
FORM ULARZ PODZIAŁU CZYN NO ŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 iipca 2001 r. - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019.52 ze zm.) w związku z 5 68 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - 
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141), 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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Imię (imiona): Barbara_________________________________________
Nazwisko: Chłędowska_________________________________________
Stanowisko służbowe: Sędzia Sądu Okręgowego_________________
Przydział do wydziału lub wydziałów: V Wydział Cywilny
Odwoławczy___________________________________________________
Pełnione funkcje: Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich oraz
Koordynator ds. mediacji_______________________________________
Reguły przydziału spraw:
- orzeka we wszystkich sprawach wpływających do Wydziału, a 
rejestrowanych w repertorium Ca , Cz, Co, S, WSC, w 75%,
- rozpoznaje zażalenia do innego składu sądu II instancji (tzw. 
zażalenia poziome - w 75%)
- rozpoznaje zażalenia do innego składu sądu pierwszej instancji 
lub sądu, który wydał zaskarżone postanowienie (tzw. „zażalenia 
poziome") od postanowień wydanych w I Wydziale Cywilnym Sądu
Okręgowego w Rzeszowie w 75%._______________________________
Uzasadnienie reguły przydziału spraw
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale spraw wpływających 
do wydziału uzasadnia § 68 u. 1 pkt 2 d Regulaminu urzędowania
sądów powszechnych (Dz.U. z dn. 19.06.2019 poz.1141)____________
Zasady zastępstw:
Sędziego zastępuje pierwszy z listy sędzia a w razie niemożności 
orzekania zastępuje następny sędzia z listy według porządku 
alfabetycznego.
Niezależnie od powyższego wykonuje czynności powierzone jej 
przez Prezesa Sądu Okręgowego i Przewodniczącego Wydziału. 
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, 
dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy): koordynator ds.
mediacji._________________________________ .____________________
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