FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
\il

Podstarvie art.22a ustawy z dnia27 lipca 200 1r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z20|8 r, poz.23
zpożn.
ri zrt'iązku z 5§ 43 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
20l5 r.-- Regulamin urzędowania sądów
Pt'u'szechnl'ch (Dz.U. z20l5 r. Poz,2316 zPoźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach (wyciąg
z Protokolu Posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następu.ląiy indywidualny
podział czynności w
ilkreslc,: od dnia l stycznia 20l9 roku do dnia 3t grudnia 20l9 roku
z,tli1

iniie (imiona): Adam
] Nazrvisko: Skowron
l

Stanolvisko służborvę: sędzia sądu rejonowego w Sądzie Reionowym w Tarnowskich Górach
Prz,;,dzlal do wydziału lub wydziałów: III Wydział Rodzinny i Nieletńich

Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziału, Czlonek Kolegium SąOu Óliręgowego
Re_euł1

w

cliwicał

przl,działu spraw:

- rvskaznik procentowy udziału w przydziale wpĘwających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności orzeczniczych
1ll,zr zaltlzeniu. ze dla osobv wykonującej wyłącznie czynności orzęcmicze wskaźnik ten wynosi l00%); w wypadku

1li,zriizielania do więcej niZ jednego wydziału nalezy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla kazdego z nich:

- l00

o/rl

sPra\\: Z reP.

Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i 237), Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w
Alk, Nw z przyporządkowanego terenu
i l4,2 "/o wpĘwu spraw

|()Ste|ro\\aniu rr',u''konawczl,m w rep. Op, Opm,
1_1izlcjzielanvch loso,,vo z rep. RC, RCo,

- errentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przyd,ziału spraw (np. sędzia
li _l slle c.ializowany. wvdziały, rodzinne i nielętnich, rejestrowe):

przrdz-iał spla\\'z rep. Nsm, RNs (z wyjątkiem spraw o symbolach 236 i237) Nkd, Nmo, RCps oraz spraw w prowadzonych w
PostePclrł'aniu wvkonarvczym tv rep. Op, Opm, Alk, Nw wedfug kryterium terytorialnego po określeniu obszarów
podporzadkowania poszczególnym sędziom zgodnie z § 46 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia
]() ] _§ r, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z2015 r. poz.2316).

I zasadIlienie reguĘ przydziału spraw ustalenia wskaznika procentowego udziafu w przyd,ziale wpływających do wydziału lub
piontt sprarł' ze rvskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niz l00 oń oraz sposobu ustalenia jego wysokości
(podleea rvypełnieniu lv razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż l00 yo):
Sedzia orzeka w wymiarze 50 oń czynności orzeczniczych z uwagi na pełnienie funkcji Przewodniczącego Wydzialu oraz
członka Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach - § 48 ust. 1 pkt 2d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23
grudnia ]015r.

- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.IJ. z2015 r.poz.2316 zpoh.

zm.),

lasadr zastepstrv
- /astępLlit] SSR AIeksandrę

Mazik,

- zgodnic z

.s 47 ust, 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 20l5 r. - Regulamin urzędowania sądów
l)owszechnych (Dz.U. z 20 l5 r, poz.2316 z późn. zm.) w sprawach przydzielanych bez losowania odstępuje się od zasady
,,kreślorlej § 47 ust. l Regulaminu1

[)tldatkoił'c obciązenia oraz ich rvvmiar (np. dyżury aresztowi, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
I'ełni dl,żurv sędziego rodzinnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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