FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018.23 - j.t.
ze zm.) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Okręgowego w Kaliszu ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 24 sierpnia 2018r. do
dnia 31 grudnia 2018r.
Imię (imiona): Marcin

Nazwisko: Kwaśniewski

Stanowisko służbowe: SSR w Kaliszu

Przydział do wydziału lub wydziałów: Wydział HI Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje: -

Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności
orzeczniczych 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:
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np.
sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Terytorialny przydział spraw do decernatu - na podstawie § 46 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych
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%):

Zasady zastępstw:
Zgodnie z harmonogramem zastępstw zawartym w podziale czynności obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 roku
oraz na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
Rozpoznawanie spraw z „art. 569 §2 kpc, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, sprawy o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r „ o ochronie zdrowia psychicznego”, sprawy z art. 26-27 LIPN, sprawy w>
przedmiocie rozpoznawania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania interesów małoletnich
pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, sprawy pilne dotyczące władzy rodzicielskiej i ochrony zdrowia rozpoznawane
w ramach RCo- według kolejności pełnienia dyżuru sędziowskiego ”,
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