FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 133, z późn. zm.) 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 01.09.2019r do 31.12.2019r.
Imię (imiona):

Krzysztof

Nazwisko:

Kaźmierski

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 „3” – 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 spraw z rep. Rc i jedną kolejną RCo, które wpływają na Sędziów według
alfabetycznej listy Sędziów,
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III Sędzia w szczególności :
1. orzeka na rozprawach przynajmniej 2 razy w tygodniu lub w innym wymiarze stosownie
do potrzeb, a w tygodniu w którym Sędzia pełni 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 3
Andrychowska
Św.Antoniego
H.Aretowskiego
Babicka
Baranowska
Będzińska
Białobrzeska
Błotna
Bobrzańska
Brzozowa
Burszty
Bystra
Chęcińska
Chyżańska
J.Czekanowskiego
Czernichowska
Czysta
Ćmielowska
Darzyborska
Daszewicka
Dęblińska
Doleńska
I.Domeyki
Dziadoszańska
Działoszycka
Dziedzicka
Forteczna
Faszynowa
A.Gabszewicza
Gładka
Głogowa
Głuszyna
Gołężycka
Grójecka
Hrubieszowska
Jędrzejowska
Inflancka
Kielecka
Klimontowska
Kolbuszowska
Koprzywnicka

Krucza
Książęca
Kukułcza
Kurlandzka
Lachowicka
Leska
Lipnicka
Lubartowska
Lubuszańska
Łysogórska
Makoszewska
Malinowskiego
Marklowicka
Mostowa
R.Maya
Michowska
Mieszkowska
Minikowo
Modrzewiowa
Morelowa
Morzyczańska
Nad Starynką
Niżańska
Nowosądecka
Obodrzycka
Ochota
Ojcowska
Okopowa
Olkuska
Opatowska
Orla
Orląt
Oś.Armii Krajowej
Oś.Bohaterów II Wojny Św.
Os.Jagiellońskie
Os.Polan
Os.Powstań Narodowych
Oś.StareŻegrze
Oświęcimska
Ożarowska
Pawia

Przedborska
W.Pstrowskiego
Puławska
Pyrzyczańska
Radomska
Rozwadowska
Równa
Rydzowa
Rzeczańska
W.Rzewuskiego
Sandomierska
Skawińska
Skoczowska
Solecka
Starołęcka
Staszowska
P.Strzeleckiego
Sułkowicka
Sypniewo
Szolca-Rogozińskiego
Szopienicka
Szydłowiecka
Ślężańska
Śliska
Tarnobrzeska
Tomaszowska
Treblińska
Tyczyńska
Unii Lubelskiej
Wadowicka
Wagrowska
Warecka
Warowna
Wiślicka
Wolbramska
Wrzesińska
Wyzwolenia
Zaborowska
Zaklikowska
L.Zamenhofa
Zamojska
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Kopylnik
Korbielowska
Korczyńska
Wł.Kotwicza
Kozienicka
Kraśnicka

Pińczowska
Piotrowska
Pochyła
Podmiejska
Połaniecka

Zemborzycka
Zwoleńska
Żeglarska
Żegrze
Żorska
Żywiecka

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 raz w tygodniu celem zastępstwa sędziów na wokandach i przy wysłuchaniu nieletnich oraz
załatwia wówczas sprawy interwencyjne,
c) sprawuje nadzór nad sposobem i trybem legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami
psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu ul. Pokrzywno 1,
d) 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.
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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