KARTA POOZlAW CZYNNOSCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipea 2001 r. - Prawo 0 ustroJu sqdow powszeehnyeh (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1443, z pozn. zm.) w zwiqzku z § 48 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosei z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urz~dowania sqdow
powszeehnyeh (Dz. U. poz. 2316 ze zm. L po zasi~gni~eiu opinii Kolegium Sqdu Okr~gowego w Zielonej Gorze (wyclqg z protokolu posiedzenia
stanowi zalqeznik do niniejszego dokumentu) ustalam nast~pujqey indywidualny podzial ezynnosei w okresie od dnia 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
Imi~

(imiona) ; Maria

Nazwisko: Nowak
Stanowisko sluibowe:

S~dzia

Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim

Przydzial do wydzialu lub wydzial6w: I Wydzial Cywilny,

III Wydzial Rodzinny i Nieletnich

Pemione funkcje: Przewodniczqcy [ Wydzialu Cywilnego.
Reguly przydzialu spraw:
III Wydzial Rodzinny i Nieletnich - podzial terenowy i losowy.
I Wydzial Cywilny -70 % obciqienia.
Korzysta ze zmniejszenia wplywu spraw, z uwagi na pemienie funkcji.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Sprawowanie, w ramach dzialalnosci I Wydzialu Cywilnego nadzoru nad egzekucjq z nieruchomosci, w sprawach
przekazanych do referatu S~dziego od 1.02.2016r. do 10.01.2017r., ai do ich zakonczenia w danej instancji.
Rozpoznawanie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich spraw z rep. C, RNs, Nsm, Nkd oraz wykaz6w Nmo i Cps, kt6re
dotychczas wplyn~ly do referatu S~dziego do 31.08.2018r.
Rozpoznawanie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich spraw z terenu gminy Gubin oraz gmin Bobrowice i Bytnica z
rep. RNs, Nkd, Nsm oraz wykazu Nmo.
Rozpoznawanie wIll Wydziale Rodzinnym i Nieletnich spraw wedlug przydzialu losowego:
rep. RC -25 %
.,
•
•
rep. RCo -25 %
•
wyk. RCps - 25 %
Prowadzenie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich post~powaitia wykonawczego i opiekunczego w sprawach: Alk,
Nw, Op i Opm z terenu gminy Gubin oraz gmin Bobrowice i Bytnica.
Rozpoznawanie wI Wydziale Cywilnym spraw po 80 % z rep. C i Ns oraz z wyk. Cps, 80 % z rep. Co, ( w kt6rych nie
przekazano, w ramach specjalizacji do zakresu obowiqzk6w SSR Oanuty Grzelak) i 100 % spraw z wykazu N.
Orzekanie w wymiarze co najmniej 2 posiedzen jawnych tygodniowo, nie mniej nii 8 w miesiqcu kalendarzowym.
Wykonywanie czynnosci z § 58 rozporz,!dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin
urz~dowania s,!d6w powszechnych.
W sprawach, kt6re nie s,! przydzielane przez narz~dzie informatyczne, wylqcza si~ stosowanie § 47 ust 1
rozporz'!dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych.

Uzasadnienie reguly przydzialu spraw: koniecznosc zmiany podzialu czynnosci wynika z zmiany struktury obsady kadrowej
uzyskania nominacji s~dziowskiej przez dotychczasowego referendarza sqdowego.
pemienie dyiur6w i zast~pstw, zgodnie z ustalonymi planami.
SSR Macieja K~sego i jest zast~powana przez SSR Oanut~ Grzelak, w sprawach pilnych. Zast~puje SSR Monik~
Zawartowskq oraz SSR Oanutt; Olech w razie ich Iqcznej nieobecnoSci, (0 He nie przysluguje jej w6wczas planowany urlop) .
Zasady

zas~pstw:

S~dzia zast~puje

Dodatkowe obciqienia oraz ich wymiar (np. dyiury aresztowe, dyiury s~dzi6w rodzinnych, koordynatorzy):
1.
Pelnienie funkcji i wykonywanie czynnosci Przewodnicz'!cego [ Wydzialu Cywilnego w szczeg61nosci zgodnie z
rozporz'!dzeniem Ministra SprawiedJiwosci z 23.12.2015r. regula min urz~dowania s,!d6w powszechnych (Oz. U. 2015r.
poz. 2316 ze zm.), Zarz'!dzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12.12.2003r.w sprawie organizacji i zakresu dzialania
sekretariat6w s,!dowych oraz innych dzial6w administracji sqdowej (Oz. Urz. Min. Spraw.Nr.5 poz.22 ze zm.),
Regulaminem organizacyjnym Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim i Zarzqdzeniami Prezesa Sqdu, ze szczeg6lnym
uWlgI~dnieniem toku spraw i kontroli nad czynnosciami I Wydzialu Cywilnego.
2.
Przeprowadzanie corocznej kontroli dzialalnosci Komornika S,!dowego przy Sqdzie Rejonowym w Krosnie Odrzanskim
Roberta Hanskiego zgodnie z art 3 ust 3 ustawy z 29.08.1997r 0 komornikach sqdowych i egzekucji.
3.
Pemienie dyiuru, w ramach dzialalnosci II Wydzialu Karnego i rozpoznawanie wszelkich pilnych spraw i wniosk6w w
szczeg61nosci w sprawach:
•
zastosowanie tymczasowego aresztowania i przedluienie aresztu wczesniej zastosowanego na okres 14 dni
/zwi'!zane z koniecznosci q sprowadzenia podejrzanego na posiedzenie Sqdu/,
z ustawy 0 cudzoziemcach,
zaialen na zatrzymanie,
w trybie art 185 a, b i e kpk,
karnych i wykroczeniowych skierowanych do Sqdu w trybie przyspieszonym,
dotyczqcych os6b maloletnich, takie w zakresie ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy, kt6rych sytuacja
wymaga natychmiastowej reakcji Sqdu,
nieletnich, w trybie ustawy 0 post~powaniu w sprawach nieletnich,
innych spraw, wymagajqcyeh pilnej decyzji S~dziego, wedlug opracowanego i wprowadzonego w drodze
zarzqdzenia Prezesa Sqdu, harmonogramu.

