
PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

Dział 1
Podstawa i zakres kontroli

1.1. Podstawą prawna
przeprowadzenia kontroli Zarządzenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 

października 2020 r.

I.2. Prezes sądu 
odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontroli

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

I.3. Kontrolowany sekretariat I I I  Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łańcucie

I.4. Osoba/osoby
przeprowadzająca/e
kontrolę

starszy inspektor ds. biurowości M  « ■ « .  K

I.5. Termin przeprowadzenia 
kontroli 23 listopada-2 2  grudnia 2020r.

I.6. Zakres/przedmiot kontroli

Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii oraz wydawane przez Ministra Zdrowia czy Głównego 
Inspektora Sanitarnego zalecenia co do postępowania oraz wprowadzanie restrykcyjnych obostrzeń, zakres 
kontroli ograniczony został do tych części pracy sekretariatu, których sprawdzenie możliwe było bez 
bezpośredniej wizyty w kontrolowanym Sekretariacie.

I tak, kontroli poddano:
-  organizację i warunki pracy, racjonalności podziału czynności, obciążenie pracą, kwalifikacje 

i kulturę urzędowania pracowników administracyjnych,
-  wykonywanie zarządzeń i orzeczeń,
-  prowadzenie akt sądowych,
-  prowadzenie wybranych urządzeń ewidencyjnych,
-  sprawności postępowania międzyinstancyjnego.

W pozostałym zakresie kontrola zostanie przeprowadzona w terminie późniejszym -  o ile pozwoli na to
sytuacja epidemiczna.
1.7. Okres objęty kontrolą

Lata 2018,2019 oraz rok 2020 do dnia kontroli

Dział II
Poprzednia kontrola i jej wyniki

11.1. Termin przeprowadzenia 
poprzedniej kontroli

22 oraz 25 - 28 kwietnia 2016r.
II.2. Osoba/osoby

przeprowadzająca/e 
poprzednią kontrolę

inspektor ds. biurowości u M

11.3. Zakres/przedmiot poprzedniej kontroli

Kontrola działalności Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z uwzględnieniem kultury 
urzędowania oraz racjonalności rozmieszczenia i podziału czynności kadry urzędniczej oraz terminowości 
przesyłania kart rejestracyjnych do KRK, rachunków biegłych do oddziału finansowego po uprawomocnieniu 
się postanowienia -  celem wypłaty.

Ponadto prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym i wg zasad określonych w 
§ 82a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji zakresu działania 
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2003r., Nr 5, poz. 22 ze zm.).

11.4. Okres objęty poprzednią kontrolą Lata 2014, 2015 oraz rok 2016 do dnia kontroli
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11.5. Wykonanie wydanych zarządzeń nadzorczych

W wyniku przeprowadzonej w 2016 roku kontroli wskazano na pewne nieprawidłowości w pracy 

Sekretariatu i sformułowano zalecenia aby: terminowo doręczać odpisy orzeczeń z uzasadnieniem; właściwie 

zabezpieczać, dołączane do akt spraw, koperty w których przechowywane są dowody; dołączać do każdych 

zakładanych akt kartę wglądu oraz numerowość karty w aktach; wszystkie zakładki w programie SAWA 

uzupełniać na wszystkich poziomach.

Ponadto wskazano na potrzebę kolejnej konfiguracji programu SAWA, która pozwoliłaby na skuteczne 

funkcjonowanie i zastosowanie programu SAWA oraz powiązanie go do sporządzania statystyki.
Zalecenia wynikające z protokołu poprzedniej kontroli nie zostały wykonane. 1 tak, w dalszym ciągu 

nieprawidłowo postępuje się z kopertami dołączanymi do akt spraw oraz w bardzo wielu przypadkach nie 

dołącza się do akt kart ewidencji wglądu do akt sprawy. Nie zostało wykonane także zalecenie dot. terminowego 

doręczania odpisów orzeczeń z uzasadnieniami, zdarzały się wcale nierzadkie przypadki wysyłania odpisów 

orzeczeń z uzasadnieniami ponad 2 tygodnie, a nawet ponad 30 dni od dnia zwrotu uzasadnienia przez sędziego.

Wobec panującego w kraju zagrożenia dla życia i zdrowia, z uwagi na epidemię koronawirusa SARS- 

CoV-2, odstąpiłam od bezpośredniej wizyty w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a zatem nie 

skontrolowałam zapisów umieszczanych w programie SAWA.

1.6. Współpraca inspektora 
ds. biurowości 
z kontrolowanym 
sekretariatem w  okresie 
po poprzedniej kontroli

Brak uwag.

Dział III
Dane podstawowe sekretariatu

111.1. Kierownik sekretariatu 
(imię i nazwisko, stanowisko i data objęcia funkcji)

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem sekretariatu była Pani L< 

1989 roku.

D. ►która tę funkcję pełni od

111.2. Urzędnicy sądowi, w tym stażyści, i inni pracownicy
(imię i nazwisko, stanowisko, wymiar czasu pracy, okres pracy w kontrolowanym sekretariacie)

Ponadto w sekretariacie zatrudnieni są/byli:

Pani J tM w  W starszy sekretarz sądowy -  zatrudniona w Sądzie od 1989 roku, zaś od 1 lipca 2015r. 

pracuje w 111 Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Pan M . ^ v  W « * » * * ■ ? -  sekretarz sądowy -  zatrudniony w 111 Wydziale Rodzinnym i Nieletnich od 

1 kwietnia 2015r.

Pani N -  sekretarka -  zatrudniona w 111 Wydziale Rodzinnym i Nieletnich od października 2016 

roku.

Trzech pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast jedną osobę zatrudniono 

na 0,8 etatu.
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III.3. Obsada średniookresowa pracowników sekretariatu w okresie objętym kontrolą

W roku 2018 limit etatów urzędniczych wynosił 3,400 , zaś obsada średniookresowa -  2,913 

W roku 2019 limit etatów urzędniczych wynosił 3,400, zaś obsada średniookresowa -  2,903 

W I półroczu roku 2020 limit etatów urzędniczych wynosił 3,400, zaś obsada średniookresowa -  2,809

111.4. Osoby św iadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stażyści z urzędów  pracy (imię 

i nazwisko, rodzaj, wym iar i okres pracy)

W okresie objętym kontrolą w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich nie zatrudniano nikogo na umowy 

cywilnoprawne, jak również nie było stażystów z urzędu pracy.

III.5. Liczba etatów urzędniczych przypadająca na jeden etat orzeczniczy według obsady średniookresowej sędziów 
i referendarzy sądowych w okresie objętym kontrolą.

Poniższa tabela przedstawia liczbę etatów urzędniczych w powiązaniu z liczbą sędziów (w okresie 
statystycznym)

lata liczba sędziów liczba urzędników 3/2
1 2 3 4

2018 1,746 3,400 (wraz z obsługą kuratorów) 1,947

2019 1,860 3,400 (wraz z obsługą kuratorów) 1,828

I półrocze 2020 1,863 3,400 (wraz z obsługą kuratorów) 1,825

Z powyższego zestawienia wynika, że wskaźnik obrazujący liczbę urzędników przypadających na 

jednego sędziego najwyższy był w roku 2018 (kiedy wyniósł 1,947). W roku 2019 wskaźnik ten spadł do 

poziomu 1,828 i właściwie na tym samym poziomie utrzymał się w I półroczu 2020 roku. Powyższe związane 

było z nieznacznym wzrostem, w 2019 roku, liczby sędziów przy jednocześnie takiej samej liczbie urzędników 

w każdym ze wskazanych okresów statystycznych.

Poniższa tabela przedstawia obsadę kadry urzędniczej w powiązaniu z obsadą sędziowską.
lata obsada sędziów obsada urzędników 3/2

1 2 3 4

2018 1,488 2,913 (wraz z obsługą kuratorów) 1,958
2019 1,480 2,903 (w ra z  z  o b s łu g ą  k u ra to ró w ) 1,961

I półrocze 2020 1,841 2,809 (wraz z obsługą kuratorów) 1,526

Z powyższego wynika, że wskaźnik urzędnika na sędziego według obsady średniookresowej w latach 

2018 -  2019 utrzymywał się na podobnym poziomie, tj. ok. 1,96. Natomiast w I półroczu 2020 r. omawiany 

wskaźnik spadł do poziomu 1,526, co związane było z wyższą niż w latach poprzednich obsadą sędziów przy 

niższej obsadzie urzędników.
1.6. Liczba asystentów sędziów

__________________ W Wydziale nie zatrudniono asystentów sędziów.
1.7. Obsada 

średniookresowa 
asystentów sędziów 
w okresie objętym 
kontrolą___________

Nie dotyczy
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111.8. Opis warunków pracy

Czteroosobowy sekretariat Wydziału zajmuje 5 pokoi. Wydział dysponuje jedną salą rozpraw wyposażoną 

w komputer oraz monitor dla sędziów. Sala rozpraw pozostaje do wyłącznej dyspozycji Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich z tym, że jeden dzień w tygodniu korzysta z niej sędzia (na co dzień orzekająca w kontrolowanym 

Wydziale) rozpoznając sprawy z I Wydziału Cywilnego.

111.9. Wnioski

Pracownicy sekretariatu to w większości (za wyjątkiem jednej osoby) sekretarze bądź starsi sekretarze 

sądowi, którzy posiadają stosowne doświadczenie zawodowe, wiadomości i niezbędną wiedzę do 

prawidłowego wykonywania powierzonych im czynności. Najmłodszy stażem pracownik kontrolowanego 

sekretariatu rozpoczął pracę w 2016r. i od tego czas systematycznie uzupełniał swoją wiedzę na temat zasad 

i zakresu działania sekretariatów sądowych w wydziale rodzinnym, zdobywając niezbędne umiejętności, 

pozwalające na wdrożenie się do pracy. Kierownikiem sekretariatu jest osoba o bardzo dużym doświadczeniu 

zawodowym w pracy w wydziale rodzinnym i nieletnich, w tym na stanowisku kierowniczym. 

W kontrolowanym okresie kadra urzędnicza była stabilna. Liczba etatów urzędniczych w kontrolowanym 

okresie nie zmieniała się.

W mojej ocenie, sekretariat Wydziału posiada odpowiednią powierzchnię użytkową. Liczba 

pracowników administracyjnych, przy uwzględnieniu liczby pomieszczeń pozostających w dyspozycji 

sekretariatu, pozwala na takie zorganizowanie pracy, aby mogła się ona odbywać w dobrych warunkach.

Odnosząc się do przedstawionych powyższej wskaźników liczby urzędników na 1 sędziego według 

limitu etatów wskazać należy, że najwyższy był w roku 2018, tj. 1,947 urzędnika na sędziego, natomiast 

w kolejnych poddanych ocenie okresach statystycznych jego poziom obniżył się i wyniósł ok 1,83 urzędnika 

na sędziego.

W mojej ocenie miernikiem pełniej odzwierciedlającym stan faktyczny, odnoszący się do liczby kadry 

urzędniczej przypadającej na 1 sędziego, jest wskaźnik obliczony według obsady średniookresowej. I tak, 

w latach 2018-2019 kształtował się on na poziomie ok 1,96 urzędnika na 1 sędziego, najniższy był natomiast 

w I półroczu 2020 roku -  kiedy spadł do poziomu 1,526.

D z ia ł  IV

Szkolenia i narzędzia pracy

IV. 1. Szkolenia wewnętrzne 
odbyte przez 
pracowników sekretariatu 
w okresie objętym 
kontrolą

W 2018 roku Pani J 
W u c z e s t n i c z y l i  
elektronicznego.

w
W J*, Pani 

szkoleniu dot.
oraz Pan M4

wdrożenia protokołu

IV.2. Szkolenia zewnętrzne 
odbyte przez 
pracowników sekretariatu 
w okresie objętym 
kontrolą

W okresie podlegającym kontroli:
1. Pani !_*■■» D brała udział w szkoleniach z zakresu zmian 

w funkcjonowaniu sądów oraz dotyczących nowelizacji przepisów,
2. Pani J odbyła szkolenie z tematu: Podstawy menadżerskie

w pracy kierownika,
3. Pan M • uczestniczył w szkoleniu z zakresu postępowania

z dowodami rzeczowymi.
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Poza ww. szkoleniami wszyscy pracownicy brali udział w szkoleniu 
z cyberbezpieczeństwa.

IV.3. Narzędzia pracy '

Każdy z pracowników posiada do swojej dyspozycji zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem 

repertoryjno - biurowym SAWA, wspierającym pracę Wydziału. Księgi biurowe w kontrolowanym okresie 

prowadzone były przy pomocy systemu informatycznego, w którym rejestrowano wszystkie wpływające 

sprawy. System ten wykorzystywany był również do sporządzania sprawozdań.

Pracownicy administracyjni mają zapewniony dostęp do systemu prawniczego, do Internetu oraz poczty 

e-mail. Wydział wyposażony jest w urządzenie wielofunkcyjne, tj. faks ze skanerem oraz kopiarką, jedną 

drukarkę do akt, dwie kserokopiarki, pięć niszczarek do papieru. Wydział systematycznie zaopatrywany jest 

w materiały biurowe, w związku z tym zasadniczych kłopotów z brakiem tych materiałów nie ma.

IV. 4. Wnioski

W kontrolowanym okresie pracownicy sekretariatu uczestniczyli w szkoleniach, podnosząc swoje 

kwalifikacje. Tematyka szkoleń była ściśle związana z wykonywaną pracą i dotyczyła zagadnień istotnych 

z tego punktu widzenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w codziennej pracy pracownicy mają do dyspozycji profesjonalną 

pomoc jaką jest informatyczny system informacji prawnej, co zapewnia możliwość korzystania na bieżąco 

z potrzebnych im w pracy przepisów „instrukcyjnych” czy „regulaminowych”. W razie wątpliwości 

interpretacyjnych mogą zwracać się do sędziów o ich wyjaśnienie.

Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędne środki i przedmioty pracy biurowej.

W Wydziale nie ma kłopotów związanych z brakiem materiałów biurowych.

Dział V
________ Obciążenie pracą pracowników i organizacja pracy sekretariatu________
V. 1. Ruch spraw i obciążenie pracą pracowników

W poniższej tabeli przedstawione zostały: wpływ, załatwienie i pozostałość spraw łącznie z repertoriów „RC”, 

„RNs”, „Nsm”, „RCo”, „Nmo”, „RCps”, „RNc”, „Nkd” oraz RCz (od 2020 r.) w latach 2018 -  I półrocze 2020

Okres/
lata

wpływ
średniom iesięczny 

w p ływ  na 
1 pracow nika 

w edług obsady 
średniookresowej

za łatw ienie
średniom iesięczne 

załatw ienie na 
1 pracownika 

w edług obsady 
średniookresowej

pozostałość
średniom iesięczna 

pozosta łość na 
1 pracow nika 

w edług obsady
średniookresow ej

liczba
urzędników

obsada
średniookresowa

2 0 1 8 1 0 3 7 2 9 ,6 7 9 8 6 2 8 ,2 1 2 2 8 6 ,5 2 3 ,4 0 0 2 ,9 1 3

2 0 1 9 9 9 6 2 8 ,5 9 9 5 4 2 7 ,3 9 2 7 0 7 ,7 5 3 ,4 0 0 2 ,9 0 3

1

p ó łr o c z e

2 0 2 0

4 0 4 2 3 ,9 7 3 7 8 2 2 ,4 3 2 9 6 1 7 ,5 6 3 ,4 0 0 2 ,8 0 9

W kontrolowanym okresie widoczna jest tendencja spadkowa obciążenia pracą pracowników 

administracyjnych mierzonego średniomiesięcznym wpływem na 1 pracownika według obsady 

średniookresowej. I tak, średniomiesięczny wpływ na jednego pracownika według obsady średniookresowej 

w 2018r. i 2019r. wyniósł odpowiednio ok. 30 i 29 spraw. Natomiast w I półroczu 2020 roku średniomiesięczny 

wpływ na jednego pracownika według obsady średniookresowej wyniósł ok. 24 sprawy, co oznacza spadek 

o ok. 17 % w porównaniu do roku 2019.

Jeśli chodzi o obciążenie pracowników średniomiesięcznymi załatwieniami to w latach 2018 i 2019 było

5



ono na zbliżonym poziomie (odpowiednio ok. 28 i 27 spraw średnio w miesiącu), zaś I półroczu 2020 roku 

ukształtowało się na niższym poziomie, tj. ok. 22 spraw.

Wpływ spraw nie został opanowany w żadnym z kontrolowanych okresów statystycznych, co 

skutkowało wzrostem liczby spraw pozostałych do załatwienia.

V.2. Opis organizacji pracy

Pracownicy administracyjni powierzone im obowiązki wykonują na podstawie zakresów czynności

i tak:

Pani Ijkbbo  D ą K i e r o w n i k  Sekretariatu -  wykonuje obowiązki administracyjne określone 

w § 5 zarządzenia MS z 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych 

oraz innych działów administracji sądowej, a nadto m. in. prowadzi repertoria i inne urządzenia sądowe, 

w których rejestruje się wpływające do wydziału sprawy; prowadzi zbiór wokand; kontroluje prawidłowość 

doręczania wezwań i zawiadomień w sprawach wyznaczonych na rozprawę; przyjmuje wpływające do 

wydziału pisma i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału; przyjmuje i udziela informacji stronom; wydaje 

na podstawie akt zaświadczenia, odpisy orzeczeń i innych dokumentów; udostępnia osobom uprawnionym akta 

do wglądu; sporządza polecenia wypłaty należności biegłym i świadkom; sporządza spisy akt spraw 

zakończonych i przekazuje je do archiwum.
Pani -  Zastępuje Kierownika Sekretariatu w razie nieobecności -  m. in. prowadzi

akta sądowe, kontrolki i inne urządzenia ewidencyjne właściwe dla spraw prowadzonych w postępowaniu 

wykonawczym; sprawdza prawidłowość prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach 

wykonawczych; wykonuje wydane w sprawach sądowych zarządzenia Prezesa Sądu, Przewodniczącego 

Wydziału czy sędziego referenta; przyjmuje i udziela informacji stronom; udostępnia osobom uprawnionym do 

wglądu pod kontrolą akta bądź udziela pisemnych informacji; wydaje na podstawie akt spraw odpisy, wyciągi, 

zaświadczenia; uwierzytelnia odpisy pism lub dokumentów; sporządza wezwania, zawiadomienia, pisma

0 nadesłanie akt; zwraca pisma procesowe na zarządzenie sędziego; dołącza pocztę do akt spraw; sporządza 

spisy akt spraw i przekazuje je do archiwum; w razie nieobecności pracownika protokołuje na posiedzeniach

1 rozprawach; sporządza polecenia wypłaty należności biegłym i świadkom.

Pan M Ŵ gpMMSMHfe.' -  m. in. prowadzi akta sądowe, kontrolki i inne urządzenia ewidencyjne; 

sprawdza prawidłowość prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych; wykonuje wydane 
w sprawach sądowych zarządzenia Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału czy sędziego referenta; 

przyjmuje i udziela informacji stronom; udostępnia osobom uprawnionym do wglądu pod kontrolą akta bądź 

udziela pisemnych informacji; wydaje na podstawie akt spraw odpisy, wyciągi, zaświadczenia; uwierzytelnia 

odpisy pism lub dokumentów; sporządza wezwania, zawiadomienia, pisma o nadesłanie akt, wyznaczenia 

adwokata z urzędu; zwraca pisma procesowe na zarządzenie sędziego; dołącza pocztę do akt spraw; sporządza 

spisy akt spraw i przekazuje je do archiwum; protokołuje na posiedzeniach i rozprawach, sprawdza 

odpowiednio wcześnie przed terminem posiedzenia czy w sprawach wyznaczonych na posiedzenie zostały 

doręczone wezwania i zawiadomienia, a w przypadku stwierdzenia braku potwierdzenia odbioru wezwania 

bądź zawiadomienia przedstawia akta sędziemu.

Pani N;***1* -  m. in. prowadzi akta sądowe, kontrolki i inne urządzenia ewidencyjne; sprawdza
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prawidłowość prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych; wykonuje wydane

w sprawach sądowych zarządzenia Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału czy sędziego referenta; 

przyjmuje i udziela informacji stronom; udostępnia osobom uprawnionym do wglądu pod kontrolą akta bądź 

udziela pisemnych informacji; wydaje na podstawie akt spraw odpisy, wyciągi, zaświadczenia; uwierzytelnia 

odpisy pism lub dokumentów; sporządza wezwania, zawiadomienia, pisma o nadesłanie akt, wyznaczenie 

adwokata z urzędu; zwraca pisma procesowe na zarządzenie sędziego; dołącza pocztę do akt spraw; sporządza 

spisy akt spraw i przekazuje je do archiwum; protokołuje na posiedzeniach i rozprawach; sprawdza 

odpowiednio wcześnie przed terminem posiedzenia czy w sprawach wyznaczonych na posiedzenie zostały 

doręczone wezwania i zawiadomienia, a w przypadku stwierdzenia braku potwierdzenia odbioru wezwania 

bądź zawiadomienia przedstawia akta sędziemu.

W Wydziale orzeka 2 sędziów z tym, że jeden dodatkowo orzeka w I Wydziale Cywilnym. Ponadto 

trzech pracowników wykonuje czynności związane z obsługą referatów, co powinno zapewnić należytą obsadę 

protokolantów dla orzekających sędziów oraz dać możliwość wypracowania optymalnych metod współpracy 

właśnie poprzez obsługę administracyjną sędziego przez przydzielonego pracownika sekretariatu.

Obsługę administracyjną dla sędziego orzekającego w sprawach należących do właściwości Wydziału 

Cywilnego zapewnia pracownik Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

V.3. Wnioski

W kontrolowanym Wydziale w latach 2018 -  2019 zmniejszył się wpływ spraw, co przełożyło się na 

nieznacznie mniejsze średniomiesięczne obciążenie pracowników administracyjnych, natomiast 

w I półroczu 2020 roku obciążenie pracowników średniomiesięcznym wpływem spraw było znacznie mniejsze 

niż w latach 2018-2019.

Obciążenie pracowników średniomiesięcznymi załatwieniami, w latach 2018 -2019 utrzymywało się 

na poziomie 28-27 spraw, zaś w 1 półroczu 2020 roku obciążenia to znacznie spadło - do ok. 22 spraw.

Mniejszy wpływ i załatwienia w 1 półroczu 2020 roku, a zatem także mniejsze obciążenie pracowników 

sekretariatu w tym okresie, w moim przekonaniu miało związek z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii 

i wprowadzeniem w kraju bardzo restrykcyjnych ograniczeń (polegających m. in. na zakazie przemieszczania 

się ludności) celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. W tym czasie w sądach 

nie rozpoznawano spraw na posiedzeniach jawnych, zaś zakaz przemieszczania się ludzi mógł przyczynić się 

do spadku wpływu.

Omawiając obciążenie pracą należy zaznaczyć, że pracownicy tego Wydziału wykonują także szereg 

czynności związanych z postępowaniem wykonawczym, co z kolei wpływa na ich większe obciążenie pracą.

W okresie podlegającym kontroli liczba etatów urzędniczych nie uległa zmianie i wynosiła 3,400 

urzędników.

Liczba urzędników wykonujących czynności związane z obsługą referatów sędziów pozwala 

przypuszczać, że odbywała się ona bez przeszkód, zaś sędziowie mieli zapewnioną pomoc pracowników 

administracyjnych.

Powierzone pracownikom, a opisane w zakresach czynności, zadania zostały podzielone w sposób 

pozwalający na równomierne obciążenie obowiązkami poszczególnych osób.

Końcowo zaznaczyć należy, że do zakresów czynności pracowników wpisano obowiązek przestrzegania 

m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z dnia 29 października 1997r.),
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natomiast ustawa ta została uchylona i obecnie nie obowiązuje. Z tego względu należy przeglądnąć zakresy 

czynności i dokonać ich aktualizacji.

Dział VI
Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych

V I.1. Repertoria '

W ramach kontroli dokonałam sprawdzenia sposobu prowadzenia repertoriów, poprzez przegląd 

wydruków repertoriów, na podstawie losowo wybranych spraw, których akta skontrolowano w ramach 

przeprowadzanej czynności nadzorczej.

Wszystkie repertoria w kontrolowanym Wydziale prowadzone są wyłącznie w systemie SAWA. 

Repertoria prowadzone są systemem roczników, z numeracją od początku roku. Sprawy rejestrowane 

były zgodnie z datą wpływu. Wpisy dokonywane były prawidłowo, sprawy zakreślano zgodnie z przepisami 

instrukcji o biurowości. Załatwienie sprawy uwidaczniano przy numerze porządkowym. Repertoria 

prowadzone były prawidłowo, w tym zawierały adnotacje o poprzednich lub następnych sygnaturach, daty 

prawomocności orzeczeń, sędziego referenta. Sprawy podlegające wpisaniu do repertoriów oznaczano 

stosownymi symbolami zgodnie z wykazem spraw podlegających symbolizacji, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia o biurowości.

Zastrzeżenia odnosiłam jedynie do błędnie odnotowywanych dat:

-  wszczęcia postępowania w sprawie III Nkd 21/10 - bowiem odnotowano datę 27.03.2020 r., 

a powinno być 26.03.2020 r.,

daty uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie III Nkd 9/20, bowiem odnotowano datę 1,07.2020r., 

a powinno być 7.07.2020 r.,

-  daty uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie III Nkd 70/19, bowiem odnotowano datę 

5.01.2020r., a powinno być 5.02.2020 r.

VI.2. Wykazy

Wszystkie wykazy w kontrolowanym Wydziale prowadzone są wyłącznie w systemie SAWA.

Sprawy, które wymagały dalszego prowadzenia w postępowaniu wykonawczym, tj. np. sprawy opiekuńcze 
osób małoletnich czy odrębnie osób pełnoletnich, osób uzależnionych od alkoholu i poddanych obowiązkowi 

leczenia były rejestrowane w wykazach właściwych dla postępowania wykonawczego.

Pisma w sprawach nieletnich i małoletnich, które nie podlegają wpisowi do repertoriów ani do innych 

urządzeń ewidencyjnych, a były rozpoznawane przez kontrolowany wydział rejestrowano w wykazie Nmo.

VI.3. Kontrolki

W ramach kontroli dokonałam sprawdzenia sposobu prowadzenia kontrolek, poprzez przegląd 

wydruków z systemu SAWA.

Wszystkie kontrolki w kontrolowanym Wydziale prowadzone są wyłącznie w systemie SAWA. 

Prowadzone są systemem roczników, z numeracją od początku roku. Wpisy dokonywane były o ile 

zaistniała do tego podstawa, sprawy zakreślano zgodnie z przepisami instrukcji o biurowości.
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Kontrolą objęto kontrolki: „Zr”, terminowego sporządzania uzasadnień, WAB oraz spraw 

zawieszonych.

Księgi prowadzone są systemem roczników z numeracją od początku roku. Załatwienie sprawy 

uwidaczniano przy numerze porządkowym. Kontrolki prowadzone były zasadniczo prawidłowo.

Zastrzeżenia odniosłam do:

-  kontrolki W AB -  w której w kilkunastu sprawach np. zarejestrowanych pod poz. 40/19,42/19 (akta 

przesłano 27.05.2019r.); poz. 62/19 (akta przesłano 18.07.2019r.); poz. 70/19 (akta przesłano 

27.08.2019r.); poz. 79/19 (akta przesłano 23.09.2019r.) poz. 97/19 (akta przesłano 25.11.2019r.) - 

odnotowano jedynie datę wysłania akt do biegłego oraz informację do jakiego biegłego akta 

przesłano i brak innych informacji, zaś sprawy nie zostały wykreślone z kontrolki, ponadto 

w niektórych sprawach nie odnotowywano terminu złożenia opinii, dat zwrotu akt z opinią lub bez 

opinii,

-  kontrolki uzasadnień -  w której w wielu sprawach nie odnotowywano daty uprawomocnienia się 

orzeczenia lub decyzji powodującej nieprzedstawienie sprawy sądowi II instancji (rubryka 17), 

w sprawie 111 Nsm 189/19 nie odnotowano daty zwrotu akt z sądu II instancji.
V1.4. Pozostałe urządzenia ewidencyjne

Z rozpraw i posiedzeń odbywających się w Wydziale sporządzane są wokandy. Wokandy sporządza się 

w programie SAWA i tam też następnie przechowuje. Sposób sporządzania i uzupełniania wokand sprawdziłam 

na podstawie losowo wybranych wokand z 2020 roku.

Wokandy sporządzane i uzupełniane były prawidłowo. Zawierały zasadniczo wszystkie wymagane 

przepisami informacje, w tym imiona i nazwiska świadków i biegłych wraz z godzinami, na które zostali 

wezwani, godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia, liczbę przesłuchanych osób, jak i wynik rozpoznania 

spraw.

W określonych sytuacjach, zgodnie z § 94 w zw. z § 93 ust. 3 i 4 Regulaminu urzędowania sądów 

powszechnych, imiona i nazwiska stron lub innych wezwanych osób były anonimizowane poprzez podanie 

inicjałów.
Zastrzeżenia jednak należy odnieść do faktu, że zdarzały się wokandy, na których nie zamieszczono 

godzin na które wezwano świadków czy biegłych.

VI.5. Wnioski

Z uwagi na ogłoszony w kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzone surowe restrykcje, 

przeprowadzając czynności kontrolne odstąpiłam od bezpośredniej wizyty w III Wydziale Rodzinnym 

i Nieletnich, a zatem kontrolą nie został objęty system SAWA i prowadzenie urządzeń ewidencyjnych przy 

jego pomocy. Zatem wnioski w zakresie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych są wyciągnięte na podstawie 

wydruków papierowych, które zawierają ograniczoną liczbę adnotacji, tj. takie jakie przewiduje wzór 

papierowy konkretnego urządzenia ewidencyjnego. Niemniej jednak stwierdzić można, że w zakresie w jakim 

możliwe było sprawdzenie informacji wg wzoru papierowego, skontrolowane urządzenia prowadzone są 

generalnie poprawnie. Nieprawidłowości na które zwróciłam były sporadyczne i jednostkowe. Jakkolwiek, 

w sytuacji kiedy system jest jedyną formą ewidencjonowania spraw, rejestrowania czynności sądu, 

kontrolowania biegu spraw, czy wreszcie zważywszy na fakt, że na podstawie zamieszczanych tam informacji

9



sporządzane są spraw ozdania statystyczne, udzielane stronom inform acje zarówno telefoniczne jak

1 bezpośrednio poprzez wgląd stron za pośrednictwem Portalu Inform acyjnego do zam ieszczanych w systemie

informacji, należy mieć na uwadze, aby z najwyższą starannością i rzetelnością odnotow yw ać informacje

w urządzeniach ewidencyjnych oraz szerzej to ujmując w systemie SAWA.

Wokandy co do zasady sporządzane są prawidłowo. Należy jednak pamiętać aby zamieszczać na nich 

imiona i nazwiska świadków, biegłych/tłumaczy wraz z godziną na którą zostali wezwani -  zgodnie z § 93 ust.

2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

W przyszłości należy także zwracać uwagę, aby dokonywane do programu wpisy nie zawierały błędów 

pisarskich.

Dział VII
Prowadzenie akt sądowych

oraz wykonywanie zarządzeń i orzeczeń

V II.1. Zakładanie i prowadzenie akt sądowych

Akta spraw rozpoznawanych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich są spinane klipsami, co zapewnia 

ich trwałość oraz kompletność i tym samym spełniają wymogi zarządzenia o biurowości w tym zakresie, z tym 

zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy dołączania do akt „karty ewidencji wglądu do akt sprawy”. Karta ta 

nie była bowiem trwale łączona z aktami ale dopinana zszywaczem do okładki akt. Taki sposób dołączania 

dokumentów do akt nie może zostać uznany za prawidłowy, gdyż nie spełnia ww. warunków. Taki sposób 

postępowania wynikał prawdopodobnie z tego, że karty ewidencji wglądu do akt sprawy były dołączane do akt 

dopiero w momencie, gdy któraś ze stron wnioskowała o dostęp do akt. Ponadto karty ewidencji wglądu do akt 

sprawy były dołączone tylko do niektórych akt. Na powyższe zwrócono uwagę również podczas poprzedniej 

kontroli i zalecono wszywanie tych kart do każdych akt. W tym zakresie zalecenia wydane po ostatniej kontroli 

nie zostały zrealizowane.

Akta dochodzeniowe Policji nie w każdym przypadku były zszywane z okładkami sądowymi, 

a dotyczyło to spraw III Nkd 56/18, III Nkd 55/19 (akta policyjne zostały spięte z okładką akt sądowych 

zszywaczem), III Nkd 42/19. Okładki akt oznaczone były w sposób prawidłowy i zawierały elementy o jakich 

mowa w zarządzeniu o biurowości. Akta kontrolowanych spraw nie przekraczały 200 kart. Karty były 

ponumerowane, choć zdarzały się niedociągnięcia w tym zakresie. I tak: w sprawie III Nsm 52/20 pomiędzy 

kartami 9 i 10 znajduje się nieponumerowana karta oraz nie zostały ponumerowane 2 ostatnie karty; w sprawie 

III Nsm 66/20 nie ponumerowane zostały 3 ostatnie karty; w sprawie III Nsm 274/18 nie ma karty o numerze 

55, w aktach III RNs 220/19 i III RC 25/20 nie zostały ponumerowane ostatnie karty; w sprawie III RC 114/18 

numeracja była prowadzona w ten sposób, że po karcie 33 znajduje się karta 35 (brak nr 34), następnie znajdują 

się karty o numerach 36 i 37, a po nich karty o numerach 34,35,36, 37 i 38 -  na którym to numerze zakończono 

akta.

Pisma nadsyłane w toku postępowania w danych sprawach dołączane były do akt w kolejności wpływu, 

zaś dowody doręczeń wezwań czy zawiadomień zamieszczane przed protokołami. Brak zastrzeżeń również do 

estetyki i wyglądu protokołów oraz orzeczeń. Sporządzane są one komputerowo. Oryginały orzeczeń opatrzone 

są stosownymi adnotacjami stwierdzającymi ich prawomocność jak również zawierały wzmianki o wydaniu
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tytułu wykonawczego. Pewne zastrzeżenia należy jednak odnieść do umieszczania wzmianek o nadaniu 

klauzuli wykonalności, i tak:

-  wzmianki o wydaniu tytułu wykonawczego nie były podpisywane przez Kierownika sekretariatu 

a przez sekretarzy sądowych,

-  w sprawie III RC 117/18 adnotację o wydaniu tytułu wykonawczego podpisano nieczytelnie,

-  w sprawach Ul RC 66/19 oraz III RC 132/19 adnotacja o wydaniu tytułu wykonawczego nie zawiera 

informacji komu taki tytuł wydano.

Zgodnie natomiast z § 226 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych wzmianka o nadaniu 

klauzuli wykonalności umieszczona na oryginale orzeczenia lub protokołu ugody zawiera wskazanie osoby, 

której wydano tytuł wykonawczy, z podpisem kierownika sekretariatu i datę wydania.

Na zarządzeniach znajdowały się adnotacje o ich wykonaniu wraz z datą wykonania i czytelnym 

podpisem.

Na orzeczeniach kończących postępowanie w sprawie nie zamieszczano innych adnotacji niż wskazane 

§ 25.3 poprzedniego zarządzenia o biurowości oraz § 30.3 aktualnie obowiązującego zarządzenia o biurowości.

Pisma wysyłane przez Sąd były prawidłowo redagowane, zawierały elementy o jakich mowa 

w zarządzeniu o biurowości. Niemniej jednak pomimo uchylenia poprzedniego zarządzenia o biurowości oraz 

wejścia w życie nowego zastępującego go zarządzenia, nie zaktualizowano na wszystkich pismach informacji 

odnoszącej się do podania podstawy prawnej umożliwiającej przesyłanie pism bez własnoręcznego podpisu 

i jeszcze w 2020 roku pojawiały się pisma, w których nieaktualna podstawa była podawana. Obecnie pisma 

wysyłane bez własnoręcznego podpisu zawierają już stosowną zaktualizowaną informację.

W tym miejscu odnieść muszę zastrzeżenia co do pism zamieszczonych na k. 16 i 17 akt sprawy III RC 

132/19. Pisma te to wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, które nie zostały podpisane 

własnoręcznym podpisem z zaznaczeniem, że pismo nie wymaga takiego podpisu zgodnie ze wskazanym 

przepisem instrukcji o biurowości i przytoczono nieaktualną już wówczas podstawę prawną. Zdanie pierwsze 

§ 21 ust. 4 zarządzenia o biurowości wskazuje jednak, że bez podpisu własnoręcznego mogą być wysyłane 

jedynie pisma sądowe, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia o biurowości, zamieszczone w sądowym 

systemie informatycznym i odnotowane w nim jako wydane. W załączniku Nr 3 wymieniono osiem rodzajów 

pism, która można przesyłać bez podpisu, jednak nie ma wśród nich kategorii pod którą można by podciągnąć 

wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, a zatem taki rodzaj pisma wysyłanego przez Sąd 
— w moim przekonaniu - należy podpisać podpisem własnoręcznym.

Zwrócić także trzeba uwagę na treść pism przesyłanych do Urzędów Stanu Cywilnego, w których 

powołuje się nieaktualną podstawę prawną, tj. art. 26 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 18). I tak, po pierwsze Dziennik Ustaw o Nr 36 z 1986 roku nie zawiera pozycji 

18 i prawdopodobnie chodzi o pozycję 180, a po wtóre przywołana ustawa została uchylona z dniem 1 marca 

2015 roku. Niezależnie od powyższego w jednym z takich pism (III RC 126/19 -  k. 46) zamieszczono 

informację, że Sąd „przesyła odpis prawomocnego postanowienia/odpis aktu uznania z dnia 1 stycznia 1900 

roku ...”, podczas gdy przesłano odpis wyroku z 23 lipca 2020 roku.

Pisma wpływające do Wydziału znakowano prezentatą Sądu, co do uzupełnienia której nie wnoszę 

zastrzeżeń. Potwierdzenia odebrania przez KRK kart rejestracyjnych były dołączane do akt spraw i tylko

11



w jednej sprawie (III Nkd 20/19), co do jednego nieletniego, któremu sąd udzielił upomnienia - takiego 

potwierdzenia nie dołączono.

Przeglądają akta zwróciłam uwagę, że w większości przypadków koperty, w których przechowywana 

jest np. dokumentacja zdjęciowa, medyczna, urzędowa, płyty CD nie były zaklejone ani stosownie 

opieczętowane. Przypomnieć więc należy, że zgodnie z § 45 aktualnie obowiązującego zarządzenia 

o biurowości (w poprzednio obowiązującym zarządzeniu taki przepis również funkcjonował) koperty, 

w których mieszczą się przedmioty przechowywane w aktach sprawy, należy opatrzyć pieczęcią w miejscu 

sklejenia. W razie otwarcia koperty osoba otwierająca zaznacza datę tej czynności i składa swój podpis, 

a następnie ponownie ją  zapieczętowuje. Ponadto, dołączona (np. w sprawie III Nsm 66/20 -  k. 57) do akt 

płytka CD przechowywana była w zwykłej kopercie, co w moim przekonaniu nie chroni w dostateczny sposób 

zapisanych na niej informacji przed ewentualnym zniszczeniem. Z tego też względu postuluję, aby płyty CD 

czy DVD przechowywać w aktach spraw w kopertach bąbelkowych.

Na uchybienia w zakresie postępowania z kopertami dołączanymi do akt spraw zwrócono uwagę także 

podczas poprzedniej kontroli i zalecono stosowanie się do wymogów tego przepisu. W tym zakresie zalecenia 

nie zostały zrealizowane.

W razie połączenia spraw do wspólnego rozpoznania prawidłowo łączono akta tych spraw oraz 

zmieniano numerację kart.

Po zakończeniu postępowania dokonywane jest kwalifikowanie akt do poszczególnych kategorii 

archiwalnych.

VII.2. Wykonywanie zarządzeń i orzeczeń na poszczególnych etapach postępowania sądowego i po jego zakończeniu

Terminowość wysyłania kart rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Karnego zbadałam na podstawie 

losowo wybranych akt i przedstawiłam w tabeli poniżej.

Sygn. akt 
III Nkd

Data wydania 
orzeczenia

Data
prawomocności

orzeczenia

Data wysłania karty 
rejestracyjnej

20/19 26.04.2019 r. 18.05.2019 r. 23.05.2019 r.

42/19 13.11.2019r. 05.12.2019r. 12.12.2019r.

55/19 20.11.2019r. 28.11.2019r. 10.12.2019r.

65/19 12.12.2019r. 20.12.2019r. 30.01.2020r.

70/19 28.01.2020 r. 5.02.2020 r. 11.02.2020 r.

20/20 3.08.2020. 11.08.2020r. 21.08.2020 r.

21/02 3.08.2020 r. 11.08.2020r. 21.08.2020 r.

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli stwierdzić należy, że karty rejestracyjne przesyłane 

były do KRK bez zbędnej zwłoki, tylko w 1 sprawie termin ten był dłuższy i wyniósł ponad miesiąc od 

uprawomocnienia się orzeczenia. Nie wnoszę zastrzeżeń do terminowość przesyłania karty do KRK, niemniej 

pamiętać należy, aby tego rodzaju dokumenty każdorazowo przesłać do rejestru niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się orzeczenia bądź zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę do ich sporządzenia.

Terminowość wykonywania zarządzeń zbadałam na podstawie losowo wybranych spraw 

i zaprezentowałam w poniższym zestawieniu. W przypadku, gdy pod zarządzeniem brak było daty jego
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wydania, dla celów zbadania terminowości wykonywania zarządzeń za taką datę przyjęłam  dzień wydania 
orzeczenia bądź odbytego posiedzenia.

Sygn. akt Nr karty Data wydania zarządzenia Data wykonania zarządzenia

III Nkd 56/18

41 20.12.2018 r. 4.01.2019 r. (termin pos. 31.01.2019r.)
60 31.01.2019 r. 1.02.2019 r.

62/2 6.03.2019 r. 7.03.2019 r.
66 5.04.2019 r. 9.04.2019 r.
80 13.11.2019 r. 14.11.2019 r.

81/2 29.11.2019 r. 29.11.2019 r.
91 9.12.2019 r. 7.01.2020 r. (termin rozp. 11,02.2020r.)
108 11.02.2020 r. 14.02.2020 r.
116 16.03.2020 r. 6.05.2020 r. (termin rozp. 2.06.2020r.)

III Nkd 7/19 7/2 23.01.2019 r. 1.02.2019 r.
15 1.03.2019 r. 8.03.2019 r.

III Nkd 20/19 46/2 2.04. 2019 r. 4.04.2019 r.

III Nkd 42/19 15/2 11.01.2019 r. 22.01.2019 r.
67 10.10.2019 r. 22.10.2019 r. (termin pos. 13.11.2019r.)

III Nkd 55/19 9/2 27.09.2019 r. 30.09.2019r.
18 24.10.2019r. 31.10.2019r. (termin pos. 20.11.2019r.)

III Nkd 65/19 9 25.10.2019 r. 28.10.2019 r.
16 18.11.2019r. 20.11.2019 r.

III Nkd 70/19 43 29.11.2019 r. 2.12.2019 r.
45 4.12.2019 r. 7.01.2020 r. (termin rozp. 28.01.2020r.)

III Nkd 9/20

15 14.02.2020 r. 2.03.2020 r. (termin rozp. 31.03.2020r.)

19 16.02.2020 r.

Zarządzenia nie wykonane ze względu na 
stan zagrożenia epidemicznego -  

zarządzenie dot. rozpisania sprawy na 
wskazany termin

23 3.06.2020 r. 4.06.2020 r.
34 23.06.2020 r. 25.06.2020 r.

III Nkd 20/20 15 25.03.2020 r. 8.06.2020 r.(termin rozpr. 3.08.2020 r.)

III Nkd 21/20 24,25 26.03.2020 r. 30.03.2020 r.
28/2 8.06.2020 r. 26.06.2020 r.(termin rozp. 3.08.2020 r.)

III Nsm 111/18
5 12.04.2018 r. 16.04.2018 r.
15 16.05.2018 r. 21.05.2018 r.
26 7.09.2018 r. 11.09.2018 r. (termin rozp. 17.10.2018 r.)

III Nsm 284/18
5 20.11.2018 r. 22.11.2018 r.
9 10.01.2019 r. 21.01.2019 r. (termin rozp. 25.02.2019r.)

21 25.02.2019 r. 28.02.2019 r.
III Nsm 245/18 20 26.09.2018 r. 27.09.2018 r.

III Nsm 299/18

19 7.01.2019 r. 11.01.2019 r.
21 18.01.2019 r. 7.02.2019 r. (termin rozp. 14.03.2019 r.)
80 28.02.2019 r. 4.03.2019 r.
101 24.05.2019 r. 27.05.2019 r.
131 25.07.2019 r. 7.08.2019 r. (termin rozp. 22.10.2019 r.)
138 30.07.2019 r. 7.08.2019 r. (termin rozp. 22.10.2019 r.)
167 16.12.2019 r. 30.12.2019 r.
171 17.02.2020 r. 26.02.2020 r. (termin rozp. 24.03.2020 r.)
176 3.06.2020 r. 8.06.2020 r.

III Nsm 274/18

12 30.10.2018 r. 31.10.2018 r.
16 8.11.2018 r. 8.11.2018 r.

50/2 27.11.2018 r. 27.11.2018 r.
54/2 7.12.2018 r. 10.12.2018 r.

III Nsm 148/19 5/2 1.08.2019 r. 2.08.2019 r.
III Nsm 52/20 9 28.05.2020 r. 28.05.2020 r.
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brak
numeru 23.06.2020 r. 1.07.2020 r.

III Nsm 60/20

7 10.03.2020 r. 12.03.2020 r.
11 19.03.2020 r. 29.06.2020 r. (wstrzymane wysyłanie 

korespondencji z uwagi na stan epidemii)
19 18.08.2020 r. 19.08.2020 r.

III Nsm 66/20 22 28.04.2020 r. 29.04.2020 r.
69 5.06.2020 r. 15.06.2020 r. (termin rozp. 14.07.2020 r.)

III Nsm 71/20
16 20.03.2020 r. 30.06.2020 r. (wstrzymane wysyłanie 

korespondencji z uwagi na stan epidemii)

17 1.06.2020 r. 30.06.2020 r. (termin rozprawy 
5.08.2020 r.)

III Nsm 79/20 3/2 15.04.2020 r. 29.04.2020 r.
7 13.05.2020 r. 14.05.2020 r.

IIIRNs 117/18 2 11.06.2018 r. 11.06.2018 r.
29 12.07.2018 r. 16.07.2018 r.

III RNs 229/18

3 9.11.2018 r. 13.11.2018 r.
11 17.12.2018 r. 27.12.2018 r.
19 7.06.2019 r. 10.06.2019 r.
39 11.05.2020 r. 25.05.2020 r.
54 6.07.2020 r. 17.07.2020 r. (termin rozp. 17.09.2020 r.)

III RNs 231/18

13 6.12,2018 r. 7.12.2018 r.
19 10.01.2019 r. 11.02.2019 r.
35 22.05.2019 r. 22.05.2019 r.
38 26.07.2019 r. 8.08.2019 r.
47 2.10.2019 r. 11.10.2019 r.
55 22.01.2002 r. 23.01.2020 r.
66 21.05.2020 r. 21.05.2020 r.
77 26.06.2020 r. 17.07.2020 r. (termin rozp. 17.09.2020 r.)
91 2.10.2020 r. 9.10.2020 r.

III RNs 36/19

12 1.03.2019 r. 5.03.2019 r.
18 5.04.2019 r. 11.04.2019 r.
28 26.07.2019 r. 8.08.2019 r.
36 25.11.2019 r. 25.11.2019 r.

47,48 23.01.2020 r. 5.02.2020 r. (termin rozp. 25.02.2020 r.)
61 12.03.2020 r. 13.03.2020 r.

III RNs 116/20 3 15.07.2020 r. 22.07.2020 r.

III RNs 39/19 4 1.03.2019 r. 7.03.2019 r.
9 8.04.2019 r. 10.04.2019 r.

III RNs 220/19 5 21.11.2019 r. 21.11.2019 r.
9 26.11.2019 r. 26.11.2019 r.

III RNs 223/19
14, 16 25.11.2019 r. 3.12.2019 r.

36 20.01.2020 r. 22.01.2020 r.
47 28.02.2020 r. 2.03.2020 r.

III RNs 241/19
4/2 23.01.2020 r. 23.01.2020 r.
12 10.02.2020 r. 11.02.2020 r.

III RNs 63/20 8 18.03.2020 r. 20.03.2020 r.
16 10.04.2020 r. 10.04.2020 r.

III RNs 122/20 7 22.07.2020 r. 28.07.2020 r.

III RC 117/18

27 6.12.2018 r. 28.12.2018 r. (termin rozp. 22.01.2019r.)
39 18.01.2019 r. 11.02.2019 r. (termin rozp. 19.03.2019r.)
91 4.06.2019 r. 10.07.2019 r. (termin rozp. 1.10.2019r.)
109 26.08.2019r. 2.09.2019 r.
155 6.11.2019 r. 7.11.2019 r.
160 14.11.2019 r. 15.11.2019 r.
186 25.11.2019 r. 25.11.2019 r.
193 26.06.2020 r. 29.06.2020 r.

III RC 70/18 | 4 30.07.2018 r. 31.07.2018 r.
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16 2.10.2018 r. 11.10.2018 r.
19/2 19.10.2018 r. 22.10.2018 r.
30 7.11.2018 r. 8.11.2018 r.

37-38 7.06.2019 r. 3.07.2019 r. (termin rozp. 4.09.2019r.)
49 26.07.2019r. 13.08.2019 r.
65 4.09.2019r. 11.09.2019 r.
88 19.11.2019 r. 2.01.2020 r. (termin rozp. 4.02.2020 r . )
109 17.02.2020 r. 17.02.2020 r.

111 RC 51/19
12 27.05.2019 r. 2.07.2019 r. (termin rozp. 10.09.2019r.)
63 27.09.2019 r. 30.09.2019 r.
114 16.03.2020 r. 22.04.2020 r.

III RC 114/18 14 22.01.2019 r. 1.02.2019 r.
25 2.04.2019 r. 3.04.2019 r.

III RC 66/19

14 4.07.2019 r. 9.07.2019 r.
23 22.07.2019 r. 23.07.2019 r.
62 28.10.2019 r. 7.11.2019 r. (termin rozp. 29.11.2019r.)
80 3.12.2019 r. 6.12.2019 r.
96 8.01.2020 r. 10.01.2020 r.

III RC 67/19

4 8.07.2019 r. 11.07.2019 r.
8 1.08.2019 r. 5.08.2019 r.
18 10.10.2019 r. 11.10.2019 r.
49 9.12.2019 r. 11.12.2019 r.

III RC 126/19

11 23.01.2020 r. 6.02.2020 r.
14/2 14.02.2020 r. 18.02.2020 r.
19 28.02.2020 r. 4.03.2020 r.
20 5.03.2020 r. 20.03.2020 r. (termin rozp. 19.05.2020 r.)
37 9.06.2020 r. 24.06.2020 r. (termin rozp. 23.07.2020r.)

III RC 132/19
6 8.01.2020 r. 10.01.2020 r.
9 23.01.2020 r. 17.02.2020 r. (termin rozp., 17.04,2020r.)

25 2.06.2020 r. 17.06.2020 r. (termin rozp. 5.10.2020 r.)

III RC 122/19

10 23.01.2020 r. 5.02.2020 r. (termin rozp. 27.02.2020 r.)
22 27.02.2020 r. 9.03.2020 r. (termin rozp. 28.04,2020r.)
29 15.06.2020 r. 24.06.2020 r. (termin rozp. 22.09.2020 r.)
38 22.09.2020 r. 24.09.2020 r.

47/2 23.10.2020 r. 23.10.2020 r.

III RC 15/20
13 7.08.2020 r. 7.08.2020 r.
17 19.08.2020 r. 21.08.2020 r.
51 16.09.2020 r. 22.09.2020 r.

III RC 25/20

28 9.06.2020 r. 10.06.2020 r.
36 22.06.2020 r. 23.06.2020 r.
54 7.09.2020 r. 10.09.2020 r.
70 20.10.2020 r. 23.10.2020 r.

Z przeglądniętych akt spraw wybranych losowo wynika, iż zarządzenia sędziów wykonywane są w wielu 

przypadkach bez większej zwłoki, tj. tego samego dnia bądź do 7 dni od wydania zarządzenia. Zdarzały się 

jednak przypadki kiedy termin ten był nieco dłuższy, a w dwóch przekroczył 30 dni (III RNs 231/18 oraz III 

RC 51/19) i w tym zakresie należy dołożyć starań, aby zarządzenia sędziów wykonywać w terminie do 7 dni 

od dnia ich wydania.

W przypadku wyznaczenia rozprawy na odleglejszy termin zdarzało się, że zarządzenia wykonywane 

były nieco dłużej, co jednak uznać należy za uzasadnione. Zdarzyły się również zarządzenia wykonane 

z późnieniem bądź w ogóle nie wykonane (dotyczyły rozpisania sprawy na wskazane terminy rozprawy) - 

jednak spowodowane było to zaleceniami dot. czasowego wstrzymana wysyłania korespondencji z sądów oraz 

odwoływaniem rozpraw w ogóle w całej Polsce wobec ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

15



Kontrolując zapisy dokonane w kontrolce terminowego sporządzania uzasadnień za rok 2019r., 

ustaliłam, że akta wraz z wnioskami o sporządzenie uzasadnienia przekazywane były sędziom zasadniczo 

w dniu wpływu wniosku, choć zdarzały się przypadki kiedy wnioski były doręczane z nieznaczną zwłoką (np. 

III Nsm 300/17, III Nsm 143/18, III RC 127/18, IIIRC 120/18,111 RC 40/19, III Nsm 289/17, III RC 42/19).

Odpisy orzeczeń wraz z uzasadnieniami w niektórych sprawach przesyłane były stronom w terminie do 

7 dni od zwrotu akt przez sędziego, niemniej jednak często termin ten był dłuższy i w wielu z tych przypadków 

przekraczał dwa tygodnie od zwrotu akt przez sędziego, a zdarzało się, że termin ten wynosił ponad 30 dni (np. 
III Nsm 300/17, IIIR C  122/18, IIIN sm  146/18 -  prawie dwa miesiące).
VII. 3. Wnioski

Sposób prowadzenia akt, z uwagi na to, że stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na sprawność 

prowadzonych postępowań, generalnie ocenić można pozytywnie, podobnie jak terminowość wykonywania 

zarządzeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena ta nie dotyczy terminowości przesyłania odpisów orzeczeń 

wraz z uzasadnieniami. Na nieterminowe ich przesyłanie zwrócono już uwagę podczas ostatniej kontroli 

zalecając baczniejszą uwagę. Wyniki obecnej kontroli wskazują, że podejmowane dotychczas czynności 

okazały się nieskuteczne bowiem sytuacja w tym zakresie nie uległa poprawie.

Podobnie rzecz się przedstawia jeśli chodzi o numerowanie akt, postępowanie z kopertami, czy 

niedołączaniem do akt kart ewidencji wglądu. Nadal zbyt często zdarzały się przypadki uchybień w tym 

zakresie.

Wobec wyników kontroli tego wycinka pracy rolą kierownika sekretariatu w przyszłości powinno być 

wypracowanie i wprowadzenie mechanizmów naprawczych i wzmocnienie nadzoru nad terminowością 

przesyłania odpisów orzeczeń wraz z uzasadnieniami oraz sposobem prowadzenia akt spraw.

Pozostałe opisane w tym dziale uchybienia, w mojej ocenie miały charakter jednostkowy i nie wpływały 

na sprawność postępowania. W dalszej pracy należy jednak dążyć do ich skutecznego wyeliminowania.

Dział VIII
_________________________Obsługa interesantów_________________________
VIII. 1. Zakres obsługi interesantów

W Sądzie Rejonowym w Łańcucie funkcjonuje Biuro Obsługi Interesantów oraz czytelnia akt. Godziny 

pracy ww. komórek organizacyjnych dostosowane są do godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Łańcucie.

VIII.2. Kultura obsługi interesantów

Z posiadanych informacji wynika, że obsługa interesantów przez pracowników kontrolowanego 

Wydziału przebiega bez zastrzeżeń.

VIII. 3. Wnioski

Nie wnoszę zastrzeżeń do obsługi interesantów.

Dział IX
_____________________ Wnioski______________________________

IX. 1. Praca sekretariatu

Praca w kontrolowanym sekretariacie wykonywana jest przez zespół pracowników, którzy 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach. W okresie podlegającym
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kontroli kierownikiem  sekretariatu byta osoba o dużym doświadczeniu zawodowym w pracy w wydziale 

rodzinnym i nieletnich. Praca sekretariatu planowana i organizowana jest z poszanowaniem zasady 

równomiernego obciążenia obowiązkami poszczególnych osób. Pracownicy powierzone im czynności 

wykonują na podstawie opracowanych zakresów czynności, dostosowanych do posiadanego przez nich stażu 

pracy i doświadczenia zawodowego.

Pracownicy administracyjny są systematycznie wyposażani w materiały biurowe, zaś ich stanowiska 

pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt.

Urządzenia ewidencyjne prowadzone są w formie elektronicznej, sprawozdania natomiast sporządza się 

w oparciu o dane z systemu SAWA. Przy sporządzaniu pism pracownicy korzystają z opracowanych 

szablonów.
IX.2. Wnioski

Poczynione w czasie kontroli spostrzeżenia dają podstawę do twierdzenia, że praca w kontrolowanym 

Wydziale przebiega co do zasady sprawnie i wykonywana jest prawidłowo. Niemniej pozytywnie nie można 

ocenić działań podejmowanych w kierunku wyeliminowania uchybień, na które zwrócono uwagę podczas 

kontroli w 2016 roku. Właściwie wszystkie wskazane w protokole z dnia 3 czerwca 2016 r. nieprawidłowości 

w dalszym ciągu występują.

Pracownicy zatrudnieni w wydziale legitymują się odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz 

wiedzą na temat zasad i zakresu działania sekretariatu.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli, biorąc pod uwagę poczynione w jej trakcie 

spostrzeżenia, pracę Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łańcucie ocenić 

należy pozytywnie z zastrzeżeniem, aby w dalszej pracy :

-  przeglądnąć zakresy czynności i dokonać ich aktualizacji,

-  akt prowadzić z uwzględnieniem uwag wskazanych w dziale VII sprawdzania, tj. przede wszystkim 

do akt dołączać karty ewidencji wglądu do akt sprawy; starannie numerować akta; przestrzegać 

przepisu § 226 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych; pisma inne niż wskazane 

w załączniku Nr 3 do zarządzenia o biurowości podpisywać podpisem własnoręcznym; 

zaktualizować szablon pisma przesyłanego do Urzędów Stanu Cywilnego; stosować się do § 45 

instrukcji o biurowości; płytki CD czy DVD przechowywać w aktach w kopertach bąbelkowych; 

akta wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia przekazywać sędziom  każdorazow o w dniu 

wpływu wniosku do sądu,

prowadzić urządzenia ewidencyjne z uwzględnieniem uwag poczynionych w sprawozdaniu,

-  na wokandach każdorazowo zamieszczać godziny, na które wezwano świadków czy biegłych,

-  zarządzenia wykonywać bez zbędnej zwłoki, w tym poprawić terminowość przesyłania odpisów 

orzeczeń z uzasadnieniami, tak aby termin ten nie był dłuższy niż 7 dni od zwrotu akt przez sędziego.

IX.3. Materiał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

Protokół z kontroli opracowałam na podstawie uzyskanych informacji na temat urzędników sądowych 

(w tym stażystów), stażystów z urzędów pracy zatrudnionych w latach 2018-2020 w kontrolowanym 

sekretariacie oraz szkoleń odbytych przez nich w ww. okresie. Ponadto podstawą dokonania ustaleń były: 

zakresy czynności urzędników, wydruki wybranych urządzeń ewidencyjnych, sprawozdania statystyczne MS
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S-16r i MS -  SI8 oraz akta losowo wybranych spraw, a to: III N kd 56/18, III Nkd 7/19, III Nkd 20/19, III 

Nkd 42/19, III Nkd 55/19, III Nkd 65/19, III Nkd 70/19, III Nkd 9/20, III Nkd 20/20, III Nkd 21/20, III Nsm 

111/18, III Nsm 284/18, III Nsm 245/18, III Nsm 299/18, III Nsm 274/18, III Nsm 148/19, III Nsm 52/20, III 

Nsm 60/20, III Nsm 66/20, III Nsm 71/20, III Nsm 79/20, III RNs 117/18, III RN s 229/18, III RNs 231/18, 

III RNs 36/19, III RNs 116/20, III RNs 39/19, III RNs 220/19, III RNs 223/19, III RNs 241/19, III RNs 63/20, 

III RNs 122/20, III RC 117/18, III RC 70/18, III RC 51/19, III RC 114/18, III RC 66/19, III RC 67/19, III RC 

126/19, III RC 132/19, III RC 122/19, III RC 15/20, III RC 25/20.

Informacji udzielała mi Pani Lucyna Dąbek Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łańcucie.

M;

Data sporządzenia protokołu 22 grudnia 2020 r.
Podpis
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