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podsta\vie aft.22a usta\ł,}, z

dlia2,'i lipca 200l r, -- Pratv,o tl ustrtljLr sądórv poił,szcchtlych (tj,
Dz,Li. z 2016 r. poz, ż062 l, pożn, zrl.) rv związ,l<u z § 48 ust, 1 rozpot,ządzetlia Millistl-a
Sprawiedliwościz dnia 23 grLrdrtia 2015 r. - Regulan-ritl urzędotvania sądór,v porvszechllych (Dz. U,
p,cz, ż316, z pożn zlrr.), po 2ą5|g,gtlięciLr opinii I(olegirrnl SądLr Okręgo\vego rv Glir.vicach (rvyciąg z
protoliołu posiedzerria stanolł,i nłącnllk do niniejszego ciokLrrnentu) ltslalat-ll nastepLrjący
indywidualny podział c4,nnościwolrresie oci dnia 1sĘ,cznia 20tr8 r. do dnia 3l grudnia 2018 r.
Imie (imiona):Tomasz
Nazwisko:
Stanowisko słuzbowe: sędzia są<iu rejonowego w Sądzie Rejonowynr w Tarnowskich
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Ptzydział do wydziału lub w;,clziałórv:
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Wyclział Cyin,ilny

czącega V/;,6, iu' u

col lłrr nrzvrf ziąłll

- ivskaznik procentowy udziałtt ul prz),dziaie wpłlłva_iącyclido rłł,działulub piclllu spfa\v
(orOcent czyruioŚci orzęcznicz|clr prz,lz ,założęniu. ż,e dla osobi/ iv,l.,k_oi,iiiiącci ,łT,łącziiie

czyruroŚci orzecznicze rvskaznik ten rł1;11c)5i ]00%); tv tłl,pacik,; przrlcizielenia do ri,ięcej niz
.jedirego rłlu6|riu1,, Dależy podać v.,skazlik pt,ocentorł,y odlębrrie tlla i<aźdego z nlch:
9a a^ cz_vnności arzeczniczych,
rozpoznaje Spra\Ąy z repeftoriólł,: ,,C", ,,Cgg", ..Ns", ,,CpS", .,Co", ,,Nc" 14, postępori,atlil_t
tral<azowynl w wiell<ości 1ż,5] 9Ą wpłyvru rvsz1l5flli6]1 s]pra\Ą/ clo rłr},działu do

referatórv sędziów.
rozpoznaje sprawy z repeńoriutn .,Nc" w postępo\\,alriLl
wpłyrłuwsz)/stkich spraw do rvydziału,

upoll-tilla\Ą/cz)i ll-t

ll, rł,iell<ości59lo

- erł'entualne dodatkorł,e lub odmierure reglrły pr4ldziału spra\Ąl od zasady aLltomat)/cznego
przydziału splaw Qip. sędzia rłyspecjalizowail\/, wydziały rcdzinrrc i rrieletniclr, rejestrotł,e):
Llzasadrrienie reguły pr4ldziału spraw; -ustalenia rvskaźnika procento-wego uclziału rł,

przydziale wpływającycli do \Ę,działu ]ub pionu spraw, ze tvskazaniem prz.ycz,\n
zastosorł,ania niższego wskaznika njz 100% oraz sposobu rrstaienia jego \ł}-sokości

(podlega wypełnieniuw razię ustalenia u,skaźnika na poziotrrie nizszyn niż 100%):
zastępca przewodni
dziaIu
Zasady zastępstw: zastępuje SSR Patrycję R.eichel

Dodatkorve obciążenia oraz ich tłl,miar (trp. dyzrrry aresztorve, dyżury sędziów rodzinnyclr.
koordynatorzy): sędzia patron referendar2ry sądowych skierorvanyclr do tut. Sądu lv
ramach szkolenia KSSiP tv zakresie ich pracy lv tr Wydzialc Cyrvihrym, pełni zastępshvo
wg. ustalonego harmonogramu
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