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drńa27 lipca 200i r. , Prittvtl 0 ustrojLl sącló\v polł'szccllll;'ch (1)z. tl
zzrjta r. poz. 2062.zpóżrl. zll:',) rv zrviązku z § 4ti trst. l i 3 1,ozporządzerlia N{illistrir Splarł'iet'lliił'o,Ści
z drlia 23 grtrCrlia 2015 r. _ Ilegulanlirl urzędcr.lal,.ia sąclórv l)o\vsz9chl,iyolr (Dz. IJ, poz.2}16 z P(lŹn,
zni.), po zasięgnięcitr opirlii I(olegitrrn Sądrr Ol<ręgowego w Gliwicach (lłyciąg Z Plotol(Ołu
posiedŻcnia statlclwi załącnńk do riilliejszego clokttnretitLt) ustalanr następujący indiłvidLralrly pciclział
czynnościłvokresie ocl dnia 1 stycznirr 20i8 r. do clnia 3tr grudnia 2018 r.
Nir ptldstatł,ię

Irrrię (irniorra) :

arL.

ż2a ttstaw},

z_,

Krzysztof

Nazlł,isko : Nżankiewrcz

Stanoryisko słuzborvę: Starszy Referendarz Sądowy
rv Tarnowskiclr Górach

Rejonow5,rn

Sądzie

Ptzydział do wydziału: V W;l$2iał Ksiąg Wieczystych
Pełnione funkcje: Frzewodni eząey Wydziału
Reguły przy działu spraw

:

- rvskaźnik procentowy udziału w ptzydzialę q,płyrł,ającycildo wydziału lub piorrii spra\Ą/
(plocent czyrulości orzecz:ntczyclr plzy założeniu, że d|a osoby wykonujacej rł'yłacznie

cz5lrylo5.' a,izęczrrlcze wskaźnik teir wynosi I\a%); iv rłl,padku prz7łĄri"l"nia do rł,ięcej niz
jednego wydziałutależy podać wskazirik procentowy odręŁrłrie dlakażdego z niclr:
_ 85,8 o/, ea stanorł,i 307o g}obalrłego

udziału lv prą,dziale rvpĘłvających do ił'ydziału

§praw,

- erventualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasacly automatycztregcl
prz,vdziału spraw (np, sędzia lłl,specjalizowany. urydziały rodzirure i nieletnich, rejestrorł'e):

Ururnarrńie reguł1, przydzińv spj:aw - r.rstalenia r,r,skaźnika procentor.łlego ltdziału rv
przydziaIe wpłyrł,ającyclr do rĘ,działu lub pionu splaw ze r,r,skazanietn prz,yczyir
zastosor.vania nizszego wskaźnika niz I00% oraz sposobu jego wysokości(podlega
rłypełrrieniu rv razie ustalenia rł,skaźnikana poziorni e n,Lższym ntż I00oń):

pełni funkcję

Przervoclni czącega \\/ydzialu, w fynr prowadzi postęporł'anie
nriędzyinstancyjne rv zakresie cąrnnościnie pozostających !v }I,yłącznej konrpetencji
sędziego.
Zasacly zastępstw: zastępuj e ref'e rendarza sądowego

Piotra Banas ika

Dodutkowe obciązenia oraz ich uynriar (np. dyztlly eresztowe, clyzury sędziow rodzinrrych,
koordynatorzy):

patron referenclarzy sądorvyclr skicrorvanych do tut. Sądu rv ramaclr szkolenia KSSil',
\y zakresie iclr pracy rv \Ą/ydzialc V Ksiąg \YieczrysĘch, i, ,. . . . .,,,
I

(podpis prezesa
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