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Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Zielone Górze
1) obowiązujący od 1.01.2021 r.
2) zmieniony w dniach:
a) 20.12.2021 r. 3)
I
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu: 4)
Lp. Wydział5)
16)

II Karny

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Dariusz Jan

Pawlak

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Pełnienie funkcji
niższego niż 100%
przewodniczącego II Wydziału
Karnego; orzekanie we
wszystkich rodzajach spraw,
o jakich mowa niżej,
rejestrowanych w wykazach
Ko, Kp i Kop.
Wskaźniki przydziału inne
100 % spraw określonego niżej
niż podstawowy
rodzaju z wykazów: Ko, Kp,
Kop;
0 % spraw K-opr i K-spr oraz
określonego niżej rodzaju
spraw z wykazów: Ko, Kp, Kop.

8)

50 % spraw z rep. K

10)

11)

100% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brał udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent;

0% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie środków
przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania i
zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;

100% spraw Kp, dotyczących:
przedłużenia
okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie
postępowania
przygotowawczego,
badań
psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
obserwacją
w
zakładzie
leczniczym,
- zastosowania i przedłużenia
tymczasowego aresztowania w
postępowaniu ekstradycyjnym i
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w postępowaniu dotyczącym
wykonania europejskiego nakazu
aresztowania, przed wniesieniem
sprawy w takim przedmiocie do
sądu przez prokuratora,
- wydania listu żelaznego na
etapie
postępowania
przygotowawczego,
wyrażenia
zgody
na
udostępnienie
informacji
stanowiących tajemnicę bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na etapie
postępowania przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk
na
etapie
postępowania
przygotowawczego;

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia

Przewodniczący II
Wydziału Karnego

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100% spraw Kop, dotyczących:
- wydania europejskiego nakazu
aresztowania,
- wykonania europejskiego
nakazu aresztowania,
- wystąpienia z wnioskiem
w trybie art. 607e § 3 pkt 8 kpk
- wniosków państw obcych
o ekstradycję i orzeczenia
w
przedmiocie
prawnej
dopuszczalności wydania,
- innych, które nie są
przydzielane kierownikowi
Sekcji Wykonawczej Wydziału
zgodnie z jego podziałem
czynności.
Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

0% spraw Kp, dotyczących:
- rozpoznania zażaleń na
umorzenie lub odmowę
wszczęcia śledztwa,
- rozpoznania zażaleń na inne
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania
innych czynności na etapie
postępowania
przygotowawczego,
przewidzianych dla sądu
powołanego do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji,
z wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do zakresów
czynności przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego
Wydziału;
0% spraw Kop związanych
z przejęciem i przekazaniem
do wykonania prawomocnych
orzeczeń.

100% dyżurów aresztowych
w postępowaniach
o ekstradycję i o wykonanie
europejskich nakazów
aresztowania;
zastępstwo sędziego
specjalizującego się
w sprawach K-opr i K-spr.
Obowiązki przewodniczącego
Wydziału
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Lp. Wydział5)
2

II Karny

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Jędrzej
Włodzimierz

Witkoś

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Pełnienie funkcji zastępcy
niższego niż 100%
przewodniczącego II Wydziału
Karnego; orzekanie we
wszystkich rodzajach spraw,
o jakich mowa niżej,
rejestrowanych w wykazach
Ko, Kp, K-opr i K-spr;
zastępstwo sędziego w zakresie
spraw pilnych Kp i Kop.
100 % spraw K-opr i K-spr
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp;
0 % spraw Kop i określonego
niżej rodzaju spraw z wykazów
Ko i Kp.
10)

- 100% spraw Ko, dotyczących:
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brał udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,

8)

90 % spraw z rep. K

11)

0% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania
i zadośćuczynienia za
niesłuszne skazanie lub
ukaranie oraz niesłuszne
stosowanie środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- innych, które nie są
przydzielane
100% spraw Kp, dotyczących:
przewodniczącemu, zastępcy
- kontroli i utrwalania rozmów przewodniczącego i
w postępowaniu karnym,
kierownikowi Sekcji
- innych, wymagających
Wykonawczej Wydziału,
podejmowania czynności w
zgodnie z ich specjalizacją;
Kancelarii Tajnej,
0% spraw Kp, dotyczących:
- 100% udziału w przydziale - rozpoznania zażaleń na
wpływających do Wydziału
umorzenie lub odmowę
spraw karnych kategorii K-opr i
wszczęcia śledztwa,
K-spr.
- rozpoznania zażaleń na inne
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania
innych czynności na etapie
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postępowania
przygotowawczego,
przewidzianych dla sądu
powołanego do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji,
z wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do zakresów
czynności przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego
Wydziału;
0% spraw Kop, nie licząc
zastępstwa sędziego w
sprawach pilnych tego rodzaju,
w tym w zakresie dyżurów
aresztowych.
z uwagi na orzekanie we
wszystkich rodzajach spraw,
o jakich mowa wyżej,
rejestrowanych w wykazach
Ko, Kp, K-opr i K-spr oraz
zastępstwo przewodniczącego
Wydziału w zakresie dyżurów
aresztowych i innych sprawach
pilnych, nie bierze udziału w
przydziale innego rodzaju
spraw Ko i Kp, a także spraw
Kop, nie licząc sprawowanego
zastępstwa.
Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Sędzia

Inne indywidualne reguły
przydziału12)
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Lp. Wydział5)
3

Imię (imiona)

Jolanta Jadwiga

II Karny
Nazwisko7)

Witczak

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 % spraw Ko na etapie
postępowań wykonawczych,
wyodrębnionych do Sekcji
Wykonawczej;
40 % spraw z rep. K.

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Pełnienie funkcji kierownika
niższego niż 100%
Sekcji Wykonawczej Wydziału
i orzekanie w sprawach K
dodatkowo.
100 % spraw Ko i Kop,
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
określonego niżej rodzaju;
0 % spraw Kp, K-opr i K-spr
oraz niżej określonego rodzaju
spraw Kop.
10)

11)

0% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie środków
przymusu,
- stwierdzenia nieważności
100% spraw Kop, dotyczących:
orzeczenia lub odszkodowania
- wystąpienia o wykonanie kary
i zadośćuczynienia za represje
pozbawienia wolności w trybie
związane z działalnością na
rozdziału 66f kpk,
- wykonania kary pozbawienia rzecz niepodległego bytu
państwa,
wolności w trybie rozdziału
- innych, które nie są
66g kpk,
przydzielane
- przejęcia i przekazania
przewodniczącemu, zastępcy
orzeczeń do wykonania
przewodniczącego
w trybie rozdziału 66 kpk
i kierownikowi Sekcji
w sprawach należących do
właściwości sądu okręgowego Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;
100% spraw Ko, dotyczących:
- zatarcia skazania,
- rozpoznania prośby
o ułaskawienie w sprawach,
w których brała udział w
wydaniu wyroku jako sędzia
referent,

0% spraw Kp, nie licząc spraw
przydzielonych zgodnie
z planem dyżurów lub
zastępstw;
0% spraw Kop, dotyczących:
- wydania europejskiego nakazu
aresztowania,
- wykonania europejskiego
nakazu aresztowania,
- wystąpienia z wnioskiem
w trybie art. 607e § 3 pkt 8 kpk
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- wniosków państw obcych
o ekstradycję i orzeczenia
w
przedmiocie
prawnej
dopuszczalności wydania,
- innych, które nie są jej
przydzielane zgodnie
ze specjalizacją.
Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Kierownik Sekcji
Wykonawczej

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lp. Wydział5)
4

Zastępstwo przewodniczącego
Wydziału w przypadku
jednoczesnej nieobecności
zastępcy przewodniczącego.

II Karny

Imię (imiona)

Nazwisko7)

Podstawowy wskaźnik
przydziału

Diana

Książek-Pęciak

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%

8)

100 % spraw z rep. K

Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100 % spraw określonego niżej
rodzaju z wykazów Ko i Kp;
0 % spraw Kop, K-opr i K-spr
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp.

10)

11)

100% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie
środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w

0% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
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których brała udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;
100% spraw Kp, dotyczących:
- rozpoznania zażaleń na
umorzenie lub odmowę
wszczęcia śledztwa,
- rozpoznania zażaleń na inne
czynności
postępowania
przygotowawczego i dokonania
innych czynności na etapie
postępowania przygotowawczego,
przewidzianych
dla
sądu
powołanego do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji,
z
wyłączeniem
czynności
należących
zgodnie
ze
specjalizacją do obowiązków
przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Wydziału.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

rzecznik prasowy

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

- zatarcia skazania;
0% spraw Kp, dotyczących:
przedłużenia
okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie
postępowania
przygotowawczego,
badań
psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
obserwacją
w
zakładzie
leczniczym,
- zastosowania i przedłużenia
tymczasowego aresztowania w
postępowaniu ekstradycyjnym i
w postępowaniu dotyczącym
wykonania
europejskiego
nakazu aresztowania, przed
wniesieniem sprawy w takim
przedmiocie do sądu przez
prokuratora,
- wydania listu żelaznego na
etapie
postępowania
przygotowawczego,
wyrażenia
zgody
na
udostępnienie
informacji
stanowiących
tajemnicę
bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na
etapie
postępowania
przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- kontroli i utrwalania rozmów
w postępowaniu karnym,
innych,
wymagających
podejmowania czynności w
Kancelarii Tajnej.
Wyłączenie od przydziału
spraw karnych kategorii Kop,
K-opr i K-spr oraz określonego
rodzaju spraw Ko i Kp,
należących do obowiązków
przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego Wydziału i
kierownika Sekcji
Wykonawczej.
Obowiązki rzecznika
prasowego Sądu Okręgowego w
Zielonej Górze.
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Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lp. Wydział5)
5

Imię (imiona)

Ewa

II Karny
Nazwisko7)

Kaczmarek-Kot

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 % spraw z rep. K

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100 % spraw określonego niżej
rodzaju z wykazów Ko
i Kp;
0 % spraw Kop, K-opr i K-spr
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp.

10)

11)

100% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie
środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brała udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;

0% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
- zatarcia skazania;
0% spraw Kp, dotyczących:
- przedłużenia okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- badań psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
obserwacją w zakładzie
leczniczym,
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100% spraw Kp, dotyczących:
- rozpoznania zażaleń na
umorzenie lub odmowę
wszczęcia śledztwa,
- rozpoznania zażaleń na inne
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania
innych czynności na etapie
postępowania
przygotowawczego,
przewidzianych dla sądu
powołanego do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji, z
wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do obowiązków
przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Wydziału.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- zastosowania i przedłużenia
tymczasowego aresztowania w
postępowaniu ekstradycyjnym
i w postępowaniu dotyczącym
wykonania europejskiego
nakazu aresztowania, przed
wniesieniem sprawy w takim
przedmiocie do sądu przez
prokuratora,
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- wyrażenia zgody na
udostępnienie informacji
stanowiących tajemnicę
bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- kontroli i utrwalania rozmów
w postępowaniu karnym,
- innych, wymagających
podejmowania czynności w
Kancelarii Tajnej.
Wyłączenie od przydziału
spraw karnych kategorii Kop,
K-opr i K-spr oraz określonego
rodzaju spraw Ko i Kp,
należących do obowiązków
przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego Wydziału i
kierownika Sekcji
Wykonawczej.
Nie dotyczy
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Lp. Wydział5)
6

Imię (imiona)

Lesław

II Karny
Nazwisko7)

Lis

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 % spraw z rep. K

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100 % spraw określonego niżej
rodzaju z wykazów Ko i Kp;
0 % spraw Kop, K-opr i K-spr
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp.

10)

11)

0% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
- zatarcia skazania;
0% spraw Kp, dotyczących:
- przedłużenia okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- badań psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
obserwacją w zakładzie
100% spraw Kp, dotyczących:
leczniczym,
- rozpoznania zażaleń na
- zastosowania i przedłużenia
umorzenie lub odmowę
tymczasowego aresztowania w
wszczęcia śledztwa,
postępowaniu ekstradycyjnym
- rozpoznania zażaleń na inne
i w postępowaniu dotyczącym
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania wykonania europejskiego
innych czynności na etapie
nakazu aresztowania, przed
postępowania
wniesieniem sprawy w takim
przygotowawczego,
przedmiocie do sądu przez
przewidzianych dla sądu
prokuratora,
powołanego do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji,
100% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie
środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brała udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;
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z wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do obowiązków
przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Wydziału.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- wyrażenia zgody na
udostępnienie informacji
stanowiących tajemnicę
bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- kontroli i utrwalania rozmów
w postępowaniu karnym,
- innych, wymagających
podejmowania czynności w
Kancelarii Tajnej.
Wyłączenie od przydziału
spraw karnych kategorii Kop,
K-opr i K-spr oraz określonego
rodzaju spraw Ko i Kp,
należących do obowiązków
przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego Wydziału i
kierownika Sekcji
Wykonawczej.

Nie dotyczy
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Lp. Wydział5)
7

Imię (imiona)

Izabela

II Karny
Nazwisko7)

Świetlicka

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 % spraw z rep. K

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100 % spraw określonego niżej
rodzaju z wykazów Ko i Kp;
0 % spraw Kop, K-opr i K-spr
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp.

10)

11)

100% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie
środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brała udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;

0% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
- zatarcia skazania;

0% spraw Kp, dotyczących:
- przedłużenia okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- badań psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
100% spraw Kp, dotyczących:
obserwacją w zakładzie
- rozpoznania zażaleń na
leczniczym,
umorzenie lub odmowę
- zastosowania i przedłużenia
wszczęcia śledztwa,
tymczasowego aresztowania w
- rozpoznania zażaleń na inne
postępowaniu ekstradycyjnym
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania i w postępowaniu dotyczącym
innych czynności na etapie
wykonania europejskiego
postępowania
nakazu aresztowania, przed
przygotowawczego,
wniesieniem sprawy w takim
przewidzianych dla sądu
przedmiocie do sądu przez
powołanego do rozpoznania
prokuratora,
sprawy w pierwszej instancji, z
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wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do obowiązków
przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Wydziału.

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- wyrażenia zgody na
udostępnienie informacji
stanowiących tajemnicę
bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- kontroli i utrwalania rozmów
w postępowaniu karnym,
- innych, wymagających
podejmowania czynności w
Kancelarii Tajnej.
Wyłączenie od przydziału
spraw karnych kategorii Kop,
K-opr i K-spr oraz określonego
rodzaju spraw Ko i Kp,
należących do obowiązków
przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego Wydziału i
kierownika Sekcji
Wykonawczej.
Nie dotyczy

Przydział spraw zgodnie z planami dyżurów i zastępstw.

Pomimo nieobecności w pracy sędziowie nie są pomijani w przydziale spraw,
w których się specjalizują, nie licząc spraw pilnych, podlegających przydziałowi
sędziemu wykonującemu obowiązki zastępcy lub pełniącemu dyżur.
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Lp. Wydział5)
8

Imię (imiona)

Aleksandra

II Karny
Nazwisko7)

Demkowicz

Podstawowy wskaźnik
przydziału

8)

100 % spraw z rep. K

Uzasadnienie podstawowego 9)
wskaźnika przydziału
Nie dotyczy
niższego niż 100%
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy

100 % spraw określonego niżej
rodzaju z wykazów Ko i Kp;
0 % spraw Kop, K-opr i K-spr
oraz określonego niżej rodzaju
spraw Ko i Kp.

10)

11)

0% spraw Ko, dotyczących:
- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania sądowego,
- pomocy prawnej w trybie art.
177 § 1a kpk,
- orzekania w sprawach
zawisłych na podstawie art. 36
kpk, art. 38 § 1 kpk, art. 42 § 4
kpk i art. 43 kpk oraz poprzez
odpowiednie stosowanie tych
przepisów - na podstawie art.
113 § 1 kks, jak i w sprawach
zawisłych na podstawie art. 11
§ 1 i § 2 kpsw, art. 12 § 1 kpsw
i art. 16 § 2 kpsw,
- zatarcia skazania;
0% spraw Kp, dotyczących:
- przedłużenia okresu
tymczasowego aresztowania na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- badań psychiatrycznych
podejrzanego połączonych z
obserwacją w zakładzie
100% spraw Kp, dotyczących:
leczniczym,
- rozpoznania zażaleń na
- zastosowania i przedłużenia
umorzenie lub odmowę
tymczasowego aresztowania w
wszczęcia śledztwa,
postępowaniu ekstradycyjnym
- rozpoznania zażaleń na inne
i w postępowaniu dotyczącym
czynności postępowania
przygotowawczego i dokonania wykonania europejskiego
nakazu aresztowania, przed
innych czynności na etapie
postępowania
wniesieniem sprawy w takim
przygotowawczego,
przedmiocie do sądu przez
przewidzianych dla sądu
prokuratora,
powołanego do rozpoznania
100% spraw Ko, dotyczących:
- wznowienia postępowania,
- odszkodowania i
zadośćuczynienia za niesłuszne
skazanie lub ukaranie oraz
niesłuszne stosowanie
środków przymusu,
- stwierdzenia nieważności
orzeczenia lub odszkodowania
i zadośćuczynienia za represje
związane z działalnością na
rzecz niepodległego bytu
państwa,
- rozpoznania prośby o
ułaskawienie w sprawach, w
których brała udział w wydaniu
wyroku jako sędzia referent,
- innych, które nie są
przydzielane
przewodniczącemu, zastępcy
przewodniczącego i
kierownikowi Sekcji
Wykonawczej Wydziału,
zgodnie z ich specjalizacją;
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sprawy w pierwszej instancji,
z wyłączeniem czynności
należących zgodnie ze
specjalizacją do obowiązków
przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Wydziału.

- wydania listu żelaznego na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- wyrażenia zgody na
udostępnienie informacji
stanowiących tajemnicę
bankową,
- wyznaczenia obrońcy lub
pełnomocnika z urzędu na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- przyjęcia oświadczenia w
trybie art. 607e § 3 pkt 7 kpk na
etapie postępowania
przygotowawczego,
- kontroli i utrwalania rozmów
w postępowaniu karnym,
- innych, wymagających
podejmowania czynności w
Kancelarii Tajnej.
Wyłączenie od przydziału
spraw karnych kategorii Kop,
K-opr i K-spr oraz określonego
rodzaju spraw Ko i Kp,
należących do obowiązków
przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego Wydziału i
kierownika Sekcji
Wykonawczej.
Nie dotyczy

Stanowisko
służbowe

Pełnione funkcje

Inne indywidualne reguły
przydziału12)

Sędzia

Nie dotyczy

Obowiązki niezwiązane
z przydziałem13)

Inne ogólne reguły
przydziału spraw i zadań
sądu

14)

Informacje dodatkowe

15)

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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II
Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych:

Lp. Rodzaj spraw

Liczba
dyżurnych
i pełniących
zastępstwa

karne I
instancja –
wykonanie
europejskich
1 dyżurny/zastępca
nakazów
aresztowania i
postępowania
ekstradycyjne
2 Karne I
instancja –
pozostałe (z
1 dyżurny/zastępca
wyłączeniem
spraw z lp.1)

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi

1

przewodniczący i zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego

sędziowie II Wydziału Karnego, przy czym dyżurów nie pełnią
sędziowie wskazani w lp.1

