Lp.

Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny

Nazwa nadzorowanego
Wydziału/Sekcji

PION CYWILNY – ROK 2017
1.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
II Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie sprawności postępowania w tym w szczególności:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych lub instytut naukowy,
- terminowości przyznawania biegłym i tłumaczom wynagrodzenia.

2.

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim
I Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie sprawności postępowania w tym w szczególności:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych lub instytut naukowy,
- terminowości przyznawania biegłym i tłumaczom wynagrodzenia.

3.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
II Wydział Cywilny

Wizytacja

4.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
I Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie sprawności postępowania w tym w szczególności:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych lub instytut naukowy,
- terminowości przyznawania biegłym i tłumaczom wynagrodzenia.

5.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli
w Warszawie
II Wydział Cywilny

Wizytacja

6.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
II Wydział Cywilny

Ocena pracy Sędziego.

7.

8.

9.

Wydziały Cywilne
Sądu Okręgowego
w Warszawie
oraz Sądów Rejonowych
w okręgu
Wydziały Cywilne
Sądów Rejonowych
w okręgu

Analiza orzecznictwa o wieloaspektowym materialnoprawnym charakterze orzecznictwa pod kątem ustalenia
czy występują istotne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym roszczeń wynikających z umów kredytu
bankowego, udzielanych we frankach szwajcarskich lub waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego
dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim
I Wydział Cywilny

Uzupełnienie lustracji z 2016 roku w przedmiocie organizacji pracy i sprawności postępowania na etapie
postępowania międzyinstancyjnego.

Analiza informacji i akt spraw nadesłanych przez Prezesów Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego
w Warszawie, dotyczących przeglądu spraw o ustanowienie kuratora spadku w trybie art.
666 § 1 k.p.c., zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do końca roku 2016 w zakresie
roszczeń reprywatyzacyjnych.

PION EGZEKUCYJNY – ROK 2017
1.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
II Wydział Cywilny

Lustracja w zakresie oceny sprawności postępowań ze skargi na czynności komornika i efektywności
nadzoru judykacyjnego nad komornikami.

2.

Andrzej Goluch
Kancelaria Komornicza
w Warszawie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w
zakresie prawidłowości stosowania przepisów regulujących ograniczenia egzekucji. Ocena stosowania art. 2
ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie doręczeń dokumentów
oraz stosowania instytucji ustalenia stanu faktycznego, w szczególności w zakresie prawidłowości
korzystania z elektronicznych baz danych.

3.

Beata Rusin
Kancelaria Komornicza
w Warszawie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w zakresie
prawidłowości stosowania przepisów regulujących ograniczenia egzekucji. Ocena stosowania art. 2 ust. 4
u.k.s.e. w zakresie doręczeń dokumentów oraz stosowania instytucji ustalenia stanu faktycznego, zwłaszcza
w zakresie prawidłowości korzystania z elektronicznych baz danych. Lustracja w zakresie sprawności
postępowania egzekucyjnego.

4.

Mariusz Seweryn Posak
Kancelaria Komornicza
w Warszawie

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie w zakresie
prawidłowości stosowania przepisów regulujących ograniczenia egzekucji. Ocena stosowania art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie doręczeń dokumentów oraz
stosowania instytucji ustalenia stanu faktycznego, w szczególności w zakresie prawidłowości korzystania z
elektronicznych baz danych.

5.

Marek Bodecki
Kancelaria Komornicza
w Grodzisku Mazowieckim

Lustracja Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim w zakresie
prawidłowości stosowania przepisów regulujących ograniczenia egzekucji. Ocena stosowania art. 2 ust. 4
u.k.s.e. w zakresie doręczeń dokumentów oraz stosowania instytucji ustalenia stanu faktycznego, zwłaszcza
w zakresie prawidłowości korzystania z elektronicznych baz danych. Lustracja w zakresie sprawności
postępowania egzekucyjnego.
PION KSIĄG WIECZYSTYCH – ROK 2017

1.

2.

3.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy
w Pruszkowie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Wizytacja

Wizytacja

Wizytacja

PION RODZINNY I NIELETNICH – ROK 2017
1.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie
V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Lustracja w zakresie:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych lub instytut naukowy,
- terminowości przyznawania biegłym i tłumaczom wynagrodzenia oraz kontrola terminowości kierowania
wniosków o wypłatę do oddziału finansowego.

2.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli
w Warszawie
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

Lustracja w zakresie sprawności postępowań w sprawach o kontakty i wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
w szczególności w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia
26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 144, poz. 854), z mocą
obowiązującą od dnia 13 sierpnia 2011 r.

3.

Schronisko dla Nieletnich
Warszawa Okęcie

Kontrola

4.

Wydziały rodzinne i nieletnich
sądów rejonowych
w okręgu Sądu Okręgowego
w Warszawie

Lustracja w zakresie zbadania spraw dotyczących ustanowienia kuratora dla osoby, która z powodu
nieobecności nie jest w stanie prowadzić swoich spraw, na potrzeby postępowań administracyjnych
związanych z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do
1 września 2016 r.
PION KARNY – ROK 2017

1.1

Sąd Rejonowy
w Piasecznie
II Wydział Karny

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

1.2

Sąd Rejonowy
w Piasecznie
II Wydział Karny

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw
z art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres
od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

2.1

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
II Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
II Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

2.2

3.

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw
z art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres
od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Wizytacja

4.1

Sąd Rejonowy
w Pruszkowie
II Wydział Karny

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

4.2

Sąd Rejonowy
w Pruszkowie
II Wydział Karny

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw
z art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres
od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

5.

Sąd Rejonowy
w Pruszkowie
V Wydział Karny

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

6.1

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa
XIV Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

6.2

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa
XIV Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw z
art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres od
1 do 31 sierpnia 2017 r.

7.

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim
II Wydział Karny

Wizytacja

8.1

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim
II Wydział Karny

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

8.2

Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim
II Wydział Karny

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw z
art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres od
1 do 31 sierpnia 2017 r.

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego
Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
III Wydział Karny
Sekcja Postępowania
Przygotowawczego

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw z
art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres od
1 do 31 sierpnia 2017 r.

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw z
art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres od
1 do 31 sierpnia 2017 r.

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

Lustracja spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania w zakresie respektowania dyrektyw z
art. 248 § 2 k.p.k; realizacji wskazanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zaleceń - za okres od
1 do 31 sierpnia 2017 r.

Lustracja w zakresie organizacji i ewentualnych uchybień w zakresie postępowania w przedmiocie
wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście dotrzymania terminów
wynikających z art. 248 § 2 k.p.k.

PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ROK 2017
1.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

Lustracja w zakresie sprawności postępowania na wszystkich etapach, w tym prawidłowości nadzoru
nad podejmowaniem czynności wstępnych oraz czynności w toku dalszego postępowania, łącznie
z postępowaniem międzyinstancyjnym i odwoławczym, jak również w zakresie zmniejszenia zaległości
w sprawach pozostających od daty wpływu do sądu powyżej 3 lat w kategorii spraw P i U.

2.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

Lustracja w zakresie kontroli sprawności postępowania, a w szczególności terminowości sporządzania
opinii przez biegłych sądowych lub instytut naukowy oraz terminowości przyznawania biegłym i tłumaczom
wynagrodzenia, jak również kontroli terminowości kierowania wniosków o wypłatę do oddziałów
finansowych w kategorii spraw P i U.

3.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych

Lustracja referatu Sędziego w zakresie:
- weryfikacji sposobu prowadzenia rozpraw, w szczególności zachowania sędziego wobec stron i innych
uczestników rozprawy,
- prawidłowości sporządzania przez Sędziego uzasadnień orzeczeń.

4.

XXI Wydział Pracy
Sądu Okręgowego
w Warszawie

Lustracja akt spraw dotyczących skarżącego, w zakresie zbadania przyczyn przewlekłości postępowania
oraz zbadania przedstawionych przez skarżącego zarzutów dotyczących niewłaściwego procedowania, które
ewentualnie mogło doprowadzić do przewlekłości postępowania.
PION GOSPODARCZY – ROK 2017

1.

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

Lustracja w zakresie sprawności postępowań o wpis (w tym także wpis zmiany) do rejestru przedsiębiorców,
w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie.

2.

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

Lustracja w zakresie sprawności postępowań o wpis (w tym także wpis zmiany) do rejestru przedsiębiorców,
w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie.

3.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lustracja w zakresie sprawności postępowań o wpis (w tym także wpis zmiany) do rejestru przedsiębiorców,
w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie.

4.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
IX Wydział Gospodarczy

Lustracja w zakresie:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych,
- terminowości wydawania klauzul wykonalności,
- sprawności postępowania w sprawach ponad 3-letnich.

5.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XVI Wydział Gospodarczy

6.

Sąd Okręgowy
w Warszawie
XXIII Wydział Gospodarczy
Odwoławczy

Lustracja w zakresie:
- sprawności postępowania zażaleniowego,
- zasadności odraczania rozpraw i obciążenie sesji,
- sprawności postępowania w sprawach starych (ponad 3 letnich),
- zdiagnozowania głównych problemów lustrowanego wydziału.
Lustracja w zakresie sprawności postępowań w aspekcie zarzutów, które Europejski Trybunał Praw
Człowieka uznał za uzasadnione przy uwzględnieniu skargi strony na naruszenie prawa do rozpatrzenia
sprawy w rozsądnym terminie.

7.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
X Wydział Gospodarczy
(sprawy upadłościowe
i restrukturyzacyjne)
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XVII Wydział Gospodarczy

8.

Lustracja w zakresie sprawności postępowań upadłościowych GUp i U, w których od dnia ogłoszenia
upadłości upłynęło ponad 8 lat.

Lustracja w zakresie:
- terminowości sporządzania opinii przez biegłych,
- terminowości wydawania klauzul wykonalności,
- sprawności postępowania w sprawach ponad 3- letnich.

9.

Sąd Okręgowy
w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy

Lustracja w zakresie sprawności postępowania w sprawach ponadpięcioletnich.

10.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XV Wydział Gospodarczy

Analiza referatu Sędziego.

11.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XVII Wydział Gospodarczy

Analiza referatu Sędziego.

12.

Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XV Wydział Gospodarczy

Lustracja w zakresie działalności obejmującej:
- obciążenie pracą sędziów orzekających w wydziale,
- nadzór przewodniczącego wydziału nad współpracą pomiędzy sędziami a pracownikami sekretariatu
wydziału i przebieg tej współpracy, w szczególności wykonywanie zarządzeń,
- przeprowadzenie kontroli akt wynoszonych przez sędziów poza siedzibę sądu,
- obieg akt w wydziale,
- czynności powierzone asystentom sędziego i przydział asystentów w wydziale,
- nadzór przewodniczącego wydziału, wiceprezesów sądu oraz prezesa sądu nad pracą sędziów orzekających
w wydziale,
- praktykę w zakresie czynności dotyczących wyznaczonych sesji w razie usprawiedliwionej nieobecności
sędziego i dotyczy ostatnich dwóch lat działalności wydziału.

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

