Dział I
I.1 Pods tawa prawna przeprowadzenia wizytacji

Rozporządzenie Mi nistra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w s pra wie nadzoru administracyjnego nad działalnoś ci ą a dministracyjną sądów powszechnych ( Dz.U.z 17 s tycznia 2013 r. poz.69)

I.2 Prezes s ądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji

Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

I.3 Wi zytowany wydział sądu

Sąd Rejonowy w Ra wie Ma zowieckiej , IV Wydział Ks iąg Wieczystych

I.4 Os oba/osoby przeprowadzająca/e wizytację

Wi zyta tor do s praw wieczystoksięgowych , cywi lnych i egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Łodzi s ędzia El żbieta Gawrys zcza k

I.5 Termi n przeprowadzenia wizytacji
I.6 Okres objęty wi zytacją

Czerwi ec - grudzień 2016r.
s tyczeń 2013 – 30 ma rca 2016r. z uwzględnieniem s prawności postępowania międzyinstancyjnego i stabilności orzecznictwa na dzień 31 grudnia 2016r.

Dział II
II.1 Termin przeprowadzenia poprzedniej wizytacji

Ma rzec – ma j 2013r.

II.2 Os oba/osoby przeprowadzająca/e poprzednią wizytację

Wi zyta tor do s praw wieczystoksięgowych i cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Elżbieta Gawryszczak

II.3 Okres objęty poprzednią wizytacją

Od dni a 1 s tycznia 2009r. do dnia 28 l utego 2013r.

II.4 Wykonanie zarządzeń nadzorczych wydanych w wyniku przeprowa dzenia poprzedniej wizytacji

W wyni ku poprzedniej wizytacji z uwagi na bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Wydział odstąpiono od wydania za rządzeń pokontrolnych

II.5 Czynności nadzorcze podjęte pop zakończeniu poprzedniej wizyta cji

Wyni ki poprzedniej wizytacji pozwoliły na odstąpieni od czynności nadzorczych.
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II.6 Wykonanie zarządzeń nadzorczych wydanych w wyniku czynności
na dzorczych, o których mowa w II.5

Ni e dotyczy

Dział III
III.1. Sędziowie

1

(…..)
III.2. Referendarze s ądowi 2

(…..)
III.3.1. Asys tenci sędziów

(…..)
III.3.2. Obowiązujące w Wydziale zasady przydziału pracy a systentom s ędziów

Ni e dotyczy, a systenci nie są zatrudnieni w Wydziale

Uwagi:
III.4. Zmiany limitów i obsad we wszystkich grupach zatrudnienia 3

(…..)
III. 5 Li czba osób wykonujących czynności na i nnej podstawie niż s tosunek pracy, w tym
s ta żyści z urzędów pracy (podstawa za trudnienia, okres wykonywania czynności)

Ni e dotyczy

III.6 Warunki pracy (liczba sal rozpraw itp., uwagi)

Wa runki pracy Wydziału są bardzo dobre, zarówno pod względem bazy l okalowej ja k i urządzeń technicznych.

III.7 Wnioski

Wydzi a ł jest zorganizowany bardzo dobrze pod względ em obsługi a dministracyjnej. Baza
l okalowa i s przęt techniczny jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
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Dział IV 3
IV.1. Ruch spraw i obciążenie sędziów i referendarzy sądowych w wydziale (ogółem)
(…..)
IV.2.1. Wi elkość referatów sędziów

9

(…..)
IV.2.2. Wi elkość referatów referendarzy s ądowych

9

(…..)
IV.2.3. Ruch s praw i obciążenie poszczególnych sędziów

(…..)
IV.2.4. Ruch s praw i obciążenie poszczególnych referendarzy sądowych

(…..)
IV.3.1. Pra wi dłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz
przes trzeganie zasady równomiernego obciążania pracą sędziów

W Wydzi a le pracuje referendarz (…), który jest jednocześnie Przewodniczącym Wydziału. Sys tem a utomatyczni e kieruje sprawy do referatu.

IV.3.2. Pra wi dłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz
przes trzeganie zasady równomiernego obciążenia pracą referendarzy s ądowych

Ni e dotyczy

IV.3.3. Przes trzeganie zasady równomiernego obciążanie pracą asystentów sędzi ów

Ni e dotyczy

IV.4.1. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w wydz iale (liczba spraw – ogółem)

(…..)
IV.4.2. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w wydziale (% -ogółem)

(…..)
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IV.5.1. Cza s trwa nia postępowania s ądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w da nej instancji w referatach poszczególnych sędziów (liczba spraw)

(…..)
IV.5.2. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w referatach poszczególnych sędziów (%)

(……)
IV.5.3. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w referatach poszczególnych referendarzy sądowych (liczba spraw)

(…..)
IV.5.4. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w referatach poszczególnych referendarzy sądowych (%)

(…..)
IV.5.5. Inne dane statystyczne, istotne z uwagi na s pecyfikę rozpoznawanych s praw lub wykonywanych za dań, w tym w s zczególności dane dotyczące s truktury za łatwień
IV.5.6. Is totne czynniki mające wpływ na sprawność postępowań sądowych

Spra wność postępowania wieczys toksięgowego jest dobra. W Wydziale nie ma spraw starych, tzn. takich, w
których pos tępowanie trwałoby dłużej niż trzy mi esiące. Ze s pecyfiki postępowania wieczystoksięgowego
wyni ka, że w wypadku wpisów nie sporządza się uzasadnień, natomiast postanowienia uzasadniane są od
ra zu.

IV.5.7. Spra wność postępowania międzyinstancyjnego

Wydzi a ł charakteryzuje niska zaskarżalność. Sprawność postępowania miedzyi nstancyjnego je st dobra.
W2013r. Wydzi a ł nie przedstawił ża dnej sprawy s ądowi odwoławczemu, ta ka sama s ytuacja miała miejsce w
roku 2014. W roku 2015r. Wydzi ał przedstawił 2 s prawy s ądowi odwoławczemu – 1 w termi nie do dwóch
mi esięcy ii 1 w termi nie do 6 mi esięcy. W roku 2016 Wydzi ał przedstawił sądowi odwoławczemu 1 s prawę w
termi nie do 2 m-cy.

IV.5.8. Li czba spraw zawieszonych (ogółem)

W Wydzi a le nie ma spraw zawieszonych

IV.5.9 . Pra wi dłowość kontroli s praw zawieszonych

Ni e dotyczy

IV.6.1.1 Termi nowość s porządzania uzasadnień i stabilność orzecznictwa w wydziale ogółem

(…..)
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IV.6.2. Termi nowość s porządzania uzasadnień i stabilność orzecznictwa poszczególnych sędziów

(…..)
IV.7.1. Struktura pozostałości (wydział ogółem – l iczba s praw)

(…..)
IV.7.2. Struktura pozostałości (wydział ogółem – %)

(…..)
IV.7.3. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych sędziów – l iczba spraw)

(……)
IV.7.4. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych sędziów – % s praw)

(…..)
IV.7.5. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych referendarzy s ądowych – l iczba s praw)

(…..)
IV.7.6. Struktura pozostałości (referaty poszczególnych referendarzy s ądowych – % s praw)

(…..)
IV.7.7. Uwa gi do organizacji pracy wydziału w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

Pra ca w Wydzi ale jest zorganizowana bardzo dobrze. Optymalnie do pracy w Wydzi ale niezbędne są trzy pełne etaty sekreta rs kie oraz kierownik sekretariatu.

IV.7.8. Stwi erdzone nieprawidłowości w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

Ni e ma m żadnych uwag.

IV.7.9. Ma teriał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

Zes tawienia s tatys tyczne przedstawione zarówno przez Ki erownika Sekretariatu wizytowanego Wydziału, jak i Zespół
Ana l iz Sądu Okręgowego w Łodzi i dane s tatystyczne przygotowane przez Ki erownika Sekretariatu III Wydziału Cywi lnego
Odwoła wczego Sądu Okręgowego w Łodzi, rozmowa z Ki erownikiem Sekretariatu wizytowanego Wydziału oraz Pa nem
referendarzem (…).
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IV.7.10. Wni oski

Przeprowadzona Wizytacja IV Wydziału Ksiąg Wieczys tych Sądu Rejonowego w Rawie Ma zowieckiej pozwala na bardzo
dobrą ocenę pracy tego Wydziału. Sprawność postępowania pozostaje na stałym, dobrym poziomie. W Wydziale nie ma
s pra w starych (zalegających powyżej 3 m-cy). Pozytywni e należy ocenić s tabilność orzecznictwa i dobre wyniki w zakresie
pos tępowania międzyinstancyjnego. W mojej ocenie wysokość wpływu s twarza potrzebę rozważenia możliwości wzmocni enia kontrolowanego Wydziału przez dodatkowe ½ etatu referendarza s ądowego, przy jednoczesnym wzmocni eniu
dotychcza sowej obsady sekretariatu. Pozwoli to na utrzymanie bardzo dobrych wyników w za kresie sprawności postępowa nia. Ma jąc na uwadze dobre wyniki osiągane przez Wydział i brak i stotnych uchybień odstępuje od wydania ewentualnych za l eceń, co do dalszej pracy kontrolowanej jednostki.

Dział V
V.1. Liczba i sposób rozpoznania skarg wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post ępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn.
zm.) bez postępowań nadzorowanych przez prokuratora.

ka tegoria spra w
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V.2. Uwa gi do organizacji pracy wydziału w za kresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

Ni e dotyczy

V.3. Stwi erdzone nieprawidłowości w zakresie toku wewnętrznego urzędowania sądu

Ni e dotyczy

V.4. Inne wnioski

Ni e dotyczy

V.5. Ma teriał źródłowy, na podstawie którego dokonano ustaleń

Zes tawienia s tatys tyczne przedstawione zarówno przez Ki erownika Sekretariatu wizytowanego Wydziału, jak i Zespół
Ana l iz Sądu Okręgowego w Łodzi i dane s tatystyczne przygotowane przez Ki erownika Sekretariatu III Wydziału Cywi lnego
Odwoła wczego Sądu Okręgowego w Łodzi, rozmowa z Ki erownikiem Sekretariatu wizytowanego Wydziału oraz Pa nem
referendarzem (…)
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Dział VI
VI.1. Wni oski dotyczące pracy wydziału

Da ta sporządzenia protokołu
Łódź, dnia 30 s tycznia 2017r.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przeprowadzona Wizytacja IV Wydziału Ksiąg Wieczys tych Sądu Rejonowego w Rawie Ma zowieckiej pozwala na dobrą ocenę pracy tego Wydzi a łu. Sprawność postępowania pozostaje na stałym, dobrym poziomie. W Wydziale nie ma spraw starych (zalegających powyżej 3 m-cy)
Pozytywni e należy ocenić stabilność orzecznictwa i dobre wyniki w zakresie postępowania międzyinstancyjnego. W mojej ocenie wys okość
wpływu s twarza potrzebę rozważenia możliwości wzmocnienia kontrolowanego Wydziału przez dodatkowe ½ eta tu referendarza sądowego,
przy jednoczesnym wzmocnieniu dotychczasowej obsady s ekretariatu. Pozwoli to na utrzymanie bardzo dobrych wyników w za kresie sprawnoś ci postępowania. Ma jąc na uwadze bardzo dobre wyniki osiągane przez Wydział i brak istotnych uchybień odstępuje od wydania ewentua l nych zaleceń, co do dalszej pracy kontrolowanej jednostki.
Podpi s

w zes tawieniu należy uwzględniać także s ędziów delegowanych
W zes ta wieniu należy uwzględniać także referendarzy s ądowych delegowanych.
Da ne należy podać zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 7 marca 2012r. w s pra wie określenia wzoró w formularzy s prawozdawczych, objaśnień co do
s posobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach s tatystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki p ubl i cznej na rok 2012 (Dz.U. poz. 446), a także zgodnie z regułami sprawozdawczości s tatys tycznej wynikającymi z za rządzenia Ministra Sprawiedliwości z d nia 12 grudnia 2003r. w
s pra wie organizacji i zakresu działania s ekretariatów sądowych oraz innych działów administracji s ądowej (Dz. Urz. Mi n. Spraw. Nr 5, poz. 22, z późn. zm).
Na l eży podać dane na ostatni dzień okresu statystycznego w danym roku, rozpoczynając od roku poprzedzającego czteroletni okres objęty wi zyta cją, jeżeli wizytacja jest przeprowadza na w drugiej połowie roku, należy dodatkowo podać dane za I półrocze.
Na l eży uwzględniać l iczbę etatów sędziowskich i referendarskich.
Rodza j spraw wyodrębnionych według oznaczeń stosowanych w urządzeniach ewidencyjnych
Obok l iczby s praw ogółem w nawiasie należy podać l iczbę spraw zawieszonych.
Przez ws kaźnik zaległości należy rozumieć iloraz pozostałości i (przeciętnego) 3-miesięcznego wpływu; w s prawach wieczysto księgowych, rejestrowych i penitencjarnych należy
przyjmowa ć 1-miesięczny wpływ, zaś w s prawach o wykroczenia i w sprawach odwoławczych 2-miesięczny.
Przez referat należy rozumieć ogół spraw przydzielonych s ędziemu a lbo referendarzowi sądowemu do rozpoznania, a w przypadku sprawy rozpoznawanej w s kładzie zawodowym –
ogół s praw przydzielonych sędziemu do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy.
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