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FORMULARZ PODZIAŁIJ CZYNNOŚCI
Na Podstawie art, 22a ustawy z dnia 27 lipca 200] r. prawo
o ustroju sądóu, powszechnych
2018 r,, Poz, 23 z PÓŻn. zm,) w związku z
48
ust. l rozporządzenia Ministra
§

(tj'Dz'U, z

SPrawiedliwoŚci

z

dnia 23 grudnia 2015 r,

-

Regulamin urzędowania

sądów powszechnych
(Dz,U,z2015r,, Poz,2316 z
PoŹn. zm,), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu okręgowego
rv G|iwicach (wYciąg z
Protokołu posiedzenia stanowi zaiącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
nastęPującY ind),rvidualIry Podział czynnościw okresie
od dnia l lrwietnia 2018r. do dnia

31 grudnia 2018r.
Imię (imiona):

Artur

Nazwisko: Obcowski
Stanowisko słuzbowe: Sedzia
przy dział do wydziału
lub

rr}@

Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw:

-*

c.zynnoŚci orzeczniczycl,1 przy z'ałożeniu, że dla osoby w,ykonującej
l,:|, ryl: czYnnoŚci
_'o'u* .(procent
wYłącznie
orzecznicze wskaźnik ten rvynosi 100%); w wypadku przydzieleni;r;;,;;;
niz jednego wYdziału naleŻY
PodaĆ wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich (ewentualne

dodatkowe lub

odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatyczn
ego przydziału sprarv
(np. sędzia wl,specjalizowany, wydziaĘ rodzinne
i nieletnich, rejestrowe):
100 '^ czynnościorzeczniczych, tj. 33134 oń wpływu 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 (art.47
a § 1 u.s.p.)

Uzasadnienie reguły Rrzvdzia
wPłYwającYch do wYdziału lub pionu spraw ze wskazaniem
przyczyn zastosowania niższego
wskaznika niŻ 1000ń oraz sPosobu ustalenia jego wysokości (podlega
w,ypełnieniu rv razie ustalenia
wskaznika na poziomie niższym niż 100%o't:
Nie dotycry.
Zasady zastępstw:

ZastęPuje SSR Iwonę Ganczarską-Rachańską i SSR Adama
Skrzypka lvg ustalonego planu
zastępstw ( § 52 b R"g"ly,ll urzędowania sądółv powszechnych)
Dodatkorve obciązenia oraz ich *ylnian
Pelni dYŻury aresztowe w każdy wtorek tygodnia i co drugą środę
tygodnia oraz dyżury
aresztowe weekendowe co 10 weekend połączone z sędziami
orzekającymi w tl Wydziale
Karnym według ustalonego harmonogramu.
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