
PODZIAŁ  CZYNNOŚCI 

Na podstawie  art.  22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (j.t. Dz.U. 2019r., poz. 52) w związku z § 68 ust. 1 pkt. 1 i 2a rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku — Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz.U. 2019r., poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego 
w Siedlcach (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: 	Agnieszka 

Nazwisko: Otulak - Centkowska 

Stanowisko służbowe: sędzia 

Przydział  do wydziału lub wydziałów: III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

Pełnione funkcje: 	 

Reguły przydziału spraw: 
100% udziału w przydziale spraw wpływających do Wydziału 
Uzasadnienie reguły przydziału spraw: 	  

Zasady zastępstw: zastępuje innych sędziów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w 
przypadku ich nieobecności — zgodnie z planem zastępstw. 
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: pełni dyżury w celu rozpoznania spraw rodzinnych i 
nieletnich, o których mowa §2 pkt.5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych , wydawania 
zarządzeń  w wykazie Nmo, w trybie  art.  26 upn, wysłuchania 	i rozprawy na terenie  SP  ZOZ w 
Siedlcach Oddział  Psychiatryczny- zgodnie z planem dyżurów 	oraz przeprowadza kontrolę  
legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych 
i domach pomocy społecznej na podstawie  art.  43 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego , rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 	2018 r. w sprawie 

stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z dnia 29 
grudnia 2018 r.) oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń  o skierowaniu nieletniego do 

ośrodków, organizacji o instytucji na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 

czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu , zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad 

wykonywaniem orzeczeń  w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2009 r., Nr 107,poz. 894) w placówkach 
położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach -w terminach określonych przez 

obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z aktualnym wykazem przedstawionym Prezesowi Sądu 

Okręgowego. 
Bierze udział  w składach 3 sędziów wyznaczonych do rozpoznawania zażaleń  w innym wydziale 

Sądu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

(data i podpis) 
	

(podpis prezesa sądu) 
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