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Na Podstawie art"22a ustawy z.dnia2't Iipcti 200 l r, -,Prar1,o cl LIstrtlju sąrlórv port,szechnl,ch (t.l. Dz Lr. z 20ll]r.
Poz.23 z PoŹll. zlll,) rł' zrl'iązltu z, § 48 ust. l i 3 r,ozpcrzadzenia \4inistla Sprarvicclliwclści z clnia _l3 gr-uclriia
20]5 l. - I{egulaInin urzedoił'ilrria slrrJÓv,, powszcclliiye li (t)z.|J. poz.23i6 z pózil, zil.),
1lo zasięenięciLi ,_-l1li;lii
l(olegiunl Sądu C)l<ręgowego \V Glirł'icaclr (w;,ciąg z prc,iol<o}u 1ro,sieclzellia slano\\,i zalacznj1< clo rriniejszcgr,l
dokullerrtLr) ustalalll następuiący irldyrviduain},ptldz.ial czyIlrrości ti, ol<r.esic: od clnia l stl,cznia żOlB rol<u clo
dnia 3l grudnia 20l8 roliu,
Imię (imiona): ,Ądam

Nazrvisko: Sl<o,tvron
Stanowisko siużbowę: sędzia sądu rejonorł,ego rv Sądzie Rejonowym rv T*rnolvsl<ich Górach
Przl,dział do wydziału lulr urydziałów: I[I Wydzial Rodzinny tN,.ńtrri.h
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Reguły prz;,dział u sprau,:
-'ń,si(aŹnik pl"oceIlto\Ą/)/ ttdziałtl

,,u prz5lc!2ią]ę rł,płyrł,ajacl,chdo iłivdziałulub pioilir
spl.a\1 (pi-ocuilt cz;l;ili6§l,j
z2lożetli
u.
ze
dla
osob-v
r,vvi<onujacej
v,włączrlie czynności orzecznlcze lł,s]<aźnikten \\,vnosi
ry
100%); rł' wl'PadkLt Pt'zx'dz,i"la':'n do rvięce,j niz jedrłego \v)/działLl i-ialezlr pociac u,skaźrii]<
ij1-ocentovi.)l oijrebliie
dla l<azdego z riicli:

orzecznicz1l c|l
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100 o^ §Praw z prz}'porządl:o\Ą/&nego terenu

i

l4,2. ah si:rarv przydzielonl,ch losoli,o

- eił'elrtuallle dodatkou'e lub odrn,ienne leguly przlldziału sprarv od zasady autolIat)/czllego pl.zydziału sprarł,
(np. sedzia wyspecjalizowany, w;,działy rodzinlre i nieletnich, rejestr.orve);
PrzYdział Spraw z rep. Nsm, i{Ns o s;,nlbolach 209n. 209,J,210,21Oz.210nw,211,216r,216l]<,

23

I,23lz, oraz

sPraw W Protładzotlych rv postepowaniu wykorrawczvlll w rep. Op, Opni, AIlt, IrJw ,*,edług krytel.iuln
terl'torialnego po okleŚleniu obsz.arów podporza<lkotvallla poszczegóInyrn sędziorn zgodnie z
§ 46 ust, 2
RozPorządzenia Ministra Sprau,iedlirł,ości z dnia 23 grudnia 2015 r, RegulamirlLi urzędoivania sadóu,
hnych (Dz. U z2015 r. poz.2316)

UzasadnienieregułyprzydziafusprawustaleniawskaŹrrikapro".n@"pł1n"a;ą.;,ct'

do wYdziału lub pionu Spraw ze rvskazaniem przyczyI) zastosowania nizszego ws]<aźnika niz l00 oń oraz,
sPosobu ustalenia jego rvysokości (podlega uł,peŁlieniu lv razie ustalenia wskaźni]<a na poziotnie niższymniż
l00

%);

Pan Sędzia orzeka w rł'ymiarze 50 'ń czynności arzeczniczs,ch z urvagi na pełnienie funkcji
Przelvodniczącego Wydziału. Jest rownież czlonkiem Kolegium Sądu okręgowego
Z,asady zastępstw: zastępuje SSR Aleksandrę
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Gliwicach.

Mazik

Dodatkoweobciązeniaorazichrł,yrniar(np"dyzuryaresztońi,a@o'al"oto,..y;'*
pelni dyżury sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonym
harmonogramem
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(podpis prezesa sadtl)

