Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia
w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Augustowie
1) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.,
2) zmieniony w dniach:
a) 1 lutego 2021 r.
b) 13 października 2021 r.
c) 8 grudnia 2021 r.
d) 29 grudnia 2021 r.
I
Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu,
zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:
Lp.
1.

Wydział
Imię (imiona)
Agnieszka

Stanowisko
służbowe
Sędzia Sądu
Rejonowego
w Augustowie

II Wydział Karny
Podstawowy wskaźnik
80 %
przydziału
Karwowska - Malec Uzasadnienie
podstawowego wskaźnika
z uwagi na pełnione funkcje
przydziału niższego
niż 100%
Wysokość wskaźnika
Wskaźniki przydziału
inne
niż podstawowy
Nazwisko

Pełnione funkcje
Prezes Sądu
Rejonowego
w Augustowie

Inne indywidualne reguły
przydziału
Obowiązki niezwiązane
z przydziałem

Przewodnicząca
II Wydziału
Karnego
Inne ogólne reguły
przydziału spraw
i zadań sądu

Informacje dodatkowe

- sprawy wykonawcze są przydzielane sędziom, którzy wydali wykonywane
orzeczenie.
- pełni dyżury w sprawach dotyczących: rozpoznania wniosków
o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w przedmiocie osadzenia
cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie, rozpoznania zażaleń na
zatrzymanie, przesłuchań świadków w trybie art. 185c k.p.k., rozpoznania
wniosków o ukaranie w postępowaniu przyspieszonym w II Wydziale
Karnym - zgodnie z planem dyżurów,
- zastępuje nieobecnego sędziego II Wydziału Karnego w zakresie
orzeczniczym zgodnie z ustalonym planem zastępstw przy uwzględnieniu
planu sesji.

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

Lp.

Rodzaj spraw

1.

Karne

2.

Karne

Liczba
dyżurnych
i pełniących
zastępstwa
a)
1 zastępca/
1 dyżurny
b)
1 dyżurny - w dni
wolne od pracyc)
d)
e)
f)
g)
h)

Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi

- sędziowie II Wydziału Karnego
- SSR Agnieszka Karwowska - Malec,
- SSR Dariusz Kozłowski,
- SSR Krystyna Osewska,
- SSR Jolanta Dubińska - Francke,
- SSR Małgorzata Joanna Kisiel,
- SSR Waldemar Leszczyński,
- SSR Ewa Sotko - Polak.

