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FoRMULARz poDzl§Łv czyltNoścr
Na Podstawie art, 22a

ustawY z dnia 27 lipca 2001 r.
- prawo o ustroju sądów powszechnych
z2018r,, Poz, 23 z
zm.)
w zvliękuz § 48 ust. l i 3 roąorądzenia Ministra
PÓŹn.
SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia
2015 r. - Regulamin urzędowania
sądów powszechnych
(Dz,U,z20l5r, poz, 2316 z poźn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
okęgowego
w Gliwicach (wYciąg z
Protokofu posiedzenia stanowiLĘcznik do niniejszego
dokumentu) ustalam
indywidualny podział crynnoŚci w okresie
od dnia 1 lipca zotg.. do dnia 31 grudnia
fiiT::"'
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Imię (imiona): Marcin

Nazwisko: Kulikowsłi

Sanowisko,
Przydział ao *yaziu
Pełnione funk.jó

Reguł przydziahl

spraw:

- wskaznik ProcentowY udziału w prrydziale wpływających do wydziałulub pionu
spraw (procent
czYnnoŚci oruecmiczYch
PrzY założeniu, że dlaosoby ,rylonu;ące; wyłącarie crynności
orzęcmiczę
wskaanik ten wYnosi 10O%); w wypadku przydzielenia
do więcej niz jednego wydziafu naleĘpodać
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego
z nich,
- ewenfualne dodatkowe lub odmienne reguły prrydziału spraw
od zasady automatycznego
PrzYdziŃu sPraw (nP, sędzia wyspecjalizowany, wydziaĘrodzinne
i nieletrich, Ęestrowe):
50 oń czynnościorzeczniczych,

- rozpoznaje

mery_to_rycznie §prawy karne l2r50
'ń wpływu wpisane
do rePertorium,rK", ,,'W" i wykazu
,,Ęo'', ,,Kop" i ,,ńp, według losowego prrydziału

,
:H::
.:y:temusędziemu
,Losowego rizyaziału Spraw z
sPraw PodlegającYch
^^y_l$:::§o_Pruydzialowi
p"ełniąceńu
dyżur (art.

o ustroju sądów powszechnvch).
uzasadnienie

47a

rvyjątkiem

s i'11;;

lu| Rion1
ze wskazaniem przycryn zastosowania nizszego
1nraw
wskaŻrika niŻ ,l""":!lafu
l00% oraz sposobu ustalenia
jego wysokości (podlega wypełnieniu
wskaźrika na poziomie niżsrymniż t\O%o):
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ydziału Karnego

w ramach Planu zastęPstw (art.22 a lpkt.3 Prawo
o ustroju sądów powszechnych)
§
zastęPuje Przewodlic_zącego Wydziału SsR -Mariolę
Kotulę w razie nieobecności
Pruewodniczącego Wydziatu i łSń Joanne Jurczvk
-

Dodatkowe obciązenta
koordynatorzy):
-

w ramach Planu dYŻurów (ań- 22 a
§

1 pkt.3

- Prawo

* .fyg"j]iu w a-ni robocze
::-P_l*'lty-:*_,11oy,.
sobotnio niedzielne wedlug
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CZE,
(data)

laft

o ustroju sądów powszechnych)

wg ustalonego harmonogramu

ustalonego-

n""-o*i;i,-;r"ń:B,:.*"- ^.

c_^

jl,,'

Cllia

:j

3

gc

"':'c

