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):
Bogusław

Nazwisko:
Sędkowski
Stanowisko służbowe:
Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Przydział do wydziału lub wydziałów:
VIII Wydział Wizytacyjny
IX Wydział Karny Odwoławczy
Pełnione funkcje:
Sędzia wizytator do spraw karnych
Reguły przydziału spraw:
 orzekanie w wymiarze 50 % udziału w przydziale spraw wpływających do
IX Wydziału Karnego Odwoławczego

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:
 ustalenie 50% udziału w przydziale spraw wpływających do IX Wydziału
Karnego Odwoławczego wynika z pełnienia funkcji sędziego wizytatora
ds. karnych – zgodnie z § 48 ust.1 pkt 2 lit. 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 karnego: SSO A. Polut,
SSO J. Klocek, SSR (del.) M. Winiarczyk;
 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 sędziego wizytatora do spraw karnych:
 przeprowadzanie wizytacji oraz lustracji w wydziałach karnych sądów
rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach zgodnie z planem pracy,
 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.),
 rozpoznawanie spraw zleconych Prezesowi Sądu Okręgowego w ramach
sprawowanego przez niego nadzoru administracyjnego w pionie karnym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz
inne jednostki organizacyjne, celem zajęcia stanowiska bądź podjęcia
stosownych działań nadzorczych;
 monitorowanie przebiegu postępowania w sprawach karnych, które Prezes
Sądu Okręgowego w Kielcach objął osobistym nadzorem, w przedmiocie
sprawności postępowania;
 inicjowanie wniosków o wniesienie kasacji w sprawach karnych;
 wizytowanie rozpraw zgodnie z planem pracy i przedstawianie uwag sędziom
orzekającym w sprawach karnych – w razie potrzeby;

 przeprowadzanie lustracji zleconych przez Prezesa Sądu Okręgowego;
 nadzór nad sprawami karnymi, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka
uwzględnił skargę;
 monitorowanie zgłaszanych problemów ujawnionych na gruncie stosowania
znowelizowanych przepisów kodeksu karnego

i kodeksu postępowania

karnego;
 monitorowanie

nieusprawiedliwionych

nieobecności

obrońców

i pełnomocników na rozprawach, w których udział adwokata jest konieczny;


nadzór nad sprawami, w których stwierdzono nieuzasadnioną zwłokę
w zawiadamianiu Straży Granicznej o uchyleniu środka zapobiegawczego
w postaci zakazu opuszczania kraju.

…………………...
(data)

……………………….
(podpis prezesa sądu)

Do wiadomości:
P. Z-ca Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach
P. Przewodniczący IX Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach

