Protokół z wizytacji XIV Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przeprowadzonej w październiku 2016 r.
Dział I
I.1 Pods tawa prawna przeprowadzenia wizytacji

a rt. 37b § 2 pkt 1 i a rt. 37c us ta wy z dnia 27 l ipca 2001 r. pra wo o ustroju s ądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
ze zmi a na mi )
Rozporządzenie Mi nistra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w s pra wie nadzoru administracyjnego nad działa l n oś ci ą a dmi ni s tra cyjną s ądów pows zechnych Dz. U. z dni a 17 s tyczni a 2013 r. poz. 69.

I.2 Prezes s ądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

I.3 Wi zytowany wydział sądu

XIV Wydzi ał Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi

I.4 Os oba/osoby przeprowadzająca/e wizytację

wi zyta tor do s praw cywi lnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi, S.S.O. Ryszard Badio

I.5 Termi n przeprowadzenia wizytacji

ze wzgl ędu na to, że poprzednia wizyta cja wydziału odbywała się w okresie od 9 do 19 ma rca 2012 r. czyl i przed wejś ci em w życi e ograniczeń wynikających z treści a rt. 37c § 5 u.s .p. , co na stąpiło w dniu 28 ma rca 2012 r. obecna wizytacja
zos ta ła przeprowadzona przez tego samego wizytatora.
3 – 20 pa ździernika 2016 r.

I.6 Okres objęty wi zytacją

I 2012 – VI 2016
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Dział II
II.1 Termin przeprowadzenia poprzedniej wizytacji

9 – 19 ma rca 2012 r.

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

wi zyta tor do s praw cywi lnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi, S.S.O. Ryszard Badio

II.3 Okres objęty poprzednią wizytacją

I 2008 – I 2012

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

Ni e zostały wydane zarządzenia nadzorcze

II.5 Czynności nadzorcze podjęte po zakończeniu poprzedniej wizytacji

Ni e były podejmowane czynności nadzorcze

II.6 Wykonanie zarządzeń nadzorczych wydanych w wyniku czynności
na dzorczych, o których mowa w II.5

Ni e dotyczy
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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
Ka żdy a s ystent współpracuje z ws zystkimi sędziami. Asys tent jest do dyspozycji każdego s ędziego przez tydzień. W tym cza sie wykonuje czynności zlecone przez tego sędziego. Sędziowie
przydzi elają asystentom s prawy z wła snego referatu, według potrzeb. Asys tenci na ogół sporządzają projekty uzasadnień oraz s prawdzają poprawność zgłoszeń wierzytelności.

Uwagi:

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

(…..)
Liczbę sędziów na 30.06.2016r wskazano, jako 6 wliczając sędziego (…), która już wówczas była przydzielona do pracy w Wydziale. Faktycznie rozpoczęła pracę w
dniu 1.07.2016r.
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 czynn ości)

(…..)
Za trudniona na s tanowisku stażysty na umowę o pracę od dnia 1.03.2016 – 30.12.2016
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III.6 Warunki pracy (liczba sal rozpraw itp., uwagi)

2 s a le rozpraw
Sędzi owie wyposażeni są w samodzielne stanowiska w pokojach s ędziowskich dwuosobowych. Pos i adają osobiste komputery ora z dostęp do prawniczej bazy danych.

III.7 Wnioski

Obecnie, w związku z bardzo znaczącym wzrostem liczby s praw, a zwłaszcza liczby prowadzonych pos tępowań upadłościowych – i lość etatów urzędniczych wydaje s ię zbyt ma ła w stos unku do potrzeb. W s ekretariacie pracuje 8 pra cowników, w tym ki erownik sekretariatu.
(….) za trudniona jest na czas określony – do końca roku 2016. (…..)

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 sądowych 9 nie dotyczy
IV.2.3. Ruch s praw i obciążenie poszczególnych sędziów

(…..)
IV.2.4. Ruch s praw i obciążenie poszczególnych referendarzy sądowych nie dotyczy
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IV.3.1. Pra wi dłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz
przes trzeganie zasady równomiernego obciążania pracą sędziów

IV.3.2. Pra wi dłowość przydzielania spraw przez przewodniczącego wydziału oraz
przes trzeganie zasady równomiernego obciążenia pracą referendarzy s ądowych
IV.3.3. Przes trzeganie zasady równomiernego obciążanie pracą asystentów sędzi ów

Za s ady przydzielania spraw s ą następujące:
- do 31.03.2016r – przydzi ał następował w ka żdym repertorium osobno. W ra mach repertorium GU od
2015 roku i s tnieje osobny przydział wniosków o upadłość przedsiębiorców i wniosków o upadłość konsumencką. Sprawy w danym repertorium były przydzielane kolejno na każdego sędziego, przy czym mogły się
zda rzyć odstępstwa od zasady kolejności – gdy w konkretnym dniu miałoby zostać przydzielonych do refera tu jednego s ędziego kilka s praw z różnych repertoriów, przy jednoczesnym braku obciążenia pozostałych
s ędziów. Przydział nie był dokonywany w okresie, kiedy s ędzia korzystał z urlopu albo ze zwolnienia l ekars ki ego, lecz po powrocie do pracy s ędziego wpływ był wyrównywany, ta k, a by l iczba spraw przydzielonych
do ka żdego z referatów była porównywalna. Ponadto obowiązywała zasada, że sprawy zwrócone - w ra zie
ponownego wpływu przydzielane są do tego samego referatu. W 2015 roku, gdy wpływ wniosków o upadłoś ć konsumencką gwałtownie się zwiększył, wnioski te były przydzielane s ędziom również w okresach ich
ni eobecności w pracy.
- od 1.04.2016r – zgodnie z regulaminem urzędowania sądów s prawy przydzielane są sędziom wedle kolejnoś ci alfabetycznej (w każdym repertorium osobno). Sędziom nieobecnym (aktualnie w wymiarze od 7 dni)
s pra wy nie są przydzielane, ani po ich powrocie wpływ s praw nie jest wyrównywany.
Odmi enności związane ze specyfiką XIV Wydziału polegają na tym, że s prawy z repertorium GUp nie są
przydzi elane przez przewodniczącego Wydziału (o ustanowieniu sędziego-komisarza decyduje sąd w postanowi eniu o ogłoszeniu upadłości). Ponadto sprawy z repertorium GU dotyczące konsumentów są przydziel a ne z pominięciem kolejności, jeżeli dotyczą małżonków (wówczas obydwa wnioski są przydzielane do tego
s a mego referatu).
Ni e dotyczy

Przyjęte za s ady organizacji pracy asystentów prowadzą do równomiernego obciążenia i ch pracą.

IV.4.1. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia (uprawomocnienia się sprawy w i instancji) za kończenia sprawy w danej i nstancji w wydziale (liczba spraw – ogółem)

(…..)
IV.4.2. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia( uprawomocnienia się w I instancji) za kończenia s prawy w danej instancji w wydziale (%-ogółem)

(…..)
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)

Brak możliwości uzyskania danych z programu obowiązującego w wydziale upadłościowym w rozbiciu na poszczególnych sędziów.
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IV.5.2. Cza s trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia zakończenia sprawy w danej i nstancji w referatach poszcze gólnych sędziów (%)

Analogicznie do działu IV.5.1 brak możliwości pozyskania danych

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

Na obni żeni e s pra wnoś ci pos tępowa ń s ądowych od 2015 roku mi a ły wpływ na s tępujące czynni ki :
- zmi a na przepisów o upadłości konsumencki ej obowi ązująca od 31.12.2014r, z powodu której w 2015r w
porównaniu do 2014r l iczba wniosków o upadłość wzrosła trzykrotnie, zaś liczba ogłoszonych upadłości wzros ła dzi ewi ęci okrotni e,
- zmi a na pra wa upa dłoś ci owego i wprowa dzeni e pra wa res trukturyza cyjnego od 1.01.2016r,
- rozs zerzenie właściwości miejscowej, od 1.01.2016r, o s pra wy będące dotychcza s we wła ś ci woś ci Sądu
Rejonowego w Si era dzu.
Po zmi a nie przepisów o upadłości konsumenckiej od 2015 roku - l iczba ogłaszanych upadłości znaczni e przewyżs za liczbę kończonych postępowań upadłościowych, co powoduje ci ągły s ys tema tyczny wzros t s pra w w
repertorium GUp, bez perspektyw na odwrócenie tej te ndencji. Li czba rozpozna nych w tym roku (do dni a
28.10.2016r) wni osków o upadłość to 478. Z tej l iczby w 158 s pra wach s ąd uwzględnił wniosek i ogłos i ł upa dłoś ć. Jednocześnie l iczba zakończonych w tym roku postępowa ń upa dłoś ci owych wyni os ła 20. Do końca
2014 roku l i czba upadłości prowadzonych w Wydziale wahała s i ę w gra ni ca ch 50-56, co rozkła da ło s i ę na
czterech s ędziów-komisarzy. Obecnie w tutejszym Wydziale prowa dzonych jes t 321 pos tępowa ń upa dłoś ci owych, przez sześciu sędziów-komisarzy. Ba rdzo utrudnia to sprawne prowadzenie pos tępowa ń upa dłoś ci owych.

IV.5.7. Spra wność postępowania międzyinstancyjnego

2012 – 1 a pelacja do 2 mi esięcy, 2 a pelacje do 3 mi esięcy
2013 – 2 a pelacje do 2 mi esięcy, 1 a pelacja do 3 mi esięcy
2014 - 3 a pelacje do 2 mi esięcy, 2 a pelacje do 3 mi esięcy, 2 a pelacje do 6 mi esięcy,
2015 - 0 a pelacji do 2 miesięcy, 4 a pelacje do 3 miesięcy, 2 a pelacje do 6 mi esięcy,
2016 – 1 a pelacje do 2 mi esięcy, 1 a pelacja do 3 mi esięcy , 1 a pelacja do s ześciu mi esięcy
Ze wzgl ędu na małą liczbę przedstawianych a pelacji oczekiwać należy wyeliminowania wypadków, w których
pos tępowanie międzyi nstancyjne trwa do pół roku.
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IV.5.8. Li czba spraw zawieszonych (ogółem)

W ba da nym okresie było ogółem 7 s praw zawieszonych.
Pa mi ętać należy, że zgodnie z a rt. 35 us tawy Pra wo upadłościowe w s prawach nieuregulowanych w ustawie
do pos tępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej
częś ci pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu pos tępowania.

IV.5.9 . Pra wi dłowość kontroli s praw zawieszonych

Ni e wnoszę uwag.

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

(…..)
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)
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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

Ni e zgłaszam

IV.7.8. Stwi erdzone nieprawidłowości w zakresie toku wewnętrzn ego urzędowania sądu

Ni e zgłaszam

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

da ne s tatystyczne uzyskane w kontrolowanym Wydziale
da ne s tatystyczne z wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi
ba danie a kt s praw wymienionych w załączniku.

IV.7.10. Wni oski

Przeds tawiam poniżej

Dział V
V.1. Liczba i sposób rozpoznania skarg wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2 004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
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 zgłaszam

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

Ni e zgłaszam

V.4. Inne wnioski

W ba da nym okresie, a w s zczególności od 2015 r., w kontrolowanym Wydziale nie miało miejsca zjawisko lawinowego
wzros tu wpływu spraw nowych.
Zmi ana Przewodniczącej tra kcie okresu badawczego, zmiana mi ejsca pracy przez jednego z s ędziów, a ta kże potrzeba
za myka nia starych referatów oraz budowania referatów nowych, mogły być utrudnieniem na dla wewnętrznego urzędowa nia Wydziału. Pomimo niedoborów kadrowych Wydział funkcjonował dobrze. Można s ię spodziewać, że wraz ze stabiliza cją ka drową dojdzie do dalszej poprawy funkcjonowania badanej jednostki.
da ne s tatystyczne uzyskane w kontrolowanym Wydziale
da ne s tatystyczne z wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Łodzi
ba danie a kt s praw wymienionych w za za łączniku.

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

Dział VI
VI.1. Wni oski dotyczące pracy wydziału

Na uwa gę zasługuje fa kt, że pomimo znacznego wpływu spraw nowych wzrosła również załatwialność.
Mi mo, że za łatwialność nie pokrywa wpływu i narasta pozostałość, należy docenić wysiłek podejmowany przez Przewodniczącą i sędziów w
ki erunku zwiększenia ilości zakończonych spraw. Podkreślić trzeba fakt, że na przestrzeni ostatnich czterech lat nastąpił ponad trzykrotny
wzros t wpływu w ka tegorii GU (o ogłoszenie upadłości) oraz dziewięciokrotny wzrost w kategorii GUp (postępowań upadłościowych). O i le w
roku 2012 l ub 2013 referaty s ędziów s kładały s ię średnio z 15 s praw, o tyle obecnie stan referatów wynosi ok. 100 s praw. Szczególnie uciążliwy jes t oczywiście l awinowy wzrost postępowań upadłościowych, które muszą nadzorować sędziowie komisarze. W każdej prowadzonej
upa dłości należy, bowiem podejmować s zereg czynności związanych z wnioskami s yndyków (np. w przedmiocie l ikwidacji majątku, zatwierdzenia listy wierzytelności, czy s porządzania planów podziału). La winowy wzrost wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej doprowadzi ł do zwiększenia obciążenia posiedzeń jawnych. Wprawdzie, bowiem przepisy nie nakazują rozpoznawania wniosków osób fizycznych na
rozpra wach, ale konieczność s zczegółowego zapoznania s ię z każdym przypadkiem często wymaga osobistego wys łuchania dłużnika. Odnotowa no również podwojenie spraw w kategorii Gzd (o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zasiadania w organach osób
pra wnych) Te zaś postępowania wymagają przeprowadzenia rozprawy.
Na pochwałę zasługuje dotrzymywanie terminu ustawowego do sporządzania uzasadnień orzeczeń w tych s prawach, w których postanowieni e wydane zostało po przeprowadzeniu rozprawy. Co s ię zaś tyczy pos tanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym odnotować należy
podwojenie ich ilości w okresie badawczym. Zważyć zaś trzeba, że uzasadnienie w sprawach, w których doszło do oddalenia wniosku o ogłos zeni upadłości, albo w sprawach dotyczących ustalenia wynagrodzeń syndyków (wstępnych i końcowych) bardzo często są wielostronicowymi opra cowaniami. Rozpoznanie s prawy na posiedzeniu niejawnym nie oznacza więc w tym przypa dku żadnego ułatwienia dla s ędziów referentów.
Za uważyć trzeba, że liczba uzasadnień znacząco wzrosła w s prawach oznaczonych symbolem GU. W roku 2012 s porządzono ich ogółem 191 a
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w roku 2015 – 450. W s pra wach GUp l iczba uzasadnień w roku 2012 wynosiła ogólnie 292, a w roku 2015 – 527. Do końca czerwca 2016 r. w
s pra wach GUp sędziowie sporządzili zaś już ponad 400 uzasadnień.
W ba da nej jednostce nie istnieje problem spraw zawieszonych.
Cza s postępowania w repertoriach: GU, Gzd ulega niestety stałemu wydłużaniu. W za kresie rep. GU w zasadzie wszys tkie sprawy udaje się
za ła twić w ciągu roku. Rzadko jest je dnak dotrzymywany termin 2 mi esięczny wyni kający z a rt. 27 us t 3 pra wa upadłościowego. Przedstawione ta bele nie posługują s ię kryterium terminu dwumiesięcznego. Natomiast w okresie do 3 mi esięcy udaje się załatwić s tosunkowo coraz
mni ej s praw. W roku 2012 było to 78%, w roku 2013 -70%, w roku 2014 – 73%, w roku 2015 – 64%, a w roku 2016 (do końca czerwca) 41%.
W efekcie pogorszyła s ię struktura pozostałości: W rep GU w roku 2012 pozostałość do 3 mi esięcy wynosiła 94,4%, w roku 2013 – 92%, w roku
2014 – 82,75%, w roku 2015 – 86,62%, a roku 2016 – 63,44%. W roku 2016 poja wiła się też po raz pierwszy pozostałość ponad 12 mi esięcy –
0.53%
Wi ęks zość s praw Gzd kończy się również w okresie rocznym. Istnieją jednak nieliczne przypadki procedowania w okresie 2 l at. Należy podjęć
wys i łek w kierunku ich wyeliminowania.
W za kresie postępowań upadłościowych, i ch długość uzależniona jest od powodzenia procesu likwidacji majątku dłużnika. Ze względu na
za l ew nowych upadłości (głównie konsumenckich) w okresie ostatnich dwóch l at struktura procentowa pozostałości poprawiła się. W l iczbach
jednakże s ytuacja nie wygląda dobrze. Dramatycznie powiększyła się, bowiem ilość postępowań upadłościowych prowadzonych dłużej niż 3
l a ta. O i le w l atach 2014 – 2014 było i ch 8, o tyl e obecnie jest ich 20. W za kresie spraw prowadzony do roku do dwóch lat ta kże nastąpił
wzros t pozostałości z poziomu 14 do poziomu 46.
Dobrze należy ocenić przebieg postępowania międzyi nstancyjnego. Znacząca większość s praw jest przekazywana Sądowi Okręgowemu w
termi nie do 3 mi esięcy. Spodziewać s ię można wyeliminowania przypadków przesyłania a pelacji w okresie dłuższym niż 6 mi esiące.
W ba da nych sprawach GUp generalnie czynności podejmowane były bezzwłocznie. Ujawniły s ię jednak również przypadki okresów nieznacznej bezczynności, które należy wyeliminować,.

Stwi erdzone uchybienia mają charakter ma rginalny, dlatego generalnie pracę XIV Wydziału Gospodarczego do s praw Upadłościowych i Res trukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oceniam dobrze i dziękuję za wysiłek podejmowany przez Panią Przewodniczącą, sędziów orzekających, a systentów i kadrę sekretarską.
Da ta sporządzenia protokołu

1)

Podpi s

w zes tawieniu należy uwzględniać także s ędziów delegowanych
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2)
3)

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

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 sposobu ich
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i a nkiet s tatys tycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań s tatystycznych s tatys tyki publicznej na rok 2012
(Dz.U. poz. 446), a ta kże zgodnie z regułami sprawozdawczości s tatystycznej wynikającymi z za rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w s prawie organizacji i zakresu działa ni a sekretariatów 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 wi zytacja jest przeprowadzana w
drugi ej 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 przyjmować 1mi esięczny wpływ, zaś w s prawach o wykroczenia i w s prawach 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 spraw
przydzi elonych sędziemu do rozpoznania ja ko s ędziemu s prawozdawcy.
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