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podstalvie art, 22a ustawy, z, dnia2'/ lipca 200l r.
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o ustt,oju sądói.r, porvszeclrnych (tj,
ust. l loz1lorzadzenia N4inistla

Dz-.U. z 20l6 r pol, ż062 z poźtl. znr,) tv zl,łiązL<u z, §
Sprawiedliwości z dnia 23 grudlria 20l5 L, - Regularnilr LlrzędorvaIria sądórv pciwszechnl,ch (Dz. U.
p()z. ż3l6, z pożtl. zlll.). po zasiegrrięciu opinii I(olegium SądLr Okręgorł,ego w Gliwicach (wyciąg z
protol<ołu posiedzenia starlowi zalącnlik do rliniejszego dokLrnrelitu) ustalaln następując1,
indywidualriy podział czyrrnościw okresie octr dnia l stycznia 2018 r. clo dnia 31 gruclnia ż018 r,
,1B

Iirrię (imiona) : Tomasz
Nazwisko: Knupsi<i
sędzia sądu rejcnowego

stanorvisko

rt,

Sądzie Re.ionowym rv Tarnowsl<ich

Górach
driń ń-"łdriał, l"b rĘ,dż"łó,łłn ĘĘ/.l'dział C5-w iirry

P r,r>,

Pełrlione ftrr*cie:
Re

guły prz5l

Ą7ląły1 spra\Ą/

:

- rvskaźnik procetlto\ĄT udziału w ptz.s,dztale wpł5,rł,6jąc)/chdo ul,d2|ąłu iub pionu spra\v
(PrOCerit Czyt11ośriotzecznlcz>,ch ptz:, zaLLlzelir_t, ze dla osob}/ rvy-korrującej w),łączrrie
cz,vltlości orzecznrczn wskaźirik ten w),nosi ia}%); q, 1,71,paciku plzllcirl"i"r-,ia do więcej niz

jedrrego rĘ,działi-r lialezv pcldać ivskaztrik p1,ocento\ĄT, odrębnie dla kazdego z tliclr:

Lffł o/o clrymrroŚci arzecznicrych,

ę

t.i.:

rozpozl7aje sprarł1, z repeftoriórĄ,] ,,C]", ,,Cgg", ,,}.JS", ,,CpS", ,,Co", ,,Nc" w postępowanirr
nakazotvl,tll rv rł,ielkości13,99 o/o rvpłyrł.u $Iszystkich spraw do wy,działu do

referatów sędziów,
rozpozllaje sprawy z repeńoriutrr ,.Nc" w postepowaniu ttpotnillawczvlll rv rł,ie]kości5%
rvpłylł.r: wszystldch spraw do rvydziału,
- erł,entualne dodatkorł,e lub odrrrienne regLrły przydziału spraw od zasady aLltomatycznego
przydztałtl spraw (rrp, sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzirure i nieletniclr, rejestrorve):

.

Uzasadnienie reguły przydziału splaw: -ustaletlia wskaźnika procentowego Lldziału w
przydziale rvpływającl,clr do wydziŃu lub pionu spraw ze wskazaniem przyc,zyn
zastosorvanta niższego wskaźnika. niZ 100% oraz sposobu ustalenia-jego wysokości
(podlega wypełnierriu r,v razie ustalenia rvskaźnika na poziorrrie nizszlnr niż l00%):
nie do
Zasady zastępstrv: zastępuje SSR Joannę Grądziel
Dodatkowe obciązenia oruz ich wymiar (np. dyzrrry aresztowe, dyżury sędziów rocizirurych,
koordyrratorzy) : pcłn i zastępstwo rvg. ustalone go lra rmo no gra mu

Ę-O_:t§§-,.----.(data)

,'t,,] .,
,,'iLt,.,
i

tl.
-, ! ł '

,

