FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j-t Dz.lL _
poz 2062 ze zm. ) w związku z § 48 ust. lpkt 2a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ma .. gri c £
2015r - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do nmieąszego dokumentu)
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.11.
Imię (imiona):

M arta------------- ----------------------- --------------------- ---------------------------------------------------Nazzcisko:

Urbańska____________ ____________________________ ____________ ___________ —-----Stanowisko służbowe:

_

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku delegowana do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Przydział do w ydziału łub w ydziałów :

II Wydział Kamy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Pełnione funkcje:
Reguły przydziału spraw:
-w skaźn ik procentow y udziału w przydziale w pływ ających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności
orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby w ykonującej w yłącznie czynności orzecznicze w skaźnik ten wynosi
100%); w wypadku przydzielenia do w ięcej niż jednego wydziału należy podać w skaźnik procentowa odrębnie
dla każdego z nich:

100 %
-ewentualne d od atkow e lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia w yspecjalizow any, w ydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

U zasadnienie reguły przydziału spraw - ustalania w skaźnika procentowego udziału w przydziale
w pływ ających do w ydziału lub pionu spraw ze w skaźnikiem przyczyn zastosow an ia niższego w skaźnika niż
100% oraz sposobu ustalenia jego w ysokości (podlega wypełnieniu iv razie ustalenia w skaźnika na poziomie
niższym niż 100%):

Z asady zastępstw :

--------------------- -----

Zastępuje w razie nieprzybycia na posiedzenie (rozprawę) sędziego zgodnie z alfabetyczną
listą sędziów wydziału z uwzględnieniem bieżących obowiązków.
D odatkow e obciążen ia oraz ich wym iar (np. dyżury aresztowi, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

1. Orzeka w sprawach wpływających do Wydziału (w pełnym przydziale) w ilości
uzależnionej potrzebami wydziału.
2 . Wykonuje zarządzenia Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału.

