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LARZ t,oD ZIAŁU CZVNrNOS CI

z dllia 21 lipca 2001 r. - Prawo o ustrojr_r sądórv 1lou,szeclrrrych (t,.i
2016 r. poz_ 2,062 z poźtl. zIrr,) rv związku z § 48 Lrst. 1 rr,lzporządzellia Ministla
Sprar,r,iedlirvości z drria 23 grudlria 20l5 r, - RegLllarnill urzędorvatlia sador.v powszechtlych (Dz. U.
poz.2316, z pożtl. zIn,), po zasięgrrięcirr opinii I(olegiLlni SądLr Okręgorvego lv Glirvicaoh (wyciąg z
protokołu posiedzellia statlorvi zalącznik do rtiniejszego dokunretitLr) ustalam następujący
iIldyrvidLralny podział czynrrościrv ok_resie od e!nia l sĘcznia 2{}1B r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Na

podstarł,ie ań. 22a Lrstarvy

f)z,LI.

.

z

[mię (inriona) : N{agdalena
Nazwisko:

1,ła-Fagasińska

Starrowisko słuzborve : sędzia sądu re.ionolvego iv Sądzie Rejonorvyrrr lł, Tarnorvslrich

Gtirach

Przy,.|ział do tv;ld2jąlu lub rirydziałóv,l: I

\Ąldzial Clłł,iln5,

Pełirioire itrnJtcje,
Re

guły ptz5l Ą7jął 1 spla\v

:

1ą, prz5,dziale lvpĄ,ił,ając)rclr 69 lłiydziałr-r lub piolltl sl]fa\v
(procerrt czyrurości otzecznLcz)/ch przy założeniu, że ala osoby rłlykorrr_rjącej rłl,łączrrie
czylrtrości orzecznicze ił,skaźnikten lłlllnosi 100%); w vuypadku pl:zydzielenia do rvięcej rriz
jednego rvydziału należy podaó wskaźrrik procentowy odrębrrie dlal<ażdego z nich:

- wskaznik procentctł1, udziilu

ffiO oń czynnościorzeczwezych, tj.:
rozpoznaje Sprawy z repeńoriólv: ,,C",,,Cgg", ,,Ns", ,,CpS", ,,Co", ,,NC" w postępou,antu
tiakazowytl w rvielkości 13,99 0/o \Ą,płyr\ł] wszystkicir spraw do rłrydziałudo
referatów sędziórv,
5%
rozpoznaje sprawy z repeftorirtln ,,Nc" rv postęporł,aniu upominawcz,vln

rł,płyrłłrwszystkich spraw do iłydziału.
- ewentualne dodatkorve lub odrnienne reguły Wzydzlału splaw od zasady autotrratycznego
przydziału spraw (np. sędzia rłyspecjalizowany, vrydzlały rodzirure i rrieletrrich, rejestrowe):

Uzasadnienie regr"rły przydziŃu spraw: -ustalenia wskaźrrika procentowego udziału w
przydziale rł,płyrł,ającycirdo wydziału lub pionu spraw ze rł,skazaniem pruyczyn
zastosowania niższego wskaźnika niz I00% oraz sposobu ustalenia jego wysokości
(podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie ntższym nlż I00%):
nie do
Zasady zastępstr.v: zastępuje SSR

Ewę Szatkowską

Dodatkorł,e obciążenia orazich rv_vmiar (np. dyzury aresztowe, dyzury sędziów rodzirulych,
koordynatorzy): pełni zastępstwo rvg. ustalonego harmonogramu
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