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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na Podstarvie afi, 22a ustavY

z dnia 27 lipca 200l roku - prawo o ustroju sądów powszechnych
z PÓŹn.zm.) w związkuz § 48 ust. l i 3 RozporządzeniaMinistra
SPrawiedlirł'oŚci z dnia 23 grudnia 20l5 roku
- Regulamin urzędowania sądów porvszechnych
(Dz,U, z 2015r,, Poz, 2316 z poźn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego
(tj'Dz, U, z 2018

r,, Poz, 23

w Gliwicach (*Yciąe z
Protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam

następujący indywidualn,v podział czynności rv okresie
od
3l grudnia 2018 roku.
Imię (imiona):

dnia

l

kwietnia 2018 roku do dnia

Elżbieta

Nanvisko: Mężyk
Stanorvisko słuzborł,e: : Sęd,

Przydział do wydziału lub uwd
Peh i one funkcj

e

:

Kierowni k Sekc; i Wykon.a*cre;

Reguły przydziaŁu spraw: - *s
lub Pionu SPraw (Procent czynnoŚci orzeczniczych przy załozeniu,

zę

óta

Órolv

lłykonLljącej

niŻ jednego wYdziału należy podać wskaźnik procento*y
oo.ęunie dla każdego .
dodatkorve lub odmienne reguĘ prrydziału ,plu* od'rasajy
automa§czn ego przydziału sprarł,
(np, sędzia u,yspecjalizowany, wydziaĘ rodzinnó i nieletniclr,
rejestrowe):

nij'Ó;;#;j

- 75 oń czYnnoŚci orzeczniczych, tj. 42,85 oń wpĘ.rvu spraw wpisanych
do wykazu II
losolvego przydziału spraw wynikającego z systemu Losowego
irzydziałuspraw

l

Ko wg

-

rozPoznaje naPrzemiennie z ASR Joanną Jurczyk (według harmonogramu)
bez losorł,ego
PrzYdzialu sPraw wl'nikających z Systemu Losow ego Przydziału Spialv .p"u*y wpisane
z urzędu do wYkazu II l Ko z'łiązane z wykonanień orzecień (art.
łzu 5 4 ustau,y prawo
o ustroju sądów Powszechnych), a dotyczące spłaty należności
sądorvycń (koszty sądorve,
pieniężne kary porząd korve, grrywny)
Uzasadnienie reguły prrydziału spr
wPłYwającYch do rłYdziałulub pionu spraw ze wskazaniem przyezyn
zastosowania niższego
wskaŹnika niŻ l00%o oraz sPosobu ustalenia jego wy,sokości (podlega
wypełnieniu w, razie ustalenia
wskaźllika na poziomie rliższym niż 1000ń):
Pełnienie funkcji Kierolvnika Sekcji Wykonarvczej
Zasady zastępstw.:

-w ramach Planu zastęPstw (ań. 2Ż a l pkt 3 ustawy Prawo o
ustroju sądórt, powszechnych)
§
zastęPuje Przewodniczącego II Wydziału Karnego SŚR Mariolę
Kotulę * .uri" nieobecności
zastęPcY Przervodniczącego II Wydziału Karnego Prezesa Sąclu
ssn ]viarcina Kulikolvskiego
oraz ASR Joannę Jurczvk
Dodatkowe obciązenia oraz ich rłymiar- w ramach planu dyżurów (art. 22a l pkt 3 ustarvy Prarvo o ustroju
§
sądólv powszechnych)
pełni dyżury aresztowe wg ustalonego harmonogramu.

l

1 l(i,vl, 2018

(data;
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