FORMULARZ PODZIALU CZVNNOSCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju s,!d6w powszechnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 52, ze . zm.) w zv.1,!zku z § 68 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Spra\¥iedliwosci z dnia 18
czerwca 2019 r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasi~gni~ciu opinii
Kolegium S,!du Okr~gowego w Zielonej G6rze (wyci,!g z protokolu posiedzenia stano\vi zal,!cznik do
niniejszego dokumentu) ustalam nast~puj,!cy indywjdualny podzial czynnosci w okresie od dnia
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Imi~

(imiona): Pawel

Naz\visko: Jw"ewicz
8tano\\-1sko sluzbowe:
S~dzia S,!du Rejonowego w Krosnie Odrzanskim
Przydzial do wydzialu lub wydzia16w:
IV Zamiejscowy Wydzial Karny w Gubinie
Pelnione funkcje:

III
Reguly przydzialu spraw:
IV Zamiejscowy Wydzial Karny w Gubinie  100% obci<}zenia.
Nie korzysta ze zmniejszenia wplywu spraw z uwagi na pelnienie funkcji.

1.

Rozpoznawanie w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym spraw wedlug kolejnosci wplywu:
- z rep. K - 100 %,
- z rep. W -100 %
- z wyk. Ko - 100 %
- wykaz Kp - 100 %,

- z wyk. Kop - 100 %,
Orzekanie w wymiarze co najmniej 1 posiedzenia jawnego tygodniowo, nie mniej niZ 4 w
miesi<}cu kalendarzowym.
3. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zwr6cenia si~ 0 wydanie Europejskiego Nakazu
Aresztowania w zakresie spraw w post~powaniu wykonawczym, w kt6rych poprzednio S~dzia
orzekal,
4. Rozpoznawanie w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym spraw dotycz,!cych wykonania
orzeczen wydanych w trybie art. 94, 95 i 95 a kk,
5. Pelnienie dyzur6w w trybie przyspieszonym 2 dni w tygodniu wg harmonogramu
ustalonego przez Przewodnicz'!cego IV Zamiejscowego Wydzialu Karnego.
6. Bezposrednie nadzorowanie spraw z\¥i'!zanych z \vykonaniem kar w IV Zamiejscowym
Wydziale Karnym.
7. Biez<}ca kontrola i podejmowanie decyzji w sprawach z wykazu Sr. zab. i Wu, Wp, Wo, D,
Wpkz, Wzaw, NF, nadzorowanie spraw z kontrolek Zpk, Bp, Wab i kontrolki spraw
zagrozonych przedawnieniem.
8. Rozpoznawanie w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym spraw dotycz,!cych wykonania
orzeczen wydanych w trybie art. 94, 95 i 95 a kk.
9. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zwr6cenia si~ 0 wydanie Europejskiego Nakazu
Aresztowania w zakresie spraw w post~powaniu wykonawczym, w kt6rych poprzednio S~dzia
orzekal,
10. Pelnienie dyiur6w w trybie przyspieszonym 2 dni w tygodniu wg harmonogramu
ustalonego przez Przewodnicz'!cego IV Zamiejscowego Wydzialu Karnego.
11. W sprawach, kt6re nie s,! przydzielane przez narz~dzie informatyczne, wyl'!cza si~
stosowanie § 60 ust. 1 i 3 rozporz<}dzenia Ministra Spra\\1edJiwosci z dnia 18 czerwca 2019
r. - Regulamin urz~dowania s<}d6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141),
2.

prowadzonych przez siebie sprawach \vykonuje czynnosci w toku post~powania
(par. 81 rozporzqdzenia Ministra Spra\Niedliwosci z dnia 18 czerwca
2019 r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141)

12. W

mi~dzyinstancyjnego

Uzasadnienie reguly przydzialu spraw: nie doty'czy.
Zasady zast~pstw: S~dzia zast~puje SSR Katarzyn~ Szulc oraz jest przez Niq
dyiur6w i zast~pstw, zgodnie z ustalonymi planami.

zast~powany.

Pelnienie

Dodatkowe obciqzenia oraz ich wymiar (np. dyzury aresztowe, dyiury s~dzi6w rodzinnych,
koordynatorzy):
1.
Pelnienie dyiuru, w ramach dzialalnosci II Wydzialu Karnego i rozpoznawanie wszelkich
pilnych spraw i wniosk6w w szczeg6lnosci w sprawach:
a) 0 zastosowanie tymczasowego aresztowania I przedluienie aresztu wczesniej
zastosowanego na okres 14 dni /zwiqzane z koniecznosciq sprowadzenia podejrzanego
na posiedzenie Sqdu/,
b) z usta\V}' 0 cudzoziemcach,
c) zaialen na zatrzymanie,
d) w trybie art. 185 a, b i c kpk,
e) karnych i \V}'kroczenio\V}'ch skierowanych do Sqdu w trybie przyspieszonym,
f) dotyczqcych os6b maloletnich, takie w zakresie usta\V}' 0 przeciwdzialaniu
przemocy, kt6rych sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji Sqdu,
g) nieletnich, w trybie usta\V}' 0 post~powaniu w sprawach nieletnich,
h) innych spraw, wymagajqcych pilnej decyzji S~dziego,
wedlug opracowanego i wprowadzonego w drodze zarzqdzenia Prezesa Sqdu, harmonogramu.

-r.r.. M. . . ~l..~:............
(data)

(podpis prezesa sqdu)
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