KARTA PODZIAtU CZYNNOSCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju sqd6w powszechnych (tekst jednolity Oz. U. z
2018r. poz.23, ze. zrn.) w zwiqzku z § 48 ust 1 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 grudnia
2015 r. - Regularnin urz~dowania sqd6w powszechnych (Oz. U. poz. 2316 ze zrn. ), po zasi~gni~ciu opinii Kolegiurn
Sqdu Okr~gowego w Zielonej G6rze (wyciqg z protokolu posiedzenia stanowi zalqcznik do niniejszego dokurnentu)
ustalarn nast~pujqCY indywidualny podzial czynnosci w okresie od dnia 6.04.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Irni~

(irniona): Katarzyna

Nazwisko: SzuIc
Stanowisko sluzbowe:
S~dzia Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskirn
Przydzial do wydzialu lub wydzial6w:
IV Zarniejscowy Wydzial Karny w Gubinie
Pelnione funkcje: -

•

Reguly przydzialu spraw:
IV Zarniejscowy Wydzial Karny w Gubinie - 100% obciqzenia.
1. Rozpoznawanie w IV Zarniejscowyrn Wydziale Karnym spraw wedlug kolejnoSci wplywu:
•
z rep. K -100 %,
•
z wyk. Ko - 10 %, z wylqczeniern spraw w zakresie naleinosci sqdowych, w kt6rych orzekac
winien referendarz sqdowy,
•
z wyk. Kp  100 %, w rarnach specjalizacji.
2. Orzekanie w wymiarze co najrnniej 2 posiedzen jawnych tygodniowo, nie rnniej niz 8 w rniesiqcu
kalendarzowym.
3. Wykonywanie czynnosci z § 58 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 grudnia 2015 r. ReguJarnin urz~dowania sqd6w powszechnych.
4. Rozpoznawanie spraw z rep. W po sprzeciwie od wyroku nakazowego.
5. Podejrnowanie decyzji w przedrniocie zwr6cenia si~ 0 wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania w
zakresie spraw w post~powaniu wykonawczyrn, w kt6rych poprzednio S~dzia orzekal.
6. Pelnienie dyi:ur6w w trybie przyspieszonyrn 3 dni w tygodniu- wg harrnonograrnu ustalonego przez
Przewodniczqcego IV Zarniejscowego Wydzialu Karnego.
7. W sprawach, kt6re nie Sq przydzielane przez narz~dzie infonnatyczne, wytqcza si~ stosowanie § 47 ust.
1 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 grudnia 2015r. - Regularnin urz~dowania sqd6w
powszechnych.
Uzasadnienie reguly przydzialu spraw: koniecznosc zmiany podzialu czynnosci wynika z brzmienia § 47 ust. 2
rozporzqdzenia Ministra Sprawiectliwosci z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych i
zrnierza do unikni~cia chaosu w przydziale spraw oraz nierownomiernego obciqzenia S~dzi6w w danym Wydziale.

•

Zasady zast~pstw: pelnienie dyi:ur6w i zast~pstw, zgodnie z ustalonymi planarni. S~dzia zast~puje SSR Elzbiet~
Rauch w rozpoznawaniu pililych spraw karnych i w wykonywaniu czynnosci nie cierplqcych zwlokiw okresie lej
urlopu wypoczynkowego lub choroby oraz jestprzez Niq zast~powana .
Oodatkowe obciqzenia oraz ich wyrniar (np. dyzury aresztowe, dyi:ury s~dzi6w rodzinnych, koordynatorzy):
pelnienie dyi:uru, w rarnach dzialalnosci II Wydzialu Karnego i rozpoznawanie wszelkich pilnych spraw i wniosk6w
w szczeg61nosci w sprawach:
a) 0 zastosowanie tyrnczasowego aresztowania i przedluzenie aresztu wczesniej zastosowanego na okres
14 dni (zwiqzane z koniecznosciq sprowadzenia podejrzanego na posiedzenie Sqdu(,
b) z ustawy 0 cudzozierncach,
c) zazalen na zatrzymanie,
d) w trybie art 185 a, b i c kpk,
e) karnych i wykroczeniowych skierowanych do Sqdu w trybie przyspieszonyrn,
f) dotyczqcych os6b rnaloletnich, takZe w zakresie ustawy 0 przeciwdzialaniu
przernocy, kt6rych sytuacja wyrnaga natychrniastowej reakcji Sqdu,
g);I1ieletnich, w trybie ustawy 0 post~powaniu w sprawach nieletnich,
h) innych spraw, wyrnagajqcych pilnej decyzji S~dziego,
wedlug opracowanego i wprowadzonego w drodze zarzqdzenia Preze~qdu, harrnonograrnu.

."



