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):
Bożena

Nazwisko:
Fabrycy
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Przydział do wydziału lub wydziałów:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Wizytacyjny
Pełnione funkcje:
Zastępca Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego
Sędzia wizytator do spraw cywilnych
Reguły przydziału spraw:
 orzekanie w wymiarze 50 % udziału w przydziale spraw wpływających do
V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:
 ustalenie 50% udziału w przydziale spraw wpływających do V Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń

Społecznych

wynika

z

pełnienia

funkcji

Zastępcy

Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego oraz sędziego wizytatora
ds. cywilnych – zgodnie z § 48 ust.1 pkt 2 lit. b i d rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

Zasady zastępstw:
 zastępstwo Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego;
 zastępstwo

nieobecnego

sędziego

wizytatora

z

pionu

cywilnego:

SSO B. Sikorska-Klimczak, SSO A. Paw, SSO I. Michalak, SSO R. Adamczyk;
 zastępowanie Kierownika Sekcji ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą w czasie
jego nieobecności w zakresie nadzoru nad pracownikami Sekcji;
 zgodnie z planem zastępstw, 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 Zastępcy Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego i sędziego
wizytatora do spraw cywilnych (ze specjalnością do spraw wieczystoksięgowych):


zaznajamianie się z pismami wpływającymi do Wydziału i wydawanie co do nich
odpowiednich zarządzeń;



przygotowywanie rocznej analizy wyników pracy Sądu Okręgowego i Sądów
Rejonowych okręgu kieleckiego;



kwartalna analiza czynności nadzorczych w sprawach, w których doszło do
uwzględnienia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;



przeprowadzanie wizytacji i lustracji;



przygotowywanie na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego oceny kwalifikacji
kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie rejonowym, w trybie
określonym w art. 57ah § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 23 ze zm.);



comiesięczne analizy i oceny materiałów statystycznych dotyczących pracy
Wydziałów Ksiąg Wieczystych w sądach rejonowych w okręgu Sądu
Okręgowego w Kielcach, w szczególności stanu zaległości i sprawności
postępowania oraz efektywności pracy sędziów i referendarzy sądowych;



badanie zasadności skarg i wniosków w sprawach wieczystoksięgowych.

…………………...
(data)

……………………….
(podpis prezesa sądu)

Do wiadomości:
P. Przewodnicząca V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Kielcach
VIII Wydział Wizytacyjny Sądu Okręgowego w Kielcach

