Sędziowie
w wydziałach wieczystoksięgowych
Obsada średniookresowa sędziowie SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz
delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP, a
także delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas
określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia
czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym SR
Liczba sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do
pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP, a także delegowanych
w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w
pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym SR
Obsada średniookresowa sędziowie SA wykonujących czynności orzecznicze na
mocy ustawy w SR

Liczba sędziów SA wykonujących czynności orzecznicze na mocy ustawy w SR
Obsada średniookresowa sędziowie SO delegowanych do pełnienia czynności
orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie, w trybie art. 77 §
1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony czy też wykonujących czynności
orzecznicze na mocy ustawy
Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym
lub niepełnym wymiarze w danym sądzie w trybie art. 77 § 1 usp na czas określony
lub nieokreślony czy też wykonujących czynności orzecznicze na mocy ustawy
Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym SR
Liczba sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym SR
Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
niepełnym wymiarze czy też wykonujących czynności orzecznicze z mocy ustawy w
innym SR
Liczba sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
niepełnym wymiarze czy też wykonujących czynności orzecznicze z mocy ustawy w
innym SR
Obsada sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym lub niepełnym wymiarze czy też wykonujących czynności orzecznicze z
mocy ustawy w danym SR
Liczba sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym lub niepełnym wymiarze czy też wykonujących czynności orzecznicze z
mocy ustawy w danym SR
Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SR)
I wersja
Liczba sędziów SR
funkcyjnych tego sądu w ramach limitu na ostatni dzień okresu statystycznego
Liczba sędziów SR
funkcyjnych tego sądu w ramach limitu w okresie statystycznym
Obsada średniookresowa sędziów SR w ramach limitu
delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości
Liczba sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na
czas określony do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach
limitu
Obsada sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu

Liczba sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu
Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na
czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO
Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub
na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO
Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na
czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w niepełnym wymiarze w SO
Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub
na czas określony orzekających w niepełnym wymiarze w SO

Obsada średniookresowa sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 8 i 9 usp do SO

Liczba sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 8 i 9 usp do SO

Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego)

Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym)

0
Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (w okresie
statystycznym)

Wyszczególnienie
Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (na ostatni
dzień okresu statystycznego)
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Adresaci:
1. Sąd Okręgowy
2. Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP

za rok 2021 r.

Dział 6.1. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
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Dział 6.2. Obsada Sądu (Wydziału)
Treść

0
Referendarze

z tego

Liczba według limitu
etatów w okresie
statystycznym

Obsada
średniookresowa

Liczba obsadzonych
etatów na ostatni dzień
okresu statystycznego

Liczba obsadzonych
etatów w okresie
statystycznym)

1

2

3

4

5

01

2,000

2,000

1,817

2,000

2,000

02

3,600

3,031

2,216

2,600

2,608

urzędnicy w wydziałach KW z wyłączeniem wiersza 04

03

3,600

3,031

2,216

2,600

2,608

urzędnicy w wydziałach KW na czas oznaczony pozyskane z ustawy budżetowej w związku z ustawą
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności gruntów z dnia 20 lipca 2018r.

04

0,850

0,850

0,786

0,850

0,850

urzędnicy
Pracownicy
administracyjni
(pion
orzeczniczy)

Liczba
według limitu etatów na
ostatni dzień okresu
statystycznego

asystenci sędziów

05

Inni pracownicy w wydziałach KW (pion orzeczniczy)

06

Dział 6.3. Obsada Sądu (Pionu KW-pion pozaorzeczniczy)
Wyszczególnienie

0

z tego

Urzędnicy
wspierający
pośrednio wydziały
KW (pion
pozaorzeczniczy)

z tego

Razem (wiersze od 02 do 03=wiersze 04 do 07)

Liczba według limitu etatów
na ostatni dzień okresu
statystycznego

Liczba według limitu
etatów w okresie
statystycznym

Obsada średniookresowa

Liczba obsadzonych etatów
na ostatni dzień okresu
statystycznego

Liczba obsadzonych
etatów w okresie
statystycznym)

1

2

3

4

5

01

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

urzędnicy w wydziałach KW z wyłączeniem wiersza 03

02

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

urzędnicy w wydziałach KW na czas oznaczony pozyskane z ustawy budżetowej w związku z ustawą o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności gruntów z dnia 20 lipca 2018r.

03

w biurze podawczym

04

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

w archiwum

05

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

w czytelni

06

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

w ekspozyturze Centralnej Informacji KW

07

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

08

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Inni pracownicy wspierający pośrednio wydziały KW (pion pozaorzeczniczy)
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