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FORMULARZ PODZIAŁIJ CZYNNOŚCI
Na Podstarvie alt' 22a ustawY z dnia
27 lipca 200l r. - Prawo o ustroju sądóiv
por,lszechnych
(tj'DZ'IJ,z20l8r" Poz,23 zpoźn.zm.)wzwiązkuz
48
ust.
l
§
i
3rozporządzeniaMinistra
SPrawiedliwości z dnja 23 g'udniu
2015 r, - Regulamin urzędowania
sądów powszechnych

(Dz,U,z2015r., poz. 2316

z

pożn. zm.), po zasięgnięciu opinii

Kolegium Sądu okręgowego
w Gliwicach ('vYciąg z
Protokołu posiedzenia ,tuno*i ,ułącznik do niniejszego
dokumentu) usta|am

;i:lf,]ffir'Jr§'o'"lnY
Imię (imiona):

Nazwisko:

Podział czynnościw okresie od dnia 1

łwieńia 2018r.

do dnia

Marcin

Xulilto*słi

stanowisko rfu
Przydział Oo

"

pełnione furk

ReguĘ prą, działu spru*,
- wskaŹnik ProcentowY udziału w przydziale wpływających do
wydziału lub pionu spraw (procent
czYnnoŚci orzeczniczYch
PrzY założeniu, że dlaoroly Ęłonującejwyłącznieczylności
orzecznicze
r'vskaŹnik ten wYnosi 100%); w lłYPadku
przydzielenia do więcej niż jednego
ił,ydziału
nalezy
podać
wskaźnik procentowy odrębnie dla
kazdego z nich,
- erł'entualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału
spraw od zasady automatycznego
Prqldziału Spraw (nP, sędzia wysPecjalizowany, wydziaĘ,rodzinne
inieletnich, rejestrorve):
50 oń czynności orzeczniczy ch,

- rozpoznaje merytorycznie §prawy karne
12r.50 .ń rvp}ywu
,,K", ,,\ry" i wykazu ],To'r, ,,Kop'i i ,,ip'' według losowego wpisane
przydziału

do rePertorium

.rIya,i"l" Sp.;

:ffi

sPraw Podlegających przydziałowi sędziemu
p-"ł"ią..ńi;;;.
'_1:;,;Ę:
"Jr",H,:j"To_.i,.,jlij:::
o ustroiu
sądów powszechnych).
Uzasadnieni" .
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wyjątkiem

Tłi.*orłsil};"-

*,.kToniem przyczyn

zastosowania nizszego
wskaŹnika niż 100%o oraz sPosobu |]:.::
_:*:*
ustalenia
jego wysokości (podlega wypełnien
,, *':^::i";ffili:
wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

iZasad5, zastępstu:

ydziału Karnego
ustroj u sądórv porl,szcchnych)

Kotulę

i

Kierownika Sekcji

Przewod niczącego Wydziału

Dodatkowe obciąZenia oraz
wymiar (np. dyżury aresztowe,
koordynatorzy):
- w ramach planu dyżurórv (art.22
a
pełni dyżury aresztowe w tygodniu
wtorki i dyżury sobotnio nieOŹielne
koleine 1l
nl.
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