ZAKRES OBOWIĄZKÓW
I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W PRZYDZIALE SPRAW
obowiązujący od dnia 01.01.2021r.
Imię (imiona):
Marianna
Nazwisko:
Kryń - Kosieradzka
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie
Przydział do wydziału lub wydziałów:
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sekcja Wykonywania Orzeczeń
Pełnione funkcje:
----------------Reguły przydziału spraw:
- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw
(procent czynności orzeczniczych przy założeniu, ze dla osoby wykonującej wyłącznie
czynności orzecznicze wskaźnik ten wynosi 100%); w przypadku przydzielenia do więcej
niż jednego wydziału należy podać wskaźnik procentowy odrębnie dla każdego z nich:
100% udziału w przydziale spraw wpływających do Sekcji Wykonywania Orzeczeń II
Wydziału Karnego w zakresie:
1. spraw związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności, podlegających
rozpoznaniu na posiedzeniach bez udziału stron
2. spraw związanych z wykonywaniem kary grzywny oraz kosztów sądowych
3. spraw związanych z wykonywaniem środków karnych:
 pozbawienia praw publicznych;
 zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania
się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 zakazu wstępu na imprezę masową;
 zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
 nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym;
 podania wyroku do publicznej wiadomości;
 zakazu prowadzenia pojazdów;
 świadczenia pieniężnego.
25% udziału w przydziale spraw wpływających do II Wydziału Karnego
- ewentualne dodatkowe lub odmienne reguły przydziału spraw od zasady automatycznego
przydziału spraw (np. sędzia wyspecjalizowany, wydziały rodzinne i nieletnich, rejestrowe):

Sprawy pilne w sytuacji potrzeby bezzwłocznego skierowania na posiedzenie zgodnie
z planem posiedzeń, również w innych wydziałach karnych w przypadku wystąpienia
takiej konieczności.
Uzasadnienie reguły przydziału spraw – ustalenia wskaźnika procentowego udziału
w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw ze wskazaniem przyczyn
zastosowania niższego wskaźnika niż 100% oraz sposobu ustalenia jego wysokości (podlega
wypełnieniu w razie ustalenia wskaźnika na poziomie niższym niż 100%):
---------------Zasady zastępstw:
1. Bierze udział w planie dyżurów i planie zastępstw.
2. W zakresie czynności orzeczniczych – pełni zastępstwo i jest zastępowany wg grafiku
zastępstw ustalonego przez Przewodniczącego Wydziału.
3. W zakresie czynności w Sekcji Wykonywania Orzeczeń – pełni zastępstwo i jest
zastępowany przez SSR Jakuba Sokoła.
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar (np. dyżury aresztowe, dyżury sędziów rodzinnych,
koordynatorzy):
Pełni dyżury związane z wykonywaniem czynności sądowych w postępowaniu
przygotowawczym wg grafiku ustalonego przez Prezesa Sądu.
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