FoRMtItffi

i[-§.ry,§#

czyNNoścl

Na Podstawie ań. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych
(tj,Dz,U, z Ż0l8 r., Poz. Ż3 z Pożn, zm.) w rwiązku z § 48 ust. 1 rozporządzenia Minisha

SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz,U,z20l5r, Poz. Ż316 z Póżn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu okręgowego

w Gliwicach (wYciąg z Protokołu posiedzenia stanowi załącmik do niniejszego
dokumentu) ustalam
nastęPującY indYwidualny podział cąynnościw okresie od dnia 1 lipca 2018r.
do dnia 31grudnia
20L8 roku.
Imię (imiona): Barbara
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wydzial karny

Pełnione funkcje:

Reguł prrydziŃu

spraw:

-

wskaŹrik ProcentowY udziŃuw przydziale wpływających do wydziafu lub pionu spraw (procent
cąPnoŚci orzecaniczYchprzy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącmie crynnościorzecznicze
wskaŹnik ten wYnosi l00%); w wypadku prrydzielenia do więcej niż jednego wydziafu naleĄ podać
wskazrrik procentowy odrębnie dla kźdego z nich:
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły prrydziŃu spraw od zasady automatycznego
PrzYdziafu sPraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziaĘ rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

l00

oń

czynności orzeczliczych, tj.

- rozpoznaie merytorycznie §prawy karne 25r0lońoń wptywu

wpisane
do repeńorium ,rK"r rr'W'' i rvykazu ,rKo"r rrKop" i rrKp" według losówego przydziału
§praw wynikającego z Systemu Losowego Przydzialu Spraw, z wyjątkiem
§Praw Podlegających przydzialowi sędziemu pełniącemu dyżur (ań. 47a§1
- Prawo
o ustroiu sądów powqzechnych).
Uzasadnienie reguły przydziaŁu spraw - ustalenia wskń
wPłYwającYch do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przycryn zastosowani a niższego
wskaŹnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości(podlega wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższymniż|00%): Nie dotyczy
Zasady zastępstw:
- w ramach Planu zastępstw (art.22a § lpkt. 3 Prawo o ustroju sądów powszechnych)
zastępuje SSR Marcina §ałkę i SSR Dorotę Bobek
Dodatkowe obciązenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, ayzu./ sęaziOw ro&innyctr,
koordynatorzy):
- w ramach planu dyżurów (ań.22 a § lpkt. 3 - Prawo o ustroju sądów powszechnych)
Pełni dyżury aresztowe w tygodniu w dni robocze wg ustalonego harmonogramu _
Środy i dyżury sobotnio niedzielne według ustalonego hprmonogramu
obejmującego kolejne 10 Ęgodni.
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