
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. (poz. 2316)

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 

z późn. zm.) w związku z § 48 ust 1-3.. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. -  Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

(wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny 

podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Imię (imiona): Marzena

Nazwisko: Ossolińska-Plęs

Stanowisko służbowe: sędzia Sądu Okręgowego

Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Karny

Pełnione funkcje: rzecznik prasowy SO

Reguły przydziału spraw:

Ka -  100 %, Kz -  100 %, Kzw -  100%, Ko -  100%, Kp -  100%, Kop -  100%, S -  100%, K -

33%

1. orzekanie w sprawach podlegających wpisowi do rep. Ka w zakresie odnoszącym się do 
przestępstw i przestępstw skarbowych - przydzielanych kolejno w oparciu
0 alfabetyczną listę sędziów wyznaczonych do rozpatrywania spraw w takim
postępowaniu, każdorazowo w ilości trzech spraw o kolejnej sygnaturze wynikającej 
z wpisu do w/w urządzenia ewidencyjnego,

2. w sprawach podlegających wpisowi do rep. Ka w zakresie odnoszącym się do wykroczeń
1 wykroczeń skarbowych -  przydzielanych kolejno w oparciu o alfabetyczną listę 
sędziów wyznaczonych do rozpatrywania spraw w takim postępowaniu, każdorazowo 
w ilości sześciu spraw o kolejnej sygnaturze wynikającej z wpisu do w/w urządzenia 
ewidencyjnego, przy czym w razie przedstawienia do referatu więcej niż pięciu spraw, 
co najmniej dwie z nich dotyczą rozpatrzenia zażalenia,

3. w sprawach podlegających wpisowi do rep. Kzw -  przydzielanych kolejno w oparciu
o alfabetyczną listę sędziów wyznaczonych do rozpatrywania spraw w takim
postępowaniu, każdorazowo w ilości dwunastu spraw o kolejnej sygnaturze 
wynikającej z wpisu do w/w urządzenia ewidencyjnego,

4. w sprawach podlegających wpisowi do wykazu Ko, wszczętych w oparciu o przepisy 
rozdziału 58 kpk, a także art. 8 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz



niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34, poz. 149 ze zm.), przydzielonych 
kolejno w oparciu o alfabetyczną listę sędziów wyznaczonych do rozpatrywania spraw 
w takim postępowaniu,

5. w sprawach podlegających wpisowi do rep. Kz oraz wykazu Ko rozpoznawanych 
w składzie innym niż jednoosobowy i wykazu S -  w ilości do siedmiu spraw 
wyznaczonych na daną sesję, przy uwzględnieniu jednakowego obciążenia sędziów tą 
kategorią spraw,

6. w sprawach podlegających wpisowi do wykazu Ko i rozpoznawanych jednoosobowo, 
wykazu Kp, Kop - przydzielanych kolejno w oparciu o alfabetyczną listę sędziów 
wyznaczonych do rozpatrywania spraw w takim postępowaniu, każdorazowo łącznie 
w ilości do piętnastu spraw o kolejnej sygnaturze wynikającej z wpisu do 
poszczególnych z w/w urządzeń ewidencyjnych,

7. wykonywanie orzeczeń w sprawach z repertorium K,
8. stwierdzanie prawomocności wydanych przez siebie orzeczeń,
9. przestrzeganie obowiązków wynikających z § 61-62, 85 ust. 1 i 2 regulaminu 

urzędowania sądów powszechnych,
10. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału, w tym 

dotyczących spraw wpisanych do WKK,
11. orzekanie w sprawach podlegających wpisowi do rep. K - przydzielanych kolejno 

w oparciu o alfabetyczną listę sędziów wyznaczonych do rozpatrywania spraw w takim 
postępowaniu, co trzecią kolejkę.

Postanowienia końcowe:

A. Sprawy podlegające wpisowi do rep. K, w których co do części oskarżonych wraz 
z aktem oskarżenia złożono wniosek w oparciu o art. 335 kpk lub wniosek w trybie 
art. 387 kpk, - celem rozpoznania, przydzielane są kolejnemu sędziemu 
z alfabetycznej listy sędziów, po referencie sprawy, w wypadku większej ilości 
wniosków w danej sprawie kolejnym sędziom; każdorazowo przy uwzględnieniu 
aktualnego obciążenia.

Al. W razie nieuwzględnienia jednego z wniosków, o których mowa pod lit. A, sprawa 
skierowana na rozprawę przydzielona zostaje sędziemu, który byłby wyznaczony 
do jej rozpoznania przy przyjęciu, że taka wpłynęła w dniu odmownego 
rozstrzygnięcia wniosku i uwzględniając zasadę wpisywania spraw podlegających 
odnotowywaniu w rep. K.

A2. Zasada określona pod lit. A ma zastosowanie w przypadku wyłączenia 
dotychczasowego referenta od rozpoznania sprawy.

B. Odstępstwa od kolejności, ilości przydzielanych spraw z rep. Kz, Ka w zakresie 
odnoszącym się do wykroczeń i wykroczeń skarbowych, Kzw oraz wykazów Ko, Kp, 
Kop mogą wynikać w szczególności ze zbyt krótkiego okresu czasu dla skutecznego 
zawiadomienia stron o posiedzeniu, potrzeby niezwłocznego lub pilnego 
rozstrzygnięcia sprawy, wyznaczeniu spraw przerwanych.



%

C. W razie wyłączenia dotychczasowego referenta od rozpoznania sprawy wpisanej 
do rep. Ka w zakresie odnoszącym się do przestępstw i przestępstw skarbowych, 
przyjmuje się, że ta wpłynęła jako ostatnia na dzień oświadczenia lub orzeczenia 
w przedmiocie wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy i jako taka 
przydzielona zostaje sędziemu, który byłby wyznaczony do rozpoznania takiej 
według zasad określonych w zakresie czynności, każdorazowo przy uwzględnieniu 
aktualnego obciążenia.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do 

wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu 

ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):

Ograniczenie przydziału wynika z pełnienia funkcji rzecznika prasowego

Zasady zastępstw:

Zastępowana wg kolejności wynikającej z alfabetycznej listy sędziów

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyZury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):
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