Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Żarach
1) obowiązujący w dniu 1 stycznia 2021r.
2) zmieniony w dniach:
a) …………………………………………
b) …………………………………………
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich
obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:

Lp.

Imię (imiona)

Anna

1

II Wydział Karny

Wydział

Stanowisko
służbowe

Sędzia

Nazwisko

Tecław

Pełnione funkcje

Przewodnicząca
Wydziału

Podstawowy
30%
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
Orzeka w Sekcji Wykonawczej II
wskaźnika
Wydziału Karnego
przydziału niższego
niż 100%
Wskaźniki
przydziału inne niż
podstawowy
Spr. z rep. „K”, „W”,
30%
„Ko”, „Kp”, „Kop”
100% przydziału w sprawach:
- związanych z wykonywaniem kary
grzywny, środków karnych o
charakterze pieniężnym,
Inne indywidualne
- z rep. „K”, „W” w zakresie
reguły przydziału
wykonania kar pozbawienia wolności
i kar aresztu (SLPS),
- w sprawach z wykazu Śr. Zab.
(SLPS)
Pełnienie dyżurów w przedmiocie: stosowania środków zapobiegawczych
w postaci tymczasowego
aresztowania,
Obowiązku
- przesłuchania małoletnich
niezwiązane z
świadków,
przydziałem
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
2

Imię (imiona)

Grzegorz

Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Jest zastępowana przez SSR Grzegorza Krzemińskiego, SSR Dariusza Szczygła.
Zastępuje SSR Dariusza Szczygła, SSR Roberta Matysiaka, a w razie konieczności
pozostałych sędziów
Nazwisko
Podstawowy
100%
wskaźnik przydziału

Krzemiński

Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika

---

przydziału niższego
niż 100%

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Dariusz

3

Stanowisko
służbowe

Sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

Brak

Wskaźniki
przydziału inne niż
podstawowy
--Inne indywidualne
reguły przydziału

Obowiązku
niezwiązane z
przydziałem

----Pełnienie dyżurów w przedmiocie: stosowania środków zapobiegawczych
w postaci tymczasowego
aresztowania,
- przesłuchania małoletnich
świadków,
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku

--Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Zastępuje i jest zastępowany przez SSR Szymona Hołówko oraz zastępuje
pozostałych sędziów, zgodnie z planem zastępstw.
100%
Podstawowy
Nazwisko
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
Orzeka w Sekcji Wykonawczej II
wskaźnika
Wydziału Karnego
przydziału niższego
niż 100%
Szczygieł
Wskaźniki
przydziału inne niż
Wysokość wskaźnika
podstawowy
Spr. z rep. „K”, „W”,
30%
„Ko”, „Kp”, „Kop”
100% w sprawach:
- związanych z wykonywaniem kar
ograniczenia wolności,
- z rep. „K”, „W” w zakresie
Inne indywidualne
wykonania kar pozbawienia wolności
Pełnione funkcje
reguły przydziału
i kar aresztu (SLPS),
- w sprawach z wykazu Śr. Zab.
(SLPS),
- pozostałych wpływających do Sekcji
Wykonawczej II Wydziału Karnego.
Pełnienie dyżurów w przedmiocie: stosowania środków zapobiegawczych
w postaci tymczasowego
aresztowania,
Wiceprezes Sądu
Obowiązku
- przesłuchania małoletnich
Kierownik Sekcji
niezwiązane z
świadków,
Wykonawczej II
przydziałem
- trybów przyśpieszonych,
Wydziału Karnego
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku
---

Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Szymon

4

Stanowisko
służbowe

Sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe

Imię (imiona)

Robert

Zastępuje i jest zastępowany przez SSR Annę Tecław oraz zastępuje pozostałych
sędziów II Wydziału Karnego zgodnie z planem zastępstw.
W związku z funkcją Wiceprezesa zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach i
jest przez niego zastępowany.
Podstawowy
100%
Nazwisko
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
--przydziału niższego
niż 100%
Hołówko
Wskaźniki
przydziału inne niż
Wysokość wskaźnika
podstawowy
----Inne indywidualne
Pełnione funkcje
--reguły przydziału
Pełnienie dyżurów w przedmiocie:
- stosowania środków
zapobiegawczych w postaci
tymczasowego aresztowania,
Obowiązku
- przesłuchania małoletnich
--niezwiązane z
świadków,
przydziałem
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku
--Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Zastępuje i jest zastępowany przez SSR Grzegorza Krzemińskiego, zastępuje SSR
Roberta Matysiaka, a w razie konieczności pozostałych sędziów – zgodnie z
planem zastępstw.
Podstawowy
Nazwisko
100%
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
--przydziału niższego
niż 100%
Matysiak
Wskaźniki
przydziału inne niż
Wysokość wskaźnika
podstawowy

--5

Stanowisko
służbowe

sędzia

Pełnione funkcje

Brak

Inne indywidualne
reguły przydziału

---

Obowiązku
niezwiązane z
przydziałem

Pełnienie dyżurów w przedmiocie:
- stosowania środków
zapobiegawczych w postaci
tymczasowego aresztowania,
- przesłuchania małoletnich
świadków,
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
Imię (imiona)

Monika

6

Stanowisko
służbowe

--Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Zastępuje i jest zastępowany przez SSR Grzegorza Krzemińskiego, a w razie
konieczności pozostałych sędziów – zgodnie z planem zastępstw.
Nazwisko
Podstawowy
100%
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
wskaźnika
przydziału niższego
Bogusławska niż 100%
Wskaźniki
przydziału inne niż
Wysokość wskaźnika
podstawowy
Pełnione funkcje

sędzia

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu
Informacje dodatkowe
Imię (imiona)

Agnieszka

7
Stanowisko
służbowe

Sędzia

Brak

---

---

Inne indywidualne
reguły przydziału

---

Obowiązku
niezwiązane z
przydziałem

Pełnienie dyżurów w przedmiocie:
- stosowania środków
zapobiegawczych w postaci
tymczasowego aresztowania,
- przesłuchania małoletnich
świadków,
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w
ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku

--Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Zastępuje i jest zastępowany przez SSR Agnieszkę Wyszyńską-Gillet, a w razie
konieczności pozostałych sędziów – zgodnie z planem zastępstw.
Podstawowy
Nazwisko
70%
wskaźnik przydziału
Uzasadnienie
podstawowego
Orzeka w wymiarze 30% w IV
wskaźnika
Wydziale Pracy
przydziału niższego
niż 100%
Wyszyńska- Wskaźniki
przydziału inne niż
Gillet
podstawowy
Orzeka łącznie w wymiarze 100%
spraw wpływających do IV Wydziału
100%
Pracy i II Wydziału Karnego w
powyższym zakresie0
Inne indywidualne
Pełnione funkcje
--reguły przydziału
Pełnienie dyżurów w przedmiocie:
- stosowania środków
zapobiegawczych w postaci
Obowiązki
tymczasowego aresztowania,
Przewodniczący
niezwiązane z
- przesłuchania małoletnich
IV Wydziału Pracy
przydziałem
świadków,
- trybów przyśpieszonych,
- rozpoznawania wniosków o
umieszczenie cudzoziemców w

ośrodkach strzeżonych w trybie art.
75a§1 kk – wg ustalonego grafiku
Rozpoznaje zażalenia w trybie
poziomej procedury odwoławczej
przewidzianej w procedurze cywilnej
w I Wydziale Cywilnym, w III
Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

---

Informacje dodatkowe

Pełnieni dyżur zgodnie z planem dyżurów.
Zastępuje i jest zastępowana przez SSR Monikę Bogusławską oraz pozostałych
sędziów – zgodnie z planem zastępstw.

