FO RM U LARZ PO D ZIAŁU C ZYN N O Ś C I
Na podstawie a rt 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
23 - j.t.) w związku z § 48 ust. lp k t 2a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. 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 niniejszego dokumentu)
ustalam następujący indywidualny podział czynności na okres od 15 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Im ię (im iona):

Elżbieta_____________________________________________________________________
Nazwisko:

Milewska - Czaja_____________________________________________________________
Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku delegowany do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Przydział do wydziału, lub wydziałów:
V W y d z ia ł C y w iln y Sądu A p e la c y jn e g o w Gdańsku
Pełnione funkcje:
Reguły przydziału spraw:
-wskaźnik procentowy udziału w przydziale (opływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności
orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi
700%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowi/ odrębnie
dla każdego z nich:

100%
-ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalania wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskaźnikiem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż
100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie
niższym niż 100%):
Zasady zastępstw:

zastępu je i jest zastępowana przez SSO del. Leszka Jantowskiego

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):

1. orzeka we wszystkich sprawach na rozprawach i posiedzeniach, z wyjątkiem
spraw „S” i spraw, które rozpoznawane są jednoosobowo;
2. wydaje zarządzenia dotyczące doręczenia stronom i pełnom ocnikom orzeczeń z
uzasadnieniem w sprawach apelacyjnych i zażaleniowych, w których była
sprawozdawcą;
3. pełni dyżury w sprawach: z ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym,
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz z ustaw y z dnia 24 lipca
2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
4. wykonuje zarządzenia Prezesa Sądu i Przewodniczącego W ydziału.
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