FORMULARZ POD ZIAŁU CZYNNOŚCI

z dnia27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.
poz.23
Dz,U.z 2018 r.
zpoźn. zm.) w zwtązku z § 48 ust. 1 i § 46 ust. 4arozporządzęnia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz, U. poz.
2316, z poźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyciąg z
protokofu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny
podział czynnościw okresie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na

podstawię art.2ża ustawy

Imię (imiona):Jacek
Nazwisko: Rogiński
Stanowisko słuzbowe: referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w

Tarnowskich Górach

Przydział do wydziału lub wydziałów: I Wydział Cywilny
Pełnione funkcje:

ReguĘ prrydziału §praw:
- wskaźnik procentowy udziŃu w przydziale wpł5.rvających do wydziału lub pionu spraw (procent
czynności orzeczniczych przy zńożeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzeczniczę
wskaźnik ten wynosi 100%); w wypadku przydzielania do więcej niz jednego wydziafu naleĄ podać
wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
l00 Vo crynności orzeczniczych, tj.

.
.

wielkości 33,30ń wpływu, wszystkich spraw do wydzińu do referatów referendarzy, za wyjątkiem spraw przekazanych do referatów

rozpoznaje sprawy z rep. Co w

sędziów,

rozpoznaje sprawy z rep. Nc w postępowaniu upomin awczym w wielkości 33,3Yo wpływu,
wszystkich spraw do wydziału do referatów referendaruy,tj. o numerach końcowych
4,5,6,40,50,60,400,500,600,4000,5000,6000
zavvlrjątkiem splaw przekazanych do refęratów sędziów,
- ewentualnę dodatkowe lub odmienne reguły przydziŃll spraw od zasady automatycznego przydziału
spraw (np. sędzia wyspecjalizowany,

wydziĘ

rodzinne i nieletnich, rejestrowe)

Uzasadnienie reguły przydzińu spraw: -ustalenia wskźnika procentowego udziału w
przydziale wpływających do wydzińulub pionu spraw zęwskazanlemprzyazyn zastosowania
niższego wskŹnika niZ 100Yo oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu
w razię ustalenia wskaźnika na poziomie niźszym niż I00o^):
4ie doĘczy
zasady zastępsfw: zastępuje Rs Grzegorza kuczora i Rs Martę stojałowską

Dodatkowe obciązenia oraZ ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy): brak
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