FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 –
t.j. ) w związku z § 48 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Okręgowego w Poznaniu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)
ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Imię (imiona):

Karolina

Nazwisko:

Olszewska

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego

Przydział do wydziału lub wydziałów:

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pełnione funkcje:

-

I. Reguły przydziału spraw:

1. Przydział spraw odbywa się losowo, poprzez narzędzia informatyczne (SLPS) w sprawach z rep. RC
i RCo, stosownie do współczynnika obciążenia sędziów:
Przewodniczący Wydziału
50%
Zastępca Przewodniczącego 90%
Sędzia liniowy
100%
2. Przydział spraw z pozostałych repertoriów odbywa się zgodnie z § 47 ust 2 regulaminu urzędowania
sądów powszechnych, według spisu ulic przydzielonych do poszczególnych referatów z
wyłączeniem spraw wpływających na Przewodniczącego wydziału ( RCPs, RNs o symb. 205 oraz
Nkd, RNs, NSm, Nmo – spoza obszaru właściwości miejscowej wydziału ) .
3. Przydział spraw uchylonych do ponownego rozpoznania, które należą do kategorii spraw
przydzielanych terytorialnie, odbywa się według kolejności ich zwrotu do wydziału , według
alfabetycznej listy Sędziów w wydziale.
4. Rozpoznaje 1 sprawę w rep. RNs, kolejno wpływającą z każdych 8 w/g alfabetycznej listy
Sędziów z zawiadomień Szpitala Psychiatrycznego o przyjęciu do Szpitala osoby bez jej
zgody lub w sytuacji, gdy zgoda została cofnięta.
5. Wszystkie sprawy z repertorium , „RNs”, „Nsm”, „Nmo”, „Nkd”, „Nw”, „Op”, „Opm”, i
„Alk” objęte spisem ulic w referacie nr „2” – co stanowi 100% spraw z tego referatu
Zgodnie z § 47 ust 2 regulaminu w wypadku nieobecności Sędziego powyżej 4 dni sprawy
wskazane w punktach 4 i 5 nadal wpływają do jego referatu, a w razie sytuacji długotrwałej
nieobecności sędziego stosuje się § 52 regulaminu .
II. Jeśli ze względów technicznych przydział spraw w oparciu o narzędzie informatyczne
(SLPS) nie jest możliwy, to przydziału dokonuje się kolejno według alfabetycznej listy
Sędziów w Wydziale, według kolejności wpływu spraw ( z uwzględnieniem dnia, godziny i
minuty wpływu) , stosownie do poniższego schematu:
Rozpoznaje 10 kolejnych spraw z rep. Rc i jedną kolejną RCo, które wpływają na Sędziów
według alfabetycznej listy Sędziów,
III Sędzia w szczególności :
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1. orzeka na rozprawach przynajmniej 2 razy w tygodniu lub w innym wymiarze stosownie
do potrzeb, a w tygodniu w którym Sędzia pełni dyżur całodobowy dyżur ( od
poniedziałku do niedzieli włącznie) związany z osobami małoletnimi i nieletnimi w
nagłych przypadkach oraz związany z obowiązkiem wysłuchania w szpitalu
psychiatrycznym osób przyjętych do tego szpitala bez zgody lub w sytuacji gdy zgoda
została cofnięta – Sędzia orzeka na rozprawach przynajmniej 1 raz w tygodniu.
2. rozpoznaje skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
3. wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Wydziału.
Spis ulic w referacie nr 2
Baraniaka
Bliźniąt
Bobrownicka
Bodawska
Borecka
Borowa
Bruzdowa
Brzoskwiniowa
Centaura
Chotomińska
Chorzowska
Chrzanowska
Darzyńska
Dereniowa
Dębicka
Dolska
Franowo
Garaszewo
Gardowska
Glebowa
Gminna
Gorlicka
Gospodarska
Gościnna
Jagodowa
Janowska
Jarosławska
Jastrzębia
Jemielińska
Jeżynowa
Juracka
Iłowka
Kaliska
Klenowska
Kłońska
Kobylepole
Koziorożca
Krzesiny
Krzywoustego Bolesława
Leżajska
Lubelska
Lwa
Łabędzka

Os.Lecha
Os.Czecha
Os.Oświecenia
Os.Piastowskie
Os.Przemysława
Os.Rusa
Os.Tysiąclecia
Ostrowska
Owocowa
Pabianicka
Panny
E.Piaseckiego
Piaśnicka
J. Pietrusińskiego
Piłsudskiego
Piwna
E. Plater
Plonowa
Podjaryszki
Podmokła
Pokrzywno
Polanka
Poniecka
Poprzeczna
Porzeczkowa
Poznańskie Sady
Pruszkowska
Prużańska
Przedpole
Przełęcz- od 36 do końca
parzyste i od
początku do końca wszystkie
nieparzyste
Przełom
Przemyska
Przeskok
J. Przybylskiego
Przyjemna
Raka
Rakietowa
Reknicka
Radawska
Rawicka- od 41

Skorpiona
Słomińska
Snopowa
Sosnowa
Sowice
Spławie
Stalowa
W. Stefańskiego
Stewnicka
Strzelca
Strzyżowska
H. Sucharskiego
Szamocińska
Szczytnicka
Szpaków
L. Szenwalda
Szwajcarska
Szubkińska
Śliwkowa
Śmiała
Śmiełowska
Śmigli
Śremska
Świątniczki
Święciańska
Tarnowska
Ternicka
Torowa
Truskawkowa
H. Ułaszyna
Uprawna
Urszulanek
Ustrzycka
Wagi
Wiatraczna
Widawska
Wielichowska
Wieprawska
Wiewiórcza
Winiarskiego
Wioślarska
Fr. Witaszka
Wodnika
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Łopawska
Łosiowa
Łuczkowska
Ługańska
Majakowskiego
Mielecka
Mohańska
Morwowa
Nad Krzesinką
Na Dołku
Nad Łężynką
Nad Pokrzywką
Nad Spławką
Na Skarpie
Obrzyca
Okólna
Oliwkowa
Wł. Orkana

nieparzyste do końca i od 44
parzyste do końca
M. Rejewskiego
Ropczyńska
Roślinna
Rudzka
Ryb
Rymanowska
Rysia
Salicka
Sarbinowska
S. Sempołowskiej
Serdeczna
Sierpowa
Siewierska
Silniki
Skalna
Skibowa

J. Wojkiewicza
Wołkowyska
St. Worcela
W. Wróblewskiego
Wybieg
Wygon
Zabrzańska
Zajęcza
Wł. Zamojskiego
Zawiertowska
Zodiakowa
Żelazna
Żerkowska
Żlebowa
Żyzna

Plan zastępstw na wypadek nieobecności sędziego zastępcy wskazanego w planie zastępstw –
zgodnie z § 52 b ust 3 regulaminu :
SSR E,Bosacki zastępuje SSR A.Matuszewską
SSR A.Matuszewska zastępuje SSR E.Bosackiego
SSR B.Sadura zastępuje SSR K.Olszewską
SSR K.Olszewska zastępuje SSR K.Kaźmierskiego
SSR K.Kaźmierski zastępuje SSR M.Koczorowską
SSR M.Koczorowska zastępuje SSR T.Malickiego
SSR T.Malicki zastępuje SSR I.Wroniak-Runowską
SSR I.Wroniak-Runowska zastępuje SSR B.Sadurę

Uzasadnienie reguły przydziału spraw
Przydział spraw z rep. RC i RCo odbywa się losowo według SLPS.
Przydział spraw z pozostałych repertoriów odbywa się na zasadzie kryterium terytorialnego (§46 ust 2
reg.)
Przydział spraw spoza obszaru właściwości wydziału (Nkd, RNs, NSm, Nmo) , spraw RNs 205 i RCps
odbywa się wyłącznie na Przewodniczącego ze względu na ich specyfikę, rzadkość występowania oraz
konieczność zapewnienia szybkości rozpoznania.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
a) współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi z rejonu,
b) pełni dyżur ( od poniedziałku do niedzieli włącznie) związany z osobami
małoletnimi i nieletnimi w nagłych przypadkach oraz związany z obowiązkiem
wysłuchania w szpitalu psychiatrycznym osób przyjętych do tego szpitala bez
zgody lub w sytuacji gdy zgoda została cofnięta i podejmuje decyzje co do
umorzenia postępowania w sytuacji wyrażenia zgody na przyjęcie przez osobę
przyjętą do szpitala – według harmonogramu przygotowanego przez
Przewodniczącego.
c) pełni dyżury raz w tygodniu celem zastępstwa sędziów na wokandach i przy
wysłuchaniu nieletnich oraz załatwia wówczas sprawy interwencyjne,
d) sprawuje nadzór nad sposobem i trybem legalności przyjęcia i przebywania osób z
zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Św.
Rocha 13,
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e) pełni dyżury wynikające z § 52b ust 2 regulaminu urzędowania sądów powszechnych,
których harmonogram sporządza Przewodniczący Wydziału

09.01.2019r.
data

/-/ SSR Wojciech Wieczorkowski
Prezes
Sądu Rejonowego
Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
podpis prezesa sądu
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