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FORM ULARZ POD Z| AŁIJ CZYNNOŚCI

Na Podstawie

z dnia 27 lipca 200l r, - prawo o ustroju sądów powszechnych
2018 r,, Poz, 23 z PoŻn, zm.) w związku z
§ 48 ust. l rozp orząd,zellia Ministra
SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.
z2015r,, Poz,2316 z PÓŻn, zm.),
Po zasięgnięciu opinii Koiegium Sądu okręgowego w Gliwicach
(nvyciąg zprotokołu posiedzenia stanowi
załącznik do niniejsz*ego dokumentu) ustalam
następujący
indywidualny podział czynnoŚci w okresie od dnia
1 kwietnia 2018r. do dnia 31 grudnia
2018r.
(t'j'Dz'U' z

art, 22a ustawy

Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Skrzypek
Stanowisko słuzbowe: Sędzi.a

Górach
Przydział do wydziału

Ędu Rejonowego

w SąOz

Reguły przy działu spraw
wskaŹnik ProcentowY udziału lv przydziale wp\łvających
do wydziału lub pionu spraw (procent
czYnnoŚci orzeczniczYch
PrzY założelliu,że dlaosoby wykonującej wyłącznie czynnościorzecnlicze
wskaŹnik ten wYnosi l00%); rv wypadku przydzielenia
do więcej niż jednego wl,działu naleĄ podać
u'skaŹnik ProcentowY odrębnie dla każdego z nich
ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły
PrzYdziału SPraw od zasadY automatyczn ego przydziału spraw (np. sędzia
wyspecja1izowan},,
wydziaĘ rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
:

w IV Wydziale Pracy:
50 oń czynnościorzecznicrych, tj.: 50 7o spraw wpĘrłających
do wydziału
w VI Wydziale Karnym:
50 oń czynności orzeczniczych, tj. 16,66 % wptywu spraw
z rep. K, W, Kp, Ko, Kop - według
losowego przydziału spraw wynikającego z systemu
Losowego przydziału spraw z wyjątkiem
spraw podlegających przydziałowi sędziemu pełniącemu
dyżur (ań.47 a § l u.s.p.)

Uzasadnienie reguły pr.y a.rału sp, a* :
zia orzeka w IV Wydziale Pracv oraz w VI
Zasady zastępstw:
zastęPuje SSR Aleksandrę Czuprynę *
lY Wydziale Pracy oraz SSR Katarzynę Grabałorvską
i SSR Artura Obcowskiego *' VI-Wydziale
Iłu.ny* ,og u.iulonego planu zastępshr, ( 52 b
§
Regulaminu urzędowania sądów powszechnvch)
Dodatkowe obciążenia o.aŻ ich
Ęrniar,
Pełni dyżury aresztowe w każdy czwańek
Ęgodnia oraz dyżury aresztolve weekendowe co l0
weekend połączone z sędziami orzekającyńl * lI Wydziate
Karnym według ustalonego
harmonogramu.
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