Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie
Rejonowym w Pruszkowie
Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
1) obowiązujący od 01.01.2021r.,
2) zmieniony w dniach:
a) 01.02.2021
b) ............................................................................
I
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:4)
Lp. Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1
Imię (imiona) Nazwisko

Mirosław

Stanowisko
służbowe

Barszcz

Pełnione
funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego
w
Pruszkowie

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne niż
podstawowy

Inne indywidualne reguły
przydziału

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem

100%

Wysokość wskaźnika
Przydział spraw opiekuńczych i
nieletnich zgodnie z § 56
Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych - 100%
Okresowe
kontrole
w
Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
oraz
w
domach
pomocy
społecznej znajdujących się na
terenie powiatu pruszkowskiego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
Lp. Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

2
Imię (imiona) Nazwisko

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Katarzyna
Maria

Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału niższego
niż 100%

Gizińska

25%

Wskaźniki przydziału inne niż
Wysokość wskaźnika
podstawowy
Specjalizacja
w
zakresie
spraw z ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty – o
wyrażenie
zgody
na
przeprowadzenie
zabiegu
medycznego
oraz
o
umieszczenie w zakładzie
opiekuńczo - leczniczym
Stanowisko
służbowe

Pełnione
funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału

Przydział spraw opiekuńczych i
nieletnich zgodnie z § 56
Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych - 30%

Sędzia Sądu Wiceprezes
Obowiązki niezwiązane z
Rejonowego Sądu,
Przewodnicząc przydziałem
w
y Wydziału
Pruszkowie
Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
Lp. Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

3
Imię (imiona) Nazwisko

Bożena
Jadwiga

Kosieradzka

Stanowisko
służbowe

Pełnione
funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego
w
Pruszkowie
Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne niż
podstawowy

Inne indywidualne reguły
przydziału

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem

100%

Wysokość wskaźnika
Przydział spraw opiekuńczych i
nieletnich zgodnie z § 56
Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych - 100%
Okresowe
kontrole
w
Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
oraz
w
domach
pomocy
społecznej znajdujących się na
terenie powiatu pruszkowskiego

Lp. Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

4
Imię (imiona) Nazwisko

Ewa Anna

Stanowisko
służbowe

Meks

Pełnione
funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego
w
Pruszkowie

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne niż
podstawowy

Inne indywidualne reguły
przydziału

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem

100%

Wysokość wskaźnika
Przydział spraw opiekuńczych i
nieletnich zgodnie z § 56
Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych - 100%
Okresowe
kontrole
w
Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
oraz
w
domach
pomocy
społecznej znajdujących się na
terenie powiatu pruszkowskiego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
Lp. Wydział

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

5
Imię (imiona) Nazwisko

Marta

Stanowisko
służbowe

Węglewska

Pełnione
funkcje

Sędzia Sądu
Rejonowego
w
Pruszkowie
Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań

Podstawowy wskaźnik
przydziału
Uzasadnienie podstawowego
wskaźnika przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki przydziału inne niż
podstawowy

Inne indywidualne reguły
przydziału

Obowiązki niezwiązane z
przydziałem

100%

Wysokość wskaźnika
Przydział spraw opiekuńczych i
nieletnich zgodnie z § 56
Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych - 100%
Okresowe
kontrole
w
Mazowieckim Specjalistycznym
Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
oraz
w
domach
pomocy
społecznej znajdujących się na
terenie powiatu pruszkowskiego

sądu
Informacje dodatkowe

II
Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych:
Lp.
1.

Rodzaj spraw
rodzinne

Liczba dyżurnych i
pełniących
zastępstwa
1 zastępca/dyżurny

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi
Sędziowie III Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich

