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FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na Podstawie ar1, 22a ustaw7' z dnia 27 lipca 2001 r. prawo
o ustroju sądórv powszeclrnych
(tj' DZ, U, z 2018 r,, PoZ, 23 z
PÓŹn. zm,) w związkuz § 48 ust. l i 3 rozporządzenia Ministr]
SPraiviedliwoŚci z dnia 23 grudnia 2015 r.
- Regulamin ,rrędowania sądów powszechnych
(Dz,U,z20l5r,, Poz,Ż316 z Poźn. zm,), po zasięgnięciu
opinii Kolegium Sądu Okręgowego

w Gliwicach (wYciąg z
Protokołu posiedzenia stanowi zaiącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indywidualny podziŃ czynnościw okresie
od dnia l kwietnia 2018r. do dnia
3l grudnia 20l8r.
Imię (imiona): Iwona
Nazrł,i sko :

Ganczarska-nact arnska

Stanowisko słurbo*"

prrydział do wydziafu
Pełnionefunkcje:

luu@

r.r@

Reguły przydziału spraw: *
lub Pionu SPraw (Procent czynnoŚci orzeczniczych przy z|,ałożeniu,
żę dla osoby lvykonującej
rvYłącznie czYnnoŚci orzecn"licze wskaźnik ten wl,nosi
100%); w wypadku prryi.i"i"r.,ia do rvięcej
niz jednego wYdziału naleŻY
Podac rvskaznik procentowy odrębllie dla każdego z nich (erventua1ne
dodatkowe lub odmienne regułY
Przydziału sprarv od zasady automaĘczn ego przydziału sprarł,
(np. sędzia rłyspecjalizowany, wydziaĘ rodzinne
i nieletnich, rejestrowe):
50 "ń czynności orzeczniczych, tj, 16166 7o lvptywu spraw
z rep. K, W, Kp, Ko, Kop wedlug
losowego prrydziału §praw wynikającego z systemu
Losowego przydziału spraw z wyjątkiem
spraw podlegający ch przydziałowi sędziemu pełniącemu
dyżur ( art. 47 a § 1 u.s.p.)
Uzasadnienie reguły n.łd,
wPłYrvającYch do wYdziału lub piollu spraw ze wskazaniem
przyczyn zastosowania niższego
wskaŹlika nlŻ l00%o oraz sPosobu ustalęnia jego wysokości (podlega
wypełnieniu w razie ustalenia
wskaźnika na poziomie niższym niż 100Yo):
Pełn ienie fu

n

kcj i P rzewod

n i

czącego Wydziału.

Zasady zastępstw:

Zastępuje SSR Katarzynę Grabałowską i SSR Adama Skrzypka
wg ustalonego planu zastępstrv
(§ 52 b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych)
Dodatkowe obciązenia o.az icń *ymiar
Pełni dyżury aresztowe rł, każdy ponieclziałek tygodnia
co l0 weekend połączone z sędziami orzekającymi w
II
harmonogramu.
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