
WYKAZ DOKONANYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  

W 2013 ROKU 

 
w sprawach cywilnych 

 

1. 7, 8 i 11 marca – wizytacja VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z/s 

w Rykach w zakresie sprawności postępowania, obciążenia sędziów, spraw „starych”, 

zasadności zawieszonych postępowań, postępowania adopcyjnego, postępowania 

międzyinstancyjnego – SSO Krystyna Sergiej, zarządzono: 

- dążenie do poprawy stabilności orzecznictwa, 

- opanowanie wpływu spraw i skrócenie czasu postępowania, 

- poprawę terminowości sporządzania uzasadnień  

2. luty i marzec – wizytacja VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z/s w Rykach  

w zakresie sprawności postępowania, obciążenia sędziów, zasadności zawieszonych 

postępowań, postępowania międzyinstancyjnego, spraw „starych”, terminowości 

sporządzania uzasadnień – SSO Grzegorz Grymuza, zarządzono: 

- podjęcie działań organizacyjnych i nadzorczych zmierzających do opanowania wpływu  

i zmniejszenia zaległości oraz redukcji spraw „starych”, 

- wzmożenie nadzoru Przewodniczącego Wydziału oraz sędziów referentów nad 

wykonywaniem postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz sprawami 

zawieszonymi, 

- podjęcie działań umożliwiających poprawę terminowości sporządzania uzasadnień 

orzeczeń i poprawę efektywności wykorzystania czasu przeznaczonego na rozprawy 

3. 24 i 28 maja – wizytacja IV Wydziału Pracy w zakresie sprawności postępowania, 

obciążenia sędziów, zasadności zawieszonych postępowań, postępowania 

międzyinstancyjnego, spraw „starych”, terminowości sporządzania uzasadnień z oceną 

pracy sędziów – SSO Jacek Chaciński, zarządzono: 

- respektowanie art. 326 § 1 Kpc, 

- podjęcie działań organizacyjnych w celu odraczania spraw na okres nie dłuższy niż  

2 miesiące, a spraw starych do 6 tygodni, 

- objęto nadzorem administracyjnym przez Prezesa SO w Lublinie spraw: IV P 48/11, IV P 

93/12 i IV P 322/12 z poleceniem przedstawiania informacji o czynnościach 

podejmowanych w w/w sprawach w odstępach 2-miesięcznych 

4. lipiec – lustracja działalności I Wydziału Cywilnego w zakresie sprawności  

i prawidłowości postępowań prowadzonych w przedmiocie egzekucji sądowej świadczeń 

niepieniężnych, terminowości rozpoznania wniosków o udzielenie zabezpieczenia, 

skuteczności egzekucji należności sądowych oraz nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności – SSO Przemysław Grochowski, zarządzono: 

- podjęcie działań w zakresie polepszenia wyników efektywności egzekucji należności 

sądowych, 

- spowodowanie zachowania terminów rozpoznania wniosków o nadanie klauzuli 

wykonalności i dochowania ich przynajmniej w 50% liczby spraw wpływających,  

- wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w części kontrolowanych spraw 

5. 16 sierpnia - ocena efektywności wykorzystania sędziów, referendarzy sądowych oraz 

asystentów sędziów m.in. w SR w Puławach za okres I półrocza 2013 r. dokonana przez 

sędziego wizytatora ds. cywilnych SO w Lublinie SSO Przemysława Grochowskiego – 

zalecono przesunięcie sędziego z III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich celem wspomożenia 

jednostek cywilnej i rodzinnej w Rykach – otrzymano w dniu 17.10.2013 r.  



6. 10-13 oraz 18-20 września – kontrola działalności Sekretariatu VI Zamiejscowego 

Wydziału Cywilnego z/s w Rykach w zakresie organizacji pracy, prowadzenia urządzeń 

ewidencyjnych i akt sądowych, wykonywania zarządzeń i orzeczeń, kultury obsługi 

interesantów – p.o. inspektora ds. biurowości Maciej Bloch zarządzono: 

- objęcie nadzorem Przewodniczącego VI Wydziału terminowości wykonywania zarządzeń, 

w tym terminowego przekazywania akt na odcinek ewidencji należności sądowych 

- usunięcie innych uchybień i niedociągnięć wykazanych w sprawozdaniu z kontroli 

7. 21, 25, 26 listopada i 11 grudnia – kontrola Sekretariatu VIII Zam. Wydz. Rodzinnego i 

Nieletnich z/s w Rykach w zakresie obciążenia pracą pracowników, organizacji pracy 

sekretariatu, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i akt sądowych, wykonywania zarządzeń 

i orzeczeń, kultury i obsługi interesantów – st. inspektor ds. biurowości SO w Lublinie 

Teresa Makaruk. Ocena pozytywna, nie wydawano zarządzeń pokontrolnych. 

 

 

w sprawach karnych 

 

1. 14-18 i 28-31 stycznia – lustracja spraw karnych, w których zastosowano art. 185a 

i art. 185b Kpk– SSO Elżbieta Wierzchowska, zarządzono: 

- przestrzeganie wymagań określonych w art. 185a Kpk i art. 147 § 1 i § 2 Kpk, 

- stosowanie art. 147 § 1 i § 2 pkt 2 Kpk, 

- przestrzeganie art. 185a § 3 Kpk 

2. czerwiec – wizytacja VII Zamiejscowego Wydziału karnego z/s w Rykach w 

zakresie sprawności postępowania, obciążenia sędziów, zasadności zawieszonych 

postępowań, postępowania międzyinstancyjnego, spraw „starych”, terminowości 

sporządzania uzasadnień z oceną pracy sędziów – SSO Elżbieta Wierzchowska, 

zarządzono: 

- kontrolowanie spraw, w których postępowania zostały zawieszone, 

- wyeliminowanie przypadków odstępowania od odbierania na rozprawie zeznań od 

świadków z powodu późnej pory lub potrzeby wywołania kolejnej sprawy z wokandy, 

- szczegółowe kontrolowanie powodów zawartych we wnioskach o przedłużenie terminu do 

sporządzenia uzasadnienia, 

- kontynuowanie nadzoru Przewodniczącego Wydziału nad sprawami, w których 

postępowanie trwa powyżej 12 miesięcy, 

- kontrolowanie wniosków adwokatów o odroczenie rozprawy lub odwołanie terminu 

rozprawy, 

- respektowanie § 24 instrukcji sądowej 

3. 25, 28 i 29 maja – kontrola działalności Sekretariatu II Wydziału Karnego w 

zakresie organizacji pracy, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i akt sądowych, 

wykonywania zarządzeń i orzeczeń, kultury obsługi interesantów – st. inspektor ds. 

biurowości Małgorzata Romanowicz, zarządzono: 

- prawidłowe stosowanie § 20 instrukcji sądowej, 

- terminowe kierowanie akt do wykonania, 

- skrócenie czasu wykonywania czynności po wydaniu zarządzenia o wykonaniu 

wyroku, 

- zaprzestanie stosowania praktyki stawiania na zarządzeniu o wykonaniu wyroku 

przez poszczególnych pracowników pieczęci, na których każdy z nich odnotowuje 

datę przyjęcia wykonania oraz datę wykonania 



4. 29 sierpnia – ocena efektywności wykorzystania sędziów oraz asystentów sędziów m.in. 

w SR w Puławach za okres I półrocza 2013 r. dokonana przez sędziów wizytatorów ds. 

karnych SO w Lublinie SSO Elżbietę Wierzchowską i SSO Elżbietę Jóźwiakowską – 

zalecono wzmocnienie kadrowe Wydziałów Karnych w Puławach i w Rykach o etaty 

sędziowskie i asystenckie – otrzymano w dniu 23.10.2013 r.  

5. 16-20, 23 i 30 grudnia – lustracja Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym  

w przedmiocie sprawności i prawidłowości postępowań w zakresie wykonania kar, 

udzielania przerw w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz postępowania sądu po 

zakończeniu okresu udzielonej przerwy, sprawności postępowania wykonawczego  

w sprawach, w których nie osadzono skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze 

powyżej 2 lat, prawidłowości wykonania orzeczeń o zmianie, bądź uchyleniu środka 

zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju – wizytatorzy ds. karnych SO w 

Lublinie SSO Artur Achrymowicz i SSO Beata Pieńkowska-Hajrych.  

Zarządzono: 

- niezwłoczne rejestrowanie wniosków oraz zawiadomień pochodzących z KRK a także 

postanowień o umorzeniu egzekucji w wykazie Ko 

- kierowanie spraw na posiedzenia w zdecydowanie krótszych terminach  

- bezzwłoczny zwrot po posiedzeniu orzeczeń wraz z aktami sprawy 

- niezwłoczne dołączanie do akt spraw korespondencji związanej z doręczaniem odpisów 

orzeczeń stronom 

- ścisłe przestrzeganie uregulowania zawartego w art. 9 § 3 Kkw oraz § 357. 1 zd. 2 

Regulaminu urzędowania sądów powszechnych poprzez wydawanie zarządzeń 

wykonawczych co do postanowień wykonalnych z chwilą ich wydania w tym samym dniu  

- bezzwłoczne przekazywanie zarządzeń wykonawczych wraz z aktami do realizacji 

- sporządzanie dokumentacji wykonawczej niezwłocznie po stwierdzeniu wykonalności 

bądź prawomocności orzeczeń 

- wdrożenie w myśl § 62 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych kontroli 

terminowości wykonywania zarządzeń przez sekretariat wydziału.  

 

 
w pozostałych komórkach organizacyjnych 

 

1. 25 i 29 maja – kontrola działalności Sekretariatu II Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej w zakresie organizacji pracy, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i akt 

kuratorskich, wykonywania zarządzeń i orzeczeń, kultury i warunków pracy – st. inspektor 

ds. biurowości Teresa Makaruk. Ocena pozytywna, nie wydano zarządzenia pokontrolnego 

2. 23 i 30 września – kontrola działalności Sekretariatu I Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej w zakresie organizacji pracy, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych i akt 

kuratorskich, wykonywania zarządzeń i orzeczeń, kultury i warunków pracy – st. inspektor 

ds. biurowości Małgorzata Romanowicz – bardzo dobra ocena pracy sekretariatu I ZKSS, 

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w pracy urzędnika obsługującego sekretariat. 

3. 16 września – 31 października – wizytacja II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

w zakresie wykonywania zadań służbowych przez Kierownika Zespołu, terminowości 

wykonywania obowiązków przez kuratorów sadowych, respektowania 

obowiązujących przepisów, analizy stanu kadry kuratorów zawodowych i 

społecznych – Zastępca Kuratora Okręgowego Hanna Puchalska. Zalecono: 

- zachowanie dbałości o stronę formalną sporządzanych sprawozdań z wywiadów 

środowiskowych, składanych wniosków  



- czuwanie nad terminowością czynności wykonywanych przez kuratorów 

społecznych i prawidłową realizacją obowiązków związanych ze sprawowaniem 

nadzoru, sprawniejsze i bardziej precyzyjne koordynowanie pracy kuratorów 

społecznych, dalsze prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktażowej 

kuratorów społecznych  

- przyjmowanie do osobistego nadzoru spraw trudnych i wymagających 

bezzwłocznego podjęcia czynności  

- wdrożenie inicjatywy wnioskowej w zakresie kierowania spraw na posiedzenie 

wykonawcze sądu. 

4. 9 i 10 października – kontrola archiwum zakładowego i archiwum V Wydziału 

Ksiąg Wieczystych w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych, 

ewidencji spraw, warunków pracy i przechowywania akt, stopnia wykonania zaleceń 

z poprzedniej kontroli – pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w 

Kraśniku archiwista Beata Czaplarska. Zalecono: 

- przekazanie do AP w Lublinie na wieczyste przechowywania materiałów 

archiwalnych kat. A dla których upłynął okres przechowywania po ich uprzedniej ich 

dezynfekcji w komorze fumigacyjnej, 

- rozgraniczenie materiałów archiwalnych odziedziczonych fizycznie od materiałów 

archiwalnych własnych 

- przestrzeganie zapisów §68 instrukcji kancelaryjnej odnośnie numeracji stron 

- poddanie zabiegom konserwatorskim i introligatorskim ksiąg posiadających 

zniszczone oprawy i ewentualne inne uszkodzenia 

- ujęcie w spisach zdawczo-odbiorczych dokumentacji, która dotychczas nie posiadała 

ewidencji 

- przekazanie do AP w Lublinie Oddział w Kraśniku na wieczyste przechowywanie 

materiałów archiwalnych kat. A w postaci map z terenu właściwości SR w Opolu 

Lubelskim.  
 

 

 

WYKAZ DOKONANYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH 

W 2013 ROKU 

 
w sprawach cywilnych  

 

1. 27 września – objęcie nadzorem wewnętrznym Prezesa Sądu sprawy sygn. akt I C 560/12 

z uwagi na stwierdzenie przez SO w Lublinie przewlekłości postępowania w w/w sprawie. 

Zobowiązano sędziego referenta do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności 

w sprawie, mających na celu zakończenie postępowania i wydanie orzeczenia oraz do 

udzielania za pośrednictwem Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego pisemnych 

informacji o podejmowanych czynnościach w sprawie raz w miesiącu. Nadto 

zobowiązano Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego do dokonania analizy składanych 

przez sędziego informacji oraz zbadania sprawności postępowania w sprawie i 

przedstawienia informacji z ewentualnie podjętych czynności nadzorczych do 15-go dnia 

każdego miesiąca.  

 



w sprawach karnych 

 

1. nadzór wewnętrzny Wiceprezesa M. Jaroszyńskiego nad postępowaniem w sprawie 

VII K 22/13 – przedstawienia akt sprawy po każdym terminie z planem procedowania 

– uchylono nadzór w dniu 26.06.2013 r.,  

2. 11-12 kwietnia – kontrola przechowywania przedmiotów – dowodów rzeczowych,  

dokonana przez Przewodniczącego II Wydziału Karnego z udziałem Kierownika 

Oddziału Administracyjnego w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej 

 

inne wewnętrzne kontrole i czynności nadzorcze 

 
1. 16 maja - 24 czerwca – wewnętrzna kontrola należności sądowych Wydziałów I, II, 

III, VI i VIII, przeprowadzona przez Dyrektora Sądu w ramach kontroli zarządczej i 

nadzoru nad wykonywaniem budżetu dochodów w zakresie ściągalności należności 

sądowych 

2. 8 listopada – zbiorcza analiza wykonania dochodów za III kwartały 2013 r. i 10 m-

cy 2013 r. przeprowadzona przez Dyrektora Sądu celem dołożenia wszelkich starań i 

podjęcia przez Przewodniczących Wydziałów stosowych decyzji w ramach 

poprawienia ściągalności należności sądowych w SR w Puławach, a tym samym 

zwiększenia wykonania planu dochodów.  

 
 

 


