FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. póz.
23 tj.ze zm.) w związku z § 48 ust. Ipkt 2f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. póz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu
Okręgowego w Gdańsku (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam
następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.12.2018r.
Imię (imiona):
Joanna

Nazwisko:
Łaguna-Popieniuk
Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Przydział do wydziału lub wydziałów:
X Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Gdańsku
Pełnione funkcje:

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Reguły przydziału spraw:
-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw (procent czynności
orzeczniczych przy założeniu, że dla osoby wykonującej wyłącznie czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi
100%); w wypadku przydzielenia do więcej niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie
dla każdego z nich:

25% w V Wydziale Karnym Odwoławczym
-ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego przydziału spraw
(np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):
Uzasadnienie reguły przydziału spraw - ustalania wskaźnika procentowego udziału w przydziale
wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskaźnikiem przyczyn zastosowania niższego wskaźnika niż
100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie
niższym niż 100%):

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Zasady zastępstw:

zgodnie z art. 22b § l ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2018.r., póz. 23 tj.)
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowi, dyżury sędziów rodzinnych, koordynatorzy):

I. Zastępowanie Prezesa i Wiceprezesa w czasie ich nieobecności - zgodnie z art. 22 b § l
ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2018 r., póz. 23 tj.)
II. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
l.Wydziałami Sądu Okręgowego:

a. IV Wydziałem Karnym,
b. V Wydziałem Karnym Odwoławczym
c. VI Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,
d. XI Wydziałem Wykonawczym,
e. XIV Wydziałem Karnym.
2. Sądami rejonowymi w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.
3. Wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych, w tym ksiąg należności.
4. Policją sądową.
5. Działalnością kuratorów zawodowych i społecznych dla dorosłych.
6. Zleconymi czynnościami w zakresie organizacji pracy sądów.
7. Prawidłowością i terminowością sporządzania informacji i sprawozdań statystycznych
w sprawach karnych.
III. Wykonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach
karnych.
IV. Wykonywanie czynności nadzorczych w sprawach karnych, w tym:
1. dokonywanie analizy orzecznictwa,
2. przyjmowanie i załatwianie skarg dotyczących działalności sądów w sprawach karnych
oraz w sprawach o wykroczenia,
3. organizaqa i nadzór nad współdziałaniem Sądu Okręgowego i sądów rejonowych
z organami prokuratury, komendami policji i strażą miejską.
V. Nadzór nad koordynacją doprowadzeń w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w tym
nadzór nad funkcjonowaniem systemów SWÓR i SWÓD.
VI. Koordynowanie działań w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i sądach rejonowych
z wiązanych z edukacja prawną.
VII. Wykonywanie
z orzecznictwem.
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VIII. Koordynowanie działań związanych z obsadzaniem wolnych stanowisk
sędziowskich w sądach rejonowych w trybie art. 57-57 i ustawy Prawo o ustroju Sądów
powszechnych.
IX. Nadzór nad funkcjonowaniem
w Gdańsku.
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X] Wykonywanie innych czynności nadzorczych zleconych przez Prezesa Sądu
OKregowego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego.
Xli Orzekanie w V Wydziale Karnym Odwoławczym co najmniej 25% udziału
w przydziale wpływających do wydziałów spraw.
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