Lp.

Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny

Nazwa nadzorowanego
Wydziału/Sekcji

PION CYWILNY - ROK 2016
1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
I Wydział Cywilny

Wizytacja

2.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
I Wydział Cywilny

Wizytacja

3.

Sąd Rejonowy w Piasecznie
I Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie terminowości czynności związanych z dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z
opinii biegłych, w tym przyznania wynagrodzenia.

4.

Sąd Rejonowy dla WarszawyŻoliborza
II Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Grodzisku
Mazowieckim
I Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie sprawności postępowania zabezpieczającego.

5.

6.

Wizytacja
Lustracja w zakresie organizacji pracy w wydziale i sprawności postępowania na etapie postępowania
międzyinstancyjnego.

PION EGZEKUCYJNY - ROK 2016
1.

Maria Wasilewska - Kancelaria
Komornicza w Pruszkowie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w zakresie sprawności i
terminowości podejmowania czynności w egzekucji świadczeń pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem
egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

2.

Michał Patynowski - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w zakresie sprawności i
terminowości podejmowania czynności w egzekucji świadczeń pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem
egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

3.

Jacek Bogiel - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w zakresie prawidłowości
prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

4.

Krzysztof Łuczyszyn - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w zakresie
prawidłowości prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

5.

Rafał Wojtyna - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w zakresie prawidłowości
prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

6.

Marcin Pieńkos - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w zakresie
prawidłowości prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

7.

Beata Rusin - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w zakresie prawidłowości
prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

8.

Mariusz Posak - Kancelaria
Komornicza w Warszawie

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w zakresie prawidłowości
prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL.

9.

Marek Bodecki - Kancelaria
Komornicza w Grodzisku
Mazowieckim

Kontrola Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim w zakresie
prawidłowości rejestracji i prowadzenia spraw zarejestrowanych w repertorium Kmn oraz wykorzystywania
dostępu do rejestru PESEL.
PION KSIĄG WIECZYSTYCH - ROK 2016

1.

Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa
VII Wydział Ksiąg Wieczystych

Wizytacja

2.

Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa
X Wydział Ksiąg Wieczystych

Wizytacja

PION RODZINNY I NIELETNICH - ROK 2016
1.

2.

3.

Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Lustracja w zakresie przebiegu postępowań i terminowości podejmowania czynności w sprawach ponad 3letnich (kategorie RC i Nsm).

Sąd Rejonowy w Grodzisku
Mazowieckim
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Lustracja w zakresie:
1. postępowania w sprawach nieletnich po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2013r. o
zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.
1165);
2. terminowości rozpoznawania wniosków składanych przez dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich, w szczególności wykonywania obowiązku wynikającego z art. 90 § 3 u.p.n. (lustracje Nw, w
których stosowany był środek poprawczy i w których wpływały wnioski dyrektorów w 2014r.);
3. prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z art. 5791 § 3 k.p.c. (lustracje Opm
dotyczące umieszczania małoletniego w pieczy zastępczej – sprawy prowadzone w latach 2013-2014);
4. monitorowania zakresu korzystania przez sądy z uprawnień procesowych w przedmiocie kierowania stron
do mediacji oraz jej skuteczności.

Wizytacja ze szczególnym uwzględnieniem:
1. sprawności postępowania zabezpieczającego;
2. sprawności postępowań adopcyjnych w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 lipca 2014r. o
zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2014r., poz. 1188);
3. prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art. 579 § 3 k. p. c. (lustracje
spraw Opm dot. umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej – sprawy prowadzone w latach 2014 - 2015).

Lustracja w zakresie:
1. sprawności postępowania dowodowego w zakresie przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sądowego
lub instytutu naukowego, przyznawania wynagrodzeń za sporządzoną opinię i nadzoru nad czynnościami z
tym związanymi;
2. prawidłowości obciążania sesji z punktu widzenia czasu przeznaczonego na rozpoznanie poszczególnych
spraw, który powinien być adekwatny do zaplanowanych na rozprawie czynności.
4.

Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Lustracja w zakresie:
realizacji przez sąd opiekuńczy obowiązku zawiadamiania jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej o potrzebie udzielania rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy ( art. 100 § 2 k.r.o.).

5.

Schronisko dla Nieletnich
Warszawa Okęcie

Kontrola

PION KARNY - ROK 2016
1.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
II Wydział Karny

Wizytacja

2.

Sąd Rejonowy dla WarszawyMokotowa
XIV Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
II Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy w Piasecznie
II Wydział Karny

Wizytacja

3.

4.

Wizytacja

Wizytacja

5.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
III Wydział Karny

Wizytacja

6.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
X Wydział Karny
Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
XI Wydział Karny

Wizytacja

7.

8.

Wizytacja

Wizytacja

9.

10.

11.

Sąd Okręgowy w Warszawie
VIII Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Międzynarodowego
Sąd Okręgowy w Warszawie
VIII Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Międzynarodowego
Sąd Okręgowy w Warszawie
VIII Wydział Karny

Lustracja w zakresie:
sprawności postępowania w sprawach z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych (Kop), w
których postępowanie trwa ponad rok, według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.
Lustracja w zakresie:
sprawności postępowania w sprawach z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych (Kop), w
których postępowanie trwa ponad rok, według stanu na dzień 30 czerwca 2016r.
Lustracja w zakresie:
terminowości rozpoznawania wniosków biegłych i tłumaczy w zakresie przyznawania i wypłaty
wynagrodzenia w sprawach kategorii K.
PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ROK 2016

1.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

Lustracja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie:
1. sprawności postępowania dowodowego w zakresie przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sądowego
lub instytutu naukowego, przyznawania wynagrodzeń za sporządzoną opinię oraz nadzór nad terminowością
pracy biegłych i wykonywanie czynności sądowych związanych z przeprowadzaniem ww. dowodu;
2. kontroli prawidłowości i efektywności działań nadzorczych podejmowanych przez prezesa sądu w trybie
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. nr 179, poz. 1843 ze zm.) oraz sprawności
postępowania w sprawach, w których uwzględniono ww. skargę.

2.

Sąd Rejonowy dla WarszawyŻoliborza
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

Wizytacja

PION GOSPODARCZY - ROK 2016
1.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
VIII Wydział Gospodarczy

Wizytacja

2.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XV Wydział Gospodarczy

Lustracja w zakresie:
1. sprawności postępowania w sprawach ponad trzyletnich;
2. terminowości rozpoznawania wniosków biegłych i tłumaczy w zakresie przyznawania i wypłaty
wynagrodzenia.

3.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XVII Wydział Gospodarczy

Wizytacja

4.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lustracja w zakresie:
1. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego
do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz sprawności tych postępowań;
2. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań przymuszających na podstawie art. 24
ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2015r.,poz.1142 z
późn.zm.), w tym do złożenia sprawozdań finansowych lub innych dokumentów, o których mowa w art. 40
pkt 2-5 tej ustawy, a także obowiązku informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstw z art. 79 pkt
4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.);
3. prawidłowości i kompletności ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności danych o zagranicznych przedsiębiorcach i
rejestrach, w których są zarejestrowani.

5.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lustracja w zakresie:
1. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego
do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz sprawności tych postępowań;
2. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań przymuszających na podstawie art. 24
ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2015r.,poz.1142 z
późn.zm.), w tym do złożenia sprawozdań finansowych lub innych dokumentów, o których mowa w art. 40
pkt 2-5 tej ustawy, a także obowiązku informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstw z art. 79 pkt
4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.);
3. prawidłowości i kompletności ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności danych o zagranicznych przedsiębiorcach i
rejestrach, w których są zarejestrowani.

6.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Lustracja w zakresie:
1. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego

Krajowego Rejestru Sądowego

Sporządziła:
Beata Grabowska
Kierownik Sekretariatu
XIX Wydziału Wizytacyjnego
Sądu Okręgowego w Warszawie

do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz sprawności tych postępowań;
2. realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań przymuszających na podstawie art. 24
ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2015r.,poz.1142 z
późn.zm.), w tym do złożenia sprawozdań finansowych lub innych dokumentów, o których mowa w art. 40
pkt 2-5 tej ustawy, a także obowiązku informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstw z art. 79 pkt
4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.);
3. prawidłowości i kompletności ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w odniesieniu do
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, w szczególności danych o zagranicznych przedsiębiorcach i
rejestrach, w których są zarejestrowani.

