PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO
w KIELCACH
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce
Kd. 1120-1-119/2018

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach ustalam indywidualny zakres czynności
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona):
Robert

Nazwisko:
Dróżdż
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach delegowany do pełnienia obowiązków
sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach
Przydział do wydziału lub wydziałów:
III Wydział Karny Sądu Okręgowego w Kielcach
Pełnione funkcje:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach
Reguły przydziału spraw:
 orzekanie w wymiarze 25 % udziału w przydziale spraw wpływających do
III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Kielcach z wyłączeniem spraw
z wykazu „Kop”

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:
 ustalenie 25% udziału w przydziale spraw wpływających do III Wydziału
Karnego Sądu Okręgowego w Kielcach z wyłączeniem spraw z wykazu „Kop”
wynika z pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach –
zgodnie z § 48 ust.1 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia

2015

r.

Regulamin

urzędowania

sądów

powszechnych

(Dz.U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

Zasady zastępstw:
 zastępstwo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach;
 zastępowanie Kierownika Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą w czasie jego
nieobecności w zakresie podejmowania czynności w sprawach obrotu
prawnego z zagranicą, z wyłączeniem spraw dotyczących nadzoru nad
pracownikami Sekcji – w czasie nieobecności Prezesa SSO Ryszarda Sadlika;
 zgodnie z planem zastępstw i dyżurów, sporządzonym w oparciu o § 52b
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:
pełnienie funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach:
 nadzór nad pracą Wydziałów: III Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru nad
Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IX Karnego Odwoławczego Sądu
Okręgowego w Kielcach;
 nadzór nad pracą sędziów wizytatorów do spraw karnych oraz do spraw
cywilnych (rodzinnych i nieletnich);
 nadzór nad rozpoznawaniem spraw: karnych oraz rodzinnych i nieletnich
w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach;
 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wydziałów:
III Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń
Karnych, IX Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach oraz
przyjmowanie interesantów;
 nadzór nad realizacją należności sądowych w nadzorowanych Wydziałach;

 koordynowanie

funkcjonowania

Opiniodawczego

Zespołu

Sądowych

Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Kielcach pod względem organizacyjnym;
 nadzór nad pracą Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
i Schroniska dla Nieletnich w Gackach;
 czynności z zakresu działalności administracyjnej sądu określone w § 34 ust. 1
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)
w szczególności:
o prowadzenie

wymiany

informacji

z

kierownikami

jednostek

organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom
sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków
techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora
wskazanego jako referent sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
o wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 412 ze zm.);
o wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o

powszechnym

obowiązku

obrony

Rzeczypospolitej

Polskiej

(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1459 ze zm.);
o przedstawianie na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie
sprawy prowadzonej w sądzie;
o sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością sporządzania
sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
o podejmowanie

czynności

w

sprawach

bieżących,

związanych

ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
 załatwianie spraw dotyczących lekarzy sądowych w zakresie określonym
w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. 2007 r., nr 123,
poz. 849 ze zm.);
 załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem Policji Sądowej;
 nadzór nad pracą inspektora ds. biurowości w sprawach karnych;
 nadzór nad sprawami dotyczącymi obrotu prawnego z zagranicą oraz
podejmowanie

czynności

z

zakresu

obrotu

prawnego

z

zagranicą

zastrzeżonych dla Prezesa Sądu – w czasie nieobecności Prezesa
SSO Ryszarda Sadlika;

 reprezentowanie

Sądu

Okręgowego

w

Kielcach

w

postępowaniach

egzekucyjnych dotyczących należności Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego
w Kielcach oraz postępowaniach sądowych z udziałem Skarbu Państwa – Sądu
Okręgowego w Kielcach;
 czynności

w

imieniu

Sądu

przewidziane

w

rozporządzeniu

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin
o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. 2011 r., nr 184, poz. 1091);
 rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1330 ze zm.) oraz
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej – w czasie
nieobecności Prezesa SSO Ryszarda Sadlika.

…………………...
(data)

……………………….
(podpis prezesa sądu)

Do wiadomości:
P. Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach
P. Przewodnicząca III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Kielcach
P. Z-ca Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach

