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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCr
Na Podstawie ań, 22a ustawY z dnia 27 lipca 200l
r. - prawo o ustroju sądórv powszechnych
(tj' Dz' U' z 2018 r,,
PoZ, 23 z Późn, zm.) w związku z § 48 ust. 1 rozpo rządzenia
Ministra
SPrawiedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015 r.
Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz' U' z2015r, Poz, 2316 z
Poźn. zm.), po zasięlnięciu opinii Kolegium Sądu okręgowego

w Gliwicach (wYciąg z protokołu posiedzenia
stanowi załącznikdo niniejszego dokumentu)
usta'am
następujący indywidualny podział czynności
rv okresie od dnia 1 lavietnia 20l8r. do
dnia
3l grudnia 2018roku.
Imię (imiona): Barbara

Nazwisko: Ottlik
Stanowisko słuzbowe:

:

Przydział do wydziału

l

ReguĘ przy działu spra\Ą/

:

-

r'vskaznik ProcentorvY udziału w przydziale wpĄrvających
do rrydziału lub pionu spra\,v (procent
czynności orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby
wykonującej l,vyłącznieczl,nnościorzecznicze
wskaznik ten wYnosi 100%); w wyPadku przl,dzielenia
do więcej niż jednego rvydziału nalezy podac
wskaznik procentouT odrębnie dla kazdego z njch:

-

ewentualne dodatkorve lub odmięnne reguły przydziału
sprarł, od zasady automatycznego
PrzYdziału SPra\,V (nP. sędzia wy'specjalizowanv, wydziary- rodzinne i nieletnich.
rejestrowe):
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czynności orzeczniczych, tj.

- rozpoznaje merytorycznie sprawy karne

25r0O"ń"^

wpĘwu

*,pi.un.
do rePertorium ,,K"r rr\ry" i wykazu
,rKo", ,rKoP" i rrKp'' według loró#ago przydzialu
Losowego Przyłziału Sp"raw,
wyjątkiem
:::::
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_
sPraw ::j,,H,1.^:9:.
przydziałowi
PodlegającYch
sędziemu pełniącemu dyżur (art. 47a§1"1'ffi;;
q q§!|roju sądów powszechnvch).
Uzasadnienie reguły prą

;
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lub Pionu spraw ze wskazanięm przyczyn zastosowania nizszego
:::*_if:'_:l
rvskaznika
niŻ ,1o^":ro''u'
100Y" oraz sPosobu ustalenia jego wysokości (podlega
wvpeŁlienilt w, razie ustalenia
wskaznika na poziomie niższym niż 100oń): Nie doĘcry.
Zasady zastępst\Ą,

w ramach Planu dYŻurów (art.22 a lpkt. 3 Prawo o
ustroju sątlów powszechnych)
§
or?"*":I::-,lo*_,,w.Ę.godni:
robocze wg ustalonego harmonogramu
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dYżury sobotnio niedzielne według ustalonego h#;;;;;;;; obejmuią9ego kolejne
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