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):
Agnieszka

Nazwisko:
Paw
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Przydział do wydziału lub wydziałów:
I Wydział Cywilny
VIII Wydział Wizytacyjny
Pełnione funkcje:
Sędzia wizytator do spraw cywilnych
Reguły przydziału spraw:
 orzekanie w wymiarze 50 % udziału w przydziale spraw wpływających do
I Wydziału Cywilnego

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:
 ustalenie 50% udziału w przydziale spraw wpływających do I Wydziału
Cywilnego wynika z pełnienia funkcji sędziego wizytatora ds. cywilnych –
zgodnie z § 48 ust.1 pkt 2 lit. c 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

nieobecnego

sędziego

wizytatora

z

pionu

cywilnego:

SSO I. Michalak, SSO M. Gądek-Tamborska, SSO M. Kośka;
 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 sędziego wizytatora do spraw cywilnych (ze specjalnością do spraw
rodzinnych):
 przeprowadzanie wizytacji i lustracji,


współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się rodziną i opieką nad
dziećmi,



czynności

zlecane

przez

Ministra

Sprawiedliwości

Prezesowi

Sądu

Okręgowego w Kielcach związane z nadzorem nad Zakładem Poprawczym
w Ostrowcu Świętokrzyskim i Schroniskiem dla Nieletnich w Gackach,


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 roku Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 23 ze zm.),



wizytowanie zgodnie z planem pracy rozpraw i przedstawianie uwag sędziom
orzekającym w sprawach rodzinnych i nieletnich – w razie potrzeby,



inicjowanie wniosków o wniesienie skargi kasacyjnej w sprawach rodzinnych
i nieletnich,



przeprowadzanie lustracji zleconych przez Prezesa Sądu Okręgowego,



badanie zasadności skarg w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach
o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie,



sprawowanie stałego co 6 miesięcy nadzoru nad sprawami o wykonywanie
kontaktów, odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej – w ramach
półrocznych sprawozdań składanych do Ministerstwa Sprawiedliwości,



załatwianie

wszelkiej

korespondencji

wpływającej

z

Ministerstwa

Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i innych
instytucji w zakresie czynności w sprawach rodzinnych i nieletnich, o rozwód,
separację i ubezwłasnowolnienie,


systematyczne analizowanie danych statystycznych dotyczących spraw
rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych obszaru właściwości Sądu
Okręgowego w Kielcach, a także sprawności postępowania w tych sprawach.



nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich oraz sprawami o rozwód
i separację, w których postępowanie toczy się w przedziale czasowym 3-5 lat
i powyżej 5 lat.



dokonywanie oceny pod względem formalnym sprawozdań z kontroli Domów
Pomocy Społecznej, Oddziałów Psychiatrycznych oraz z kontroli nadzoru
sprawowanego nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich,



opiniowanie funkcjonowania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Kielcach pod względem organizacyjnym, związanym z terminowością
sporządzania opinii w sprawach rodzinnych i nieletnich, w związku ze stałym
nadzorem zaleconym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

…………………...
(data)

……………………….
(podpis prezesa sądu)

Do wiadomości:
P. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kielcach
P. Z-ca Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach

