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z dnia 27 lipca 200l r, - Pravvo o ustro.ju sądórv pclrvszeclitlych (tj,
2016 r. poz,2062 z poźll. zln,) rv związl<u z § 48 Lrst. I rozporzadzerlia \,,linistra
SPrarviedliwości z dnia 23 grudllia 20l5 r,,-I{egularlirr ttrzędorvatiia sadorv polvszeclrtrl,ch (Dz. U.
poz 2376, z, pożn. zln,). po zasięgllięciLr opillii l(olegiLrrn Sądu Ol<ręgo\Ą/ego w Glir.vicach (w;,,ciąg z
protol<ołtr posiedzenia statrorvi załącznil< do riiniejszego dol<urlletltu) ltstalanl następrrjąc_1,
ind}.widr_ralrly podział czynnościrv okresie od dnia 1 sĘ,96ri, 20tB r.. clo dnia 3l gruclnia 2018 r.
Na

podstarvie aft,22a ttstalv1,

I)z.U.

z

Imię (imiona):Ewa
Nazrł,isko: Szatkowska
Stanowisko słuzborł,e: sędzia sądu rejono\Ą/ego w Sądzie Rejonowyrn lv Tarnorvskich

Górach
Przydział do

Re guł1, pr zy

rłl,d2121tr

l,r_rb

działu spla\v

iłl,f,2iałów: I Wydział Cyłvitrny

:

- \Ąlskaznik procentorły udzlału lv ptz5lĄ7iąle rvpłyrvaj ących cio rłyciziałuiub pionu spraw
(plocerrt czytpo5.i otzeczniczych przy założeniu, żę dla osoby ił14<orrującej rł,yłaczrrie
cz)Ąności orzecznicze wskaźnij< Ien vly1165i I00%); w r,r,ypaciku przll§7ię'ęl.ia do więcej iriz
jednego wydziału należ,y podaó wskaznik procetrtow1, odrębnie dla kazdego z lich:

Ł8a'ń

cz_vnrrości arzeczniczycli,

a

ćj.

:

rozpozllaje sprawy z repettoriólv: ,.C", ,,Cgg", ,,NS", ,,CpS", ,,Co", ,,Nc" w postęporvarliu
tlakazorłyln w rł,ielkości13.99 % wpływu wszystkich spraw do lvydziału do

referatów sędziów,
rozpozllaje sprawy z repeItorittrTl ,,Nc" w postępowalliLt Ltpomil]a\\/cą,lT,l w lvielkości 5%
u,płyłvuwszystkich spraw do wydziału,
- eiventualne dodatkorłle lrtb odmienne reguły przydziału splaw od zasady autonatycznego
przydziału spraw (np. sędzia iĘ,specjaiizowany, wrydziały rodzirule i nieletniclr, rejestrorł,e):

.

Uzasadnienie reguły prz7,działu splaw: -ustalenia *stuzrrlt u pr"".rt"*"g"
*
lvpływającyclr do wydziału lub pionu splaw zę wskazaniem "d-ń]
przyozyn
zastosorvalria nizszego wskaźnika niZ I00% olaz sposobu ustalenia jego rł.ysokości
(podlega wypełnieniu rv razie ustalenia wskaznika na poziomie nizszynr niż |00oń'):
nie do
Zasady zastępstw: zastepuje SSR Magdalenę yła-Fagasińską

ptzvdziale

Dodatkowe obciązenia oraz iclr rvymiar (np. dyzury aresztowe, dyzlrry sędziów rodzinnl,cir,
koordynatorzy): pełni zastępstrvo wg. ustalonego harmonogramu
rlY
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