FORM ULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie a rt 22 a ustawy z 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 j t ze zm ) w związku z § 48 ust. lp k t 2a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 201 o r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r„ poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)
ustalam następujący indy widualny podział czynności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Im ię (imiona):

Barbara
N azw isko:

Rączka-Sekścińska
Stanow isko służbowe:

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Przydział do w ydziału lub w ydziałów :

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

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

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalania w skaźnika procentow ego udziału iv 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 wupełnieniu iv razie ustalenia w skaźnika na poziom ie
niższym niż 100%):

Zasady zastępstw : zastępuje i jest zastępowana przez SSA Teresę Karczyńską-Szumilas oraz zastępuje SSA
Hannę Rucińską

D odatkow e obciążenia oraz ich wym iar (np. dyżury aresztow i, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

1. Orzeka we wszystkich sprawach na rozprawach i posiedzeniach, z wyłączeniem spraw
kategorii „S”.
2. Nadaje klauzulę wykonalności oraz stwierdza prawomocność co do orzeczeń kończących
postępowanie w sprawach, w których była sędzią sprawozdawcą oraz w sprawach,
w których przewodniczyła składowi orzekającemu lub uczestniczyła w składzie,
a sprawozdawcą był sędzia delegowany, nie orzekający na stałe w Wydziale.
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 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
4. Wydaje zarządzenia dotyczące doręczenia stronom i pełnomocnikom orzeczeń
z uzasadnieniem w sprawach apelacyjnych i zażaleniowych, w których była sprawozdawcą.
5.
Wykonuje zarządzenia Prezesa Sądu i Przewodniczącego Wydziału.
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