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Na podstarvie aft.ż2a ustawy z,dnitt2'7 lipca 200 l r, -,Prawo o ustlojil sądów porvszecl-rlr1l6|1 (t.j. Dz.U. z2018r,
poz.23 zpoźll. zln.) w zrviązl<u z § 48 ust, l rozpol,ządzenia N4inistI,a Sprawicdliwości z dllia 23 gtuclnia 20l5 r.
I{egularrrin urzędorvalria sąrlórv powszechnych (Dz.U poz 23 15 l,paźn. znl,), po zasięgnięciLr opiriii I(olegiLinl
Sądu Ol<ręgowego \ł GIiwicach (lvyciąg z protokołtr posiedzellia stanolł,i za-łącznil< do niniejszego dokurnentu)

ustalaln następujący indywidrlalrly podział czyrrności w olit,esie: od

3l grudnia 2018 roku,

dnia

l

stl,cznia 20l8 rol<u do dnia

Imię (ilniona): Alel<sandra

Nazwisko:

Mazik

Stanowisko służbowe: sędzia sądu rejonowego w Sądzie Rejonorł,ym w Tarnou,skich Górach
Przydział do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinn1, i Nieletniclr

Pełnionę funkcje: sędzia lviz5,tu.iąc]l zaiłłady dla nieletnich
psychicznymi

i

zal<łac]),

cl|a osób

z

zaburzel7iallli

Reguły przydziału splaw:

- tł'skaztiik plocellto\Ąli r_rdziału w plzyĄ7iąl.ę rvpĄ,wając5lclr do wlld2ią}u Jub pionu sprarv (procent czynności
orzeczniczychprzy założeniu, ze CIa osoby rł,ykonującej rł;4ączLiie cąlill]ościorzeczll,icze rł,skazliik tetl tł,),t-tosi
100%): w wvpadl<u przydzielania do wiecej niz jednego wydziału rrależy podać ws]<aznik procęnto\Ą,)/ ocir,ębnie
dla, l<azdego

lja

o/o

z_

niclr.

spraw Z prz5,porządko\t/anego terenu i28,6 ah sprarv prz5,dzielonych losorvo

* ervęlrtUalne dodatl<o'a'e lub odlnierrne reguły przydziału spra,ił, od zasady auton,}at)/cznego przydziału
sprav,
(np, sędzia rvyspecjalizowany, rłydziałyrodzinne i nieletnicir, rejesh.ou,e):

przydział spraw z rep. Nsrn, RNs o 51,nl§olacIr 209n, 209u,2I0,'żIOz,210rrrv, 211,216r,21611<,231,23lz, oraz
Spraw W pl'owadzon)ich w postępowarriu wykona\Ą/czym w rep. Op, Opnr, Alk, Nrv u,edług l<ryteriunr
ter;4orialnego po określeniu obszarów podporzadl<owania poszczególnym sędziorn zgodnie z § 46 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z

dnia 23 grudrria 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów

porvszechnych (Dz, U z2015 r, poz,2316).

Llzasadrrienie reguły przydziału spraw ustalenia wskaźni]<a procentowego udziału w przydziale
wpłyrvających do wydziału lr_rb pionu spraw ze tvskazaniem prrycz\)ln zastosowania niższego rvskaźni]<a niz 100
Yo oraz sposobu ustaler-ria jego wysokości (podlega rł,ypełnieniu ty razię ustalenia rvskaźnika na poziolnie
ttiższym niż 100

%i):

Nie dotyczy.
Zasady zastępstw: zastępuje SSR Adama Skowrona

ZastęPuje SSR MagdaIenę Gladysz w zakresie rozpozna\llania skarg na referendarzy sątlowych

Dodatkoweobciązeniaorazichrłynriar(np'dyzurya.eszto*i,ayzu.y@to,4,
Pełni dyżury sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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(podpis prezesa sądu)

