FORMULARZ

P

ODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na Podstaw ie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.
zln ) lł zrł iazku z § 48 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 20l5 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn.

- Regulamin urzędowania sądów
ilorł'szechnl"ch (Dz.U, z2015 r. poz.2316 zpoźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyciąg
z Protokolu Posiedzenia stanowi zńącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w
okresie: od dnia l stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
Inlie { imiona): Aleksandra
l-azrr isko:

Mazik

?r4,dztał do rvydziału lub rvydziałów: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
l)elnrone funkcje: sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zaklady dla osób

zzaburzeniami psychicznymi

Reguły przydziału spraw:

- rvskaźrrik procentowy udziafu w przydziale wpĘrłających do wydziału lub pionu spraw (procent czyrrrrości orzeczniczych
plzv założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czlłrnościorzęcmicze wskaźnik ten wynosi l00%); w wypadku

pIzl,ilzielania do więcej niZ jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:

- l00

o/u

spraw z rep. Nsm, Ri\Is, Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w postępowaniu wykonawczym w rep. Op.

Oprn. Alk. Nrv z przyporządkowanego terenu i 28,6 o^ wpływu spraw przyd,zielanych losowo z rep.

RC, RCo,

- erlentualne dodatkorve lub odmienne reguĘ przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw (np. sędzia
rvl spec.jalizowanv. rvydziaty rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

przrdział spraw z rep. Nsm, RNs, Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w postępowaniu wykonawczyn w rep. Op,
i-)pln. Alk. Nrł, rvedług kr.vterium terytorialnego po określeniu obszarów podporzadkowania poszczególnym sędziom zgodnie z
,§ -ló tlst- 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych
tL)z. |j z 2f]l5 r. poz.2316).
Ri-.zpozlla.je rvszystkie sprawy

wpĘwające do wydziału z repertorium RNs o symbo|ach 236 i 237 (sędzia wyspecjalizowany),

-

L,izasadnienie reguĘ przydziafu spraw
ustalenia wskaźnika procęntowego udziału w prrydziale wpĘwających do wydziału
ltrb pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niz 100 Yo oraz sposobu ustalenia jego wysokoŚci

tpodiega rł,ypełnieniuw razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100

Yo):

Nie dotl,czy.
Zasad1 zastępstw:
- zastępuje

SSR Adama Skowrona

- zastępuje SSR Magdalenę Gladysz w zakresie rozpoznawania skarg na referendarzy sądowych,

- zgodnie z § 47 ust. 2 roąorządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów
por.ł,szechnych (,DzU. z 20l5 r. poz.2316 zpóźn. zm.) w sprawach przydzielanych bez losowania odstępuje się od zasady
określonej § 47 ust. l Regulaminu,
[)odatkori,e obciązenia oraz ich wymiar (np. dyzury aresźowi, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

I'elni dvżury sędziego rodzinnego zgodnie z u§talonym harmonogramem.

