PODZIAŁ CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 52, z późn.zm.) w związku z § 68 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2019, poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Okręgowego w Tarnobrzegu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku.

Imię (imiona): EWA
Nazwisko: KOPCZYŃSKA
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku
Przydział do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Pełnione funkcje: Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: 88%
Sprawy RC, RNc, RCo – 55 % wpływu,
Kategoria spraw „Zaż” w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 55 %
Kategoria spraw „Zaż” w I Wydziale Cywilnym – jako sędzia z innego wydziału – w składach
3 osobowych tylko w charakterze niereferenta.
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania międzyinstancyjnego w zakresie spraw
z własnego referatu.
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
sprawy z zakresu prawa opiekuńczego i nieletnich oraz inne sprawy należące do sądu
opiekuńczego według podziału terytorialnego tj., teren gminy Bojanów, Rudnik, Krzeszów
oraz Gmina i Miasto Nisko.
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:
W Wydziale orzeka 2 sędziów: Przewodniczący oraz jeden sędzia orzekający
w ograniczonym zakresie ze względu na pełnienie funkcji Prezesa, Przewodniczącego I
Wydziału Cywilnego i Członka Kolegium SO w Tarnobrzegu. Sprawy przydzielane są
według ich kolejności wpływu z poszczególnych gmin. Ustalenie podziału czynności
w przydziale wpływających spraw podyktowane jest faktem pełnienia funkcji
przewodniczącego wydziału.
Zasady zastępstw sędziów określa Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku A.001-9/18
w sprawie planu zastępstw i dyżurów sędziów, asesorów sądowych i referendarzy Sądu
Rejonowego w Nisku.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
- Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku A.001-9/18 w sprawie planu
zastępstw i dyżurów sędziów, asesorów sądowych i referendarzy Sądu Rejonowego w Nisku.
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