydzielone do referatu przed 1 stycznia 2019 r. nie zostały zakończone,Niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.
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Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu
Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Sprawy z rep. Kzw przydzielane w ramach SLPS.Sprawy rejestrowane w wykazach Ko, Kow, Pen i innych przewidzianych dla spraw w postępowaniu wykonawczym przydzielane według alfabetycznej listy sędziów.W sprawach z wykazu Kow po 15 kolejno zarejestrowanych spraw odrębnie dla Zakładu Karnego w Dębicy i dla Zakładu Karnego w Rzeszowie. Poza kolejnością przydział sprawy następuje tylko w razie potrzeby jej niezwłocznego rozpoznania, powodując pominięcie w przydziale pierwszej sprawy z danej kategorii.Sprawy z wykazu Ko związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach karnych dotyczące wykonania grzywny, kary pozbawienia wolności, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, środków karnych, środków kompensacyjnych orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa lub Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, zatarcia skazania, zawieszenia postępowania wykonawczego, umorzenia postępowania wykonawczego.Orzeka w zakresie postępowania wykonawczego w przedmiocie wydanych przez siebie orzeczeń.Informacje dodatkowe Przewodniczącego Wydziału zastępuje w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności sędzia orzekający w I instancji wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Kierownika Sekcji do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych zastępuje pierwszy z listy sędzia orzekający w sekcji, a w razie jego nieobecności kolejny sędzia z listy przydzielonych do Sekcji według porządku alfabetycznego, w innych szczególnych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.L.p. 11 Wydział Karny Wydział2 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop

Andrzej Borek
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.
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Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowany w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział II Wydział Karny
3 Imię [imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop

Marta Krajewska-Drozd
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu
Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowana w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział 11 Wydział Karny

4 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop
Marzena Ossolińska-Plęs

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
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Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowana w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział 11 Wydział Karny

5 Imię [imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop
Anna Romańska

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,
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niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowana w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział 11 Wydział Karny
6 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop

Marcin Świerk
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowany w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział II Wydział Karny
7 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% K, Ko, Kp, Kop
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Tomasz Wojciechowski
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Dodatkowe obciążenia:w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy z wykazu Kopr wpływające w ramach dyżurów.Wydaje zarządzenia o skierowaniu wydanego przez siebie orzeczenia do wykonania oraz nadaje klauzulę wykonalności na wydane przez siebie orzeczenia, na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.Informacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia czynności wg harmonogramu zastępstw lub na zarządzenie Przewodniczącego, a w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowany w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. Wydział II Wydział Karny, Sekcja do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych8 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% Kzw, Ko, Kow, Pen
Artur Pelc

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Wizytator ds. wykonania orzeczeń karnych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonywanie nadzoru penitencjarnego, w tym przeprowadzanie wizytacji i lustracji w jednostkach penitencjarnych, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach policji i PDOZ i ZOZ w Dębicy Oddział Psychiatrii Sądowej w Straszęcinie w sprawach przydzielonych bądź według kolejności wpływu spraw, gdy12



zachodzi konieczność podjęcia czynności nadzorczych.Dodatkowe obciążenia:- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania nazarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,- w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie PrzewodniczącegoWydziału rozpoznaje sprawy należące do kompetencji II Wydziału Karnego bez referatu,- orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,- orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,Niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu
Sprawy z rep. Kzw przydzielane w ramach SLPS.Sprawy rejestrowane w wykazach Ko, Kow, Pen i innych przewidzianych dla spraw w postępowaniu wykonawczym przydzielane według alfabetycznej listy sędziów.W sprawach z wykazu Kow po 15 kolejno zarejestrowanych spraw odrębnie dla Zakładu Karnego w Dębicy i dla Zakładu Karnego w Rzeszowie. Poza kolejnością przydział sprawy następuje tylko w razie potrzeby jej niezwłocznego rozpoznania, powodując pominięcie w przydziale pierwszej sprawy z danej kategorii.Sprawy z wykazu Ko związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach karnych dotyczące wykonania grzywny, kary pozbawienia wolności, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, środków karnych, środków kompensacyjnych orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa lub Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, zatarcia skazania, zawieszenia postępowania wykonawczego, umorzenia postępowania wykonawczego.Orzeka w zakresie postępowania wykonawczego w przedmiocie wydanych przez siebie orzeczeń z Kzw, Kow, Pen.Informacje dodatkowe W pierwszej kolejności zastępuje Kierownika Sekcji do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w przypadku jego nieobecności. Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowany w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.L.p. II Wydział Karny, Sekcja do Spraw PenitencjarnychWydział i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych9 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100% Kzw, Ko, Kow, Pen

Bożena Przysada
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
13



sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonywanie nadzoru penitencjarnego, w tym przeprowadzanie wizytacji i lustracji w jednostkach penitencjarnych, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach policji i PDOZ i ZOZ w Dębicy Oddział Psychiatrii Sądowej w Straszęcinie w sprawach przydzielonych bądź według kolejności wpływu spraw, gdy zachodzi konieczność podjęcia czynności nadzorczych.Dodatkowe obciążenia:-w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania nazarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji III Wydziału Karnego Odwoławczego bez referatu,-w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie PrzewodniczącegoWydziału rozpoznaje sprawy należące do kompetencji II Wydziału Karnego bez referatu,-orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu,-orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpk,Niezależnie od powyższego wykonuje czynności i zadania powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu
Sprawy z rep. Kzw przydzielane w ramach SLPS.Sprawy rejestrowane w wykazach Ko, Kow, Pen i innych przewidzianych dla spraw w postępowaniu wykonawczym przydzielane według alfabetycznej listy sędziów.W sprawach z wykazu Kow po 15 kolejno zarejestrowanych spraw odrębnie dla Zakładu Karnego w Dębicy i dla Zakładu Karnego w Rzeszowie. Poza kolejnością przydział sprawy następuje tylko w razie potrzeby jej niezwłocznego rozpoznania, powodując pominięcie w przydziale pierwszej sprawy z danej kategorii.Sprawy z wykazu Ko związane z wykonywaniem wydanych orzeczeń w sprawach karnych dotyczące wykonania grzywny, kary pozbawienia wolności, środków probacyjnych, środków zabezpieczających, środków karnych, środków kompensacyjnych orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa lub Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, zatarcia skazania, zawieszenia postępowania wykonawczego, umorzenia postępowania wykonawczego.Orzeka w zakresie postępowania wykonawczego w przedmiocie wydanych przez siebie orzeczeń z Kzw, Kow, Pen.Informacje dodatkowe W drugiej kolejności zastępuje Kierownika Sekcji do Spraw Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w przypadku jego nieobecności. Zastępuje Przewodniczącego Wydziału w innych sytuacjach wg zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego.Zastępowana w sprawach z referatu wg harmonogramu zastępstw.

L.p. Wydział 111 Wydział Karny Odwoławczy
14



1 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
Grażyna Artymiak

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
Wiceprezes Sądu, Przewodniczący III Wydziału Karnego Odwoławczego, Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego, Wizytator ds. karnych

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Udział w postępowaniu w sprawie II K 87/18 (bez ref.).Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji II Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe W razie nieobecności jest zastępowana przez Zastępcę Przewodniczącego Wydziału, a w razie jego nieobecności przez sędziego dyżurującego.L.p. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy2 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%

Dariusz Zrębiec

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 ZastępcaPrzewodniczącegoWydziału

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Postępowanie w sprawie II K 199/17 (ref.).Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji 11 Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe W razie nieobecności jest zastępowany przez sędziego dyżurującego.
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L.p. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy3 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
Grzegorz Maciejowski

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 -

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Zakończenie postępowania w sprawie II K 202/17 (ref.).Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji 11 Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe Jako sędzia dyżurujący zastępuje w razie nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Wydziału i Przewodniczącego Wydziału.Lp. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy4 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
Waldemar Nycz

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 - Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji II Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe Jako sędzia dyżurujący zastępuje w razie nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Wydziału i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy5 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
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Iwona Szalacha

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika- -Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału -
sędzia sądu rejonowego - Obowiązki niezwiązane z przydziałem Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji 11 Wydziału Karnego bez referatu.Informacje dodatkowe Jako sędzia dyżurujący zastępuje w razie nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Wydziału i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy6 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%

Mariusz Sztorc

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 -

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Udział w postępowaniach w sprawach II K 188/17, II K 207/17,11 K 87/18 (ref.)
Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji 11 Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe Jako sędzia dyżurujący zastępuje w razie nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Wydziału i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział III Wydział Karny Odwoławczy7 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%

Wioletta Zawora

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %
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Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika- -Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału -
sędzia sądu okręgowego -

Obowiązki niezwiązane z przydziałem Zakończenie postępowań w sprawach II K 108/17,11 K 133/18 [ref.].Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu w razie potrzeby, gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje sprawy należące do kompetencji 11 Wydziału Karnego bez referatu,orzeka w trybie art. 420 kpk i art. 13 kkw w sprawach z własnego referatu, orzeka w sprawach o ułaskawienie zgodnie z art. 562 § 1 kpkInformacje dodatkowe Jako sędzia dyżurujący zastępuje w razie nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Wydziału i Przewodniczącego Wydziału.
Lp. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 75%
BEATA BURY Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

- na podstawie § 68 ust. 1 pkt 2d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019/1141)Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawach wpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 75% oraz w wykazie WSC - w 50%Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Przewodnicząca Wydziału obowiązki niezwiązane z przydziałem - wszystkie czynności Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznychoraz czynności powierzone przez Prezesa SąduOkręgowego,- jest zastępowana i zastępuje SSO Annę Guniewskąw przypadku jednoczesnej nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, Przewodnicząca jest zastępowana przez sędziego z
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listy według porządku alfabetycznego w sposób rotacyjnyLp. Wydział IV Pracy i U pezpieczeń Społecznych
2.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 90%
ANNA GUNIEWSKA Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%

- na podstawie § 68 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019/1141)Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawach wpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 90% oraz w wykazie WSC - w 50%Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Zastępca Przewodniczącej Wydziału obowiązki niezwiązanez przydziałem - wszystkie czynności Zastępcy Przewodniczącej IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznychoraz czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego,- jest zastępowana i zastępuje SSO B. BuryLp. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
3.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 90%
ELŻBIETA U RA Uzasadnieniepodstawowego wskaźnika przydziału niższegoniż 100%

- na podstawie § 68 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019/1141)Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawach wpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 90%Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
sędzia sądu okręgowego Wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązki niezwiązane z przydziałem wszystkie czynności Wizytatora ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego
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- jest zastępowana i zastępuje SSO E. SelwęLp. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
4.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
ELŻBIETA SELWĄ

uzasadnieniepodstawowego wskaźnika przydziału niższegoniż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawach wpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 100%Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego obowiązki niezwiązane z przydziałem - jest zastępowana oraz zastępuje SSO E. Urę
5.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
AGNIESZKA KOWAL

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawachwpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 100%Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego obowiązki niezwiązane z przydziałem est zastępowana orazzastępuje SSO Mirę SłodzińskąLp. Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
6.

Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 100%
MIRA SŁODZIŃSKA

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnikaorzeka w sprawach wpływających do Wydziału i rejestrowanych w rep.: P, Np, U, Uo, Po, Pa, Ua, Pz, Uz i w wykazie S - w 100%
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Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego obowiązki niezwiązanez przydziałem - jest zastępowana oraz zastępuje SSO A. Kowal
L.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy1 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC, w 75%

Adam Simoni
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane z przydziałem wykonuje czynności powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego.Inne ogólne reguły przydziału spraw izadań sąduInformacje dodatkowe Przewodniczącego Wydziału zastępuje Zastępca Przewodniczącego Wydziału sędzia Małgorzata Mazur, a w razie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, Sędziego zastępuje pierwszy z listy sędzia a w razie niemożności orzekania zastępuje następny sędzia z listy według porządku alfabetycznego.L.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy2 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC, w 90%, a nadto nadzoruje księgę należności prowadzoną w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym
Małgorzata Mazur

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
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sędzia sądu okręgowego ZastępcaPrzewodniczącegoWydziału Obowiązki niezwiązane z przydziałem wykonuje czynności powierzone jej przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkowe Zastępuje Przewodniczącego Wydziału. Sędziego zastępuje pierwszy z listy sędzia a w razie niemożności orzekania zastępuje następny sędzia z listy według porządku alfabetycznego.L.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy3 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC, w 90%
Witold Benicki

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12)sędzia sądu okręgowego Wizytator ds. cywilnych i komorniczych Obowiązki niezwiązane z przydziałem13) wykonuje czynności powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkoweL.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy4 Imię (imiona] Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC, w 90%
Barbara Chłędowska

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12)
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sędzia sądu okręgowego Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, Koordynator ds. mediacji
Obowiązki niezwiązane z przydziałem13) wykonuje czynności powierzone jej przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkowe Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: koordynator ds. mediacji.

L.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy5 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC, w 100%
Magdalena Kocój

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziałusędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem wykonuje czynności powierzone jej przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkoweL.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy6 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca, Cz, Co, S, WSC w 100%
Piotr Osowy

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału
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sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem wykonuje czynności powierzone mu przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkoweL.p. Wydział V Wydział Cywilny Odwoławczy7 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału - orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a rejestrowanych w repertorium Ca , Cz, Co, S, WSC w 100%
Renata Urszula Słowik- 
Chuchla

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12)sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem13) wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sąduInformacje dodatkowe

L.p. Wydział5) VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY1 Imię (imiona) Nazwisko7) Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 25 %II instancja - 75 %
GRZEGORZ PLIS

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika -
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału -
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sędzia sądu okręgowego Wiceprezes Sądu, Przewodniczący VI Wydziału Gospodarczego Okręgowego w Rzeszowie

Obowiązki niezwiązane z przydziałem
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY2 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 90 %II instancja - 90 %

ANDRZEJ SZYDŁO
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika -

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12) -sędzia sądu okręgowego Zastępca PrzewodniczącegoVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Obowiązki niezwiązane z przydziałem13)

Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom, którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY3 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 100%II instancja - 100%
RENATA BOBER

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 Obowiązki niezwiązane z przydziałem -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom, którzy wydawali orzeczenia kończące.
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Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
4 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 80 % 11 instancja - 80 %

ANDRZEJ BORUCKI
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 Wizytator ds. gospodarczych Obowiązki niezwiązane z przydziałem -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom, którzy wydawali orzeczenia kończące.
Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY5 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału 1 instancja - 100% II instancja - 100%

ANNA HARMATA
Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika -

Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12! -sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem13^ -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY6 Imię (imiona] Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 100% 11 instancja - 100%
BEATA HASS-KLOC

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika -
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Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału -sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Przewodniczącego Wydziału.
L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY7 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 100%II instancja - 100%

MAREK RAJCHERT
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 Obowiązki niezwiązane z przydziałem -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY8 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 100%II instancja - 100%
MARTA ZALEWSKA

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 Obowiązki niezwiązane z przydziałem -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.
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L.p. Wydział VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY9 Imię (imiona) Nazwisko Podstawowy wskaźnik przydziału I instancja - 100%II instancja - 100%
MARCIN ZIMAK

Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100 %Wskaźniki przydziału inne niż podstawowy Wysokość wskaźnika -
Stanowisko służbowe Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły przydziału12) -
sędzia sądu okręgowego Obowiązki niezwiązane z przydziałem13) -Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu Sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń przydzielane są sędziom , którzy wydawali orzeczenia kończące.Informacje dodatkowe Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału.
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IIPlan dyżurów oraz zastępstw sędziów:
L.p. Rodzaj spraw Liczba dyżurnych i pełniących zastępstwa Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi1 cywilne w I Wydziale Cywilnym 1 dyżurny i 1 zastępca Sędziowie I Wydziału2 karne w II Wydziale Karnym 1 dyżurny/zastępca - według kwartalnego harmonogramu Sędziowie II Wydziału Karnego orzekający w I instancji oraz Przewodniczący Wydziału3 penitencjarne w Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru na wykonywaniem orzeczeń karnych w II Wydziale Karnym

1 dyżurny/zastępca - według tygodniowego harmonogramu w porządku alfabetycznym Sędziowie orzekający w sprawach penitencjarnych
4 karne w III Wydziale Karnym Odwoławczym (z rep. Ka i Kz oraz z wykazu Ko i S] 1 dyżurny/zastępca - według harmonogramu Sędziowie orzekający w III Wydziale Karnym Odwoławczym5 z zakresu ubezpieczeń społecznych w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznychz zakresu prawa pracy w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1 zastępca
1 zastępca

Sędziowie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych specjalizujący się w prawie pracy6 cywilne w V Wydziale Cywilnym Odwoławczym sędziego zastępuje pierwszy z listy sędzia a w razie niemożności orzekania zastępuje następny sędzia z listy według porządku alfabetycznego
Sędziowie V WydziałuCywilnego Odwoławczego

7 gospodarcze w VI Wydziale Gospodarczym(rozpoznawane w II instancji w repertorium Ga - ds.apelacyjnych,Gz - ds. zażaleniowych]
1 zastępca Sędziowie VI Wydziału Gospodarczego
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Rafał Puchalskisędzia
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