
FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 200lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018 r. poz. 23, z 

późn. zm.) w związku z § 48 ust 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. -  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 11 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Imię (imiona): Bernadeta 

Nazwisko: Posłuszny

Stanowisko służbowe: sędzia Sądu Okręgowego

Przydział do wydziału lub wydziałów: Sekcja Penitencjarna i Nadzoru nad 

Wykonywaniem Orzeczeń Karnych II Wydziału Karnego

Pełnione funkcje: Kierownik Sekcji 

Reguły przydziału spraw:

Kzw -  100 %, Kow -  100 %, Pen -  100%, Wz -  100%, Wz' -  100%, D -  100%

• przydział spraw w zakresie wykazu II Kow następuje według kryterium terytorialnego 
położenia jednostki penitencjarnej (II Kow zk  Dębica, II Kow zk  Rzeszów) po określeniu 
zakładów karnych przyporządkowanych poszczególnym sędziom, zapewniających równy 
przydział spraw, tj. na zasadach określonych w § 46.5 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23/12/2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych:

- przydział spraw sędziom referentom następuje w kolejności alfabetycznej nazwisk 
sędziów z uwzględnieniem, że 
w ramach rep. II Kow zk  Dębica:
15 spraw kolejnych przydzielanych jest według listy sędziów sporządzonej w porządku 
alfabetycznym wedle nazwisk 
w ramach rep. II Kow ZK Rzeszów
przydział spraw następuje przy przyjęciu zasady, że kolejna zarejestrowana sprawa jest 
przydzielana według listy sędziów sporządzonej w porządku alfabetycznym wedle nazwisk,

• przydział spraw z pozostałych kategorii, za wyjątkiem Kzw, następuje przy przyjęciu 
zasady, że kolejna zarejestrowana sprawa jest przydzielana według listy sędziów 
sporządzonej w porządku alfabetycznym wedle nazwisk,

• poza powyższymi regułami sędziemu może być przydzielona sprawa poza kolejnością w 
razie potrzeby niezwłocznego jej rozpoznania,

• w sytuacji przydziału sprawy (spraw) poza kolejnością, sędziajest pomijany w przydziale 
pierwszej sprawy (spraw) z danej kategorii,



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%):

Zasady zastępstw:

Zastępowana wg harmonogramu zastępstw

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

1. kieruje pracą Sekcji,
2. dokonuje kwalifikacji spraw oraz wydaje zarządzenia przygotowujące sprawy do skierowania na 

posiedzenie sądu,
3. sprawuje nadzór penitencjarny, o którym mowa w art. 32 kkw w odniesieniu do osób osadzonych w 

Zakładzie Karnym w Rzeszowie oraz w Zakładzie Karnym w Dębicy,
4. przeprowadza rozmowy z osobami pozbawionymi wolności osadzonymi w wyżej wymienionych 

jednostkach penitencjarnych oraz rozpoznaje ich wnioski (inne niż wymienione w pkt 1), skargi oraz 
prośby w trybie art. 33 § 2 kkw,

5. wydaje zarządzenia rozstrzygające wnioski administracji zakładów karnych,
6. przeprowadza, w razie zaistnienia takiej potrzeby, doraźne lustracje zakładów karnych oraz planowe 

wizytacje jednostek penitencjarnych, PDOZ i ZOZ w Dębicy Oddział Psychiatrii Sądowej w 
Starszęcinie (art. 32, 33§1 kkw),

7. pełni dyżury zgodnie z planem,
8. w razie potrzeby gdy wymaga tego sprawność postępowania na zarządzenie Prezesa rozpoznaje 

sprawy należące do kompetencji II Wydziału Karnego, a także III Wydziału Karnego Odwoławczego 
w składach kolegialnych bez referatu.
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