FORMULARZ PODZIAl..U CZVNNOSCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju s1ld6w powszechnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 52, ze. zm.) w zwi1lzku z § 68 ust. 5 rozporz1ldzenia Ministra Sprawiecliiwosci z dnia 18
czerwca 2019 r. - Regulamin urz<;dowania s1ld6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasi<;gni<;ciu opinii
Kolegium S1ldu Okr<;gowego w Zielonej G6rze (wyci1lg z protokolu posiedzenia stanowi zal1lcznik do
niniejszego dokumentu) ustalam nast<;puj1lcy indywidualny podzial czynnosci w okresie od dnia
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Imi<; (imiona): Maciej
Nazwisko:

K~sy

Stanowisko sluzbowe:
S<;dzia S1ldu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim
Przydzial do wydzialu lub wydzial6w:
I Wydzial Cywilny
Pelnione funkcje:

III
Reguly przydzialu spraw:
I Wydzial Cywiny - 100% obci1lzenia.
1.
2.

3·
4·
5·

6.

7·

Rozpoznawanie w I Wydziale Cywilnym spraw z rep. Co i Nc oraz wykazu Cps, kt6re na dzien
21.09.201?r. pozostawaly w referacie SSR Arlety Miszczyk i nie zostaly dotychczas zakonczone,
Rozpoznawanie w I Wydziale Cywilnym spraw po 100%:
- z rep. C, Ns i Nc (post<;powanie nakazowe) oraz
- wykazu Cps oraz N,
- rep. Co (kt6rych nie przekazano do zakresu obowi1lzk6w referendarza s1ldowego),
Orzekanie w wymiarze co najmniej 1 posiedzenia jawnego tygodniowo, nie mniej niz 6 w
miesi1lcu kalendarzowym, zgodnie z planem sesji.
Rozpoznawanie zazalen do inn ego skladu S1ldU I Instancji (art. 394 la kpc) - 100 %,
Rozpoznawanie skarg na czynnosci referendarza Marty Mielcarek-Krawczyk (w ramach
losowania), oraz Hanny Rogowskiej i Ewy Wojciechowicz (w kolejnosci wplywu wg.
alfabetycznej listy s<;dzi6w),
W sprawach, kt6re nie s1l przydzielane przez narz<;dzie informatyczne, wyl1lcza si<; stosowanie
§ 60 ust. 1 i 3 rozporz1ldzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin
urz<;dowania s1ld6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141)
w prowadzonych przez siebie sprawach wykonuje czynnosci w toku post<;powania
mi<;dzyinstancyjnego (par. 81 rozporz1ldzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca
2019 r. - Regulamin urz<;dowania s1ld6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141)

Uzasadnienie reguly przydzialu spraw: nie dotyczy.
Zasady zast<;pstw: pelnienie dyiur6w i zast<;pstw, zgodnie z ustalonymi planami. S~dzia zast<;puje SSR
Arlet<; Miszczyk i jest przez ni1l zast<;powany, zast<;puje st. referendarza Ew<; Wojciechowicz gdy nie
moze ona rozpoznac sprawy oraz w sprawach pilnych. Pelnienie dyiur6w i zast<;pstw zgodnie z
planem.
Dodatkowe obci'lzenia oraz ich wymiar (np. dyiury aresztowe, dyzury s<;dzi6w rodzinnych,
koordynatorzy):
1. Pelnienie dyiuru, w ramach dzialalnosci II Wydzialu Karnego i rozpoznawanie wszelkich
pilnych spraw i wniosk6w w szczeg61nosci w sprawach:
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•

zastosowanie tymczasowego aresztowania i przedluienie aresztu wczesniej
zastosowanego na okres 14 dni /zwiClzane z koniecznosciCl sprowadzenia
podejrzanego na posiedzenie SCldu/,
• z ustawy 0 cudzoziemcach,
• zaialen na zatrzymanie,
• w trybie art. 185 a, b i c kpk,
• kamych i wykroczeniowych skierowanych do SCldu w trybie przyspieszonym,
• dotyczClcych os6b maloletnich, takie w zakresie ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy,
kt6rych sytuacja wymaga natychrniastowej reakcji SCldu,
• nieletnich, w trybie ustawy 0 post((powaniu w sprawach nieletnich,
• innych spraw, wymagajClcych pilnej decyzji S((dziego,
wedlug opracowanego i wprowadzonego w drodze zarzCldzenia Prezesa SCldu,
harrnonogramu.

(data)

(podpis prezesa sCldu)
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