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FORMIILARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na Podstawie art, 22a ustawy z dnia ż7 lipca 2001
r. - prawo o ustroju sądów powszechnych
(tj'Dz,U, z 20l8r: PoZ.23 z późn. zm.) w
złliązku z § 48 ust. l rozporądzenia Minisha
SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015
r. - Regulamin- urzędowania sądów powszechnych
(Dz'U'z20l5r,, Poz, 2316 z
PÓźn- zm), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu okręgowego

w Gliwicach (wYciąg z
Protokofu posiedzenia stanowi zaiącmikdo niniejszego dokumentu)
ustalam
indywidualny podział czynnoŚci w okręsie od dnia
1 lipca 2018r. do dnia 31 grudnia
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Imię (imiona):

Marcin

stanowisko służb

Przydział do wyazia

- wskaŹlik

ProcentowY udziafu w prrydziale wpływających do wydziału lub pionu
spraw (procent
crynnoŚci orzecaiczYch
PrZY założeniu, że dlaosoby wykonującej wyłącznie czynności orzecmiczę
wskafuik ten wYnosi 1O0%); w wypadku przydzielenia
do więcej niz jednego wydziafu naleĘpodać
wskaźnik procentowy odrębnie dla kżdego z nich:
- ewenfualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziŃu spraw od zasady
automatycznego
PrzYdziału sPraw (nP. sędzia wyspecjalizowany, wydziĘ rodzinne i nieletnich,
Ęestrowe):
100 Vo czynnoŚci orzeczniczych, tj.

oń wp}ywu wpisane do repertorium
,K", ,r}Y' i wYkazu ,rKb",
i ,rKp' według Iosowego
o, pmydziału
§praw wynikającego z systemu Losowego ńrąydziału
spraw
wyjątkiem
'_79zPoz_Yaje merytorycznie sPrawy
-rrKop'' 25,00

Fry_.

§Praw PodlegającYch przydziałowi sędziemu
fełniącemu dyżur (art. 47 a § 1 - prawo
o ustroiu sadów Dowszechnvah\
Uzasadnienie reguły p.ąy
wPłYwającYch do wYdzińl lub pionu spraw ze wskazan iem
przycryn zastosowania nizszego
wskaŹnika niŻ 100% oraz sPosobu ustalenia jego wysokości (podlega
wypełnieniu w razieustalenia
wskaznika na poziomie niżsrym niż 100%): Nie dotycąy
- w ramach Planu zastęPstw (art.22a
§ 1 pkt 3 - Prawo o ustroju sądów powszechnych)
zastępuie SSR Barbarę Ottlik i SSR DoŃe Bobek
Dodalkowe obciązenia *az
koordynatorzy):

-w

ramach planu dyżurów (art. 22a § 1 pkt. 3 Prawo o
powszechnych) pelni dyżury aresztowe w tygodniu w dni
robocze
harmonogramu - czwańki i dyżuilo-bótoio niedzielne wed
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