FORMULARZ PODZIALU CZVNNOSCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27lipca 2001 r. - Prawo 0 ustroju sqd6w powszechnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 52, ze. zm.) w zwiqzku z § 68 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18
czerwca 2019 r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141), po zasi~gni~ciu opinii
Kolegium Sqdu Okr~gowego w Zielonej G6rze (wyciqg z protokolu posiedzenia stanowi zalqcznik do
niniejszego dokumentu) ustalam nast~pujqcy indywidualny podzial czynnosci w okresie od dnia
01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Imi~

(imiona): Daniel

Nazwisko: Macur
Stanowisko sluibowe:
S~dzia Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim
Przydzial do wydzialu lub wydzial6w:
II Wydzial Karny
Pelnione funkcje:
Przewodniczqcy II Wydzialu Karnego
Reguly przydzialu spraw:
II Wydzial Karny - rozpoznawanie spraw wedlug przydzialu losowego:
- Rep. K- 50%
- wykaz Kop - 100 %
- wykaz Ko - w ramach specjalizacji (100 %) - post~powanie wykonawcze, w zakresie kar
pieni~inych oraz niepieni~znych
i inne czynnosci w post~powaniu wykonawczym nie
podlegajqce wykonaniu przez ten sam sklad orzekajqcy
W prowadzonych przez siebie sprawach wykonuje czynnosci w toku post~powania
mi~dzyinstancyjnego (par. 81 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca
2019 r. - Regulamin urz~dowania sqd6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141)
Uzasadnienie reguly przydzialu spraw:
W zakresie pelnienia obowiqzk6w Przewodniczqcego Wydzialu nie korzysta z obniienia wplywu,
ustalone reguly przydzialu wynikajq z szerokiego zakresu specjalizacji w ramach wykazu Ko;
specjalizacja w ramach spraw wykonawczych uzasadniona specyfikq tych spraw
lZasady zast~pstw:
Zast~powany przez SSR Jacka Sulislawskiego (w tym r6wniez w obowiqzkach Przewodniczqcego
lWydzialu), zast~puje SSR Aleksandr~ Demkowicz.
Pelni dyiury oraz zast~pstwa w ramach plan6w zast~pstw
Dodatkowe obciqzenia oraz ich wymiar (np. dyzury aresztowe, dyzury st(dzi6w rodzinnych,
koordynatorzy):
1. Pelnienie dyzuru, w ramach dzialalnosci II Wydzialu Karnego i rozpoznawanie wszelkich
pilnych spraw i wniosk6w, w szczeg61nosci w sprawach:
a) 0 zastosowanie tymczasowego aresztowania i przedluzenie aresztu wczesniej
zastosowanego na okres 14 dni /zwiqzane z koniecznosciq sprowadzenia podejrzanego
na posiedzenie Sqdu/,

b)
c)
d)
e)

2.

z ustawy 0 cudzoziemcach,
zazalen na zatrzymanie,
w trybie w trybie art. 185 a, b i c kpk,
karnych i wykroczeniowych skierowanych do Slldu w trybie przyspieszonym,
D dotycZllcych os6b maloletnich, takZe w zakresie ustawy 0 przeciwdzialaniu
przemocy, kt6rych sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji Slldu,
g) nieletnich, w trybie ustawy 0 post~powaniu w sprawach nieletnich,
h) innych spraw, wymagajllcych pilnej decyzji S~dziego,
wedlug opracowanego i wprowadzonego w drodze zarzlldzenia Prezesa Slldu,
harmonogramu.
Pelnienie funkcji i wykonywanie czynnosci Przewodniczllcego II Wydzialu Karnego
szczeg6lnosci zgodnie z rozporZlldzeniem rozporzlldzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18
czerwca 2019 r. - Regulamin urz~dowania slld6w powszechnych (Dz. U. poz. 1141)
Regulaminem organizacyjnym Slldu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim i Zarzlldzeniami
Prezesa Slldu, ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem toku spraw i kontroli nad czynnosciami II
Wydzialu Karnego .
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