SPRAWOZDANIE
Z lustracji przeprowadzonej w dniach 19 kwietnia 2016r do dnia 26
kwietnia 2016r w Wydziale III karnym Sekcji Wykonywania orzeczeń Sądu
Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi.
Lustracja została przeprowadzona przez sędziego wizytatora z VI Wydziału
Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu
Okręgowego w Łodzi – SSO Elżbietę Jaworską.
Lustracja została wykonana na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25.X. 2002r w sprawie trybu sprawowania nadzoru na
działalnością administracyjną sądów powszechnych

(Dz.Ust. nr 187, poz.

1564), których zakres wynika z Kierunków nadzoru nad działalnością sądów
powszechnych oraz planu zadań nadzorczych Wydziału VI Penitencjarnego
Sądu Okręgowego w Łodzi na 2016r .
W planie zadań nadzorczych określono zakres przedmiotowej lustracji , tj.
- kontroli prawidłowości wykonywania środków zabezpieczających, w tym w
szczególności polegających na pobycie w zakładzie psychiatrycznym oraz
sprawności postępowania wykonawczego w tym zakresie.

(….)

Wnioski i zalecenia polustracyjne.
Przeprowadzona lustracja Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego dla
Łodzi - Widzewa w Łodzi w zakresie stosowania środków zabezpieczających i
nadzór nad ich prawidłowością w kontrolowanych sprawach nie budzi
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zastrzeżeń.
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wymienionych sprawach Pani sędziego (…) która z racji pełnionej funkcji ma
całościowy nadzór nad wymienionymi sprawami, a nie bez znaczenia ma
również fakt, iż zgodnie z nowym podziałem obowiązków dla sekcji
wykonywania orzeczeń, w chwili obecnej obejmuje sekcje w dwóch Wydziałach
- III i IV. Czynności w tych sprawach podejmowane są niezwłocznie i w
terminach wskazanych przepisami prawa.

Nadmienić można, że generalnie

Szpitale Psychiatryczne z własnej inicjatywy

nadsyłają opinii w terminie

wskazanym w art. 203 §1 kkw. Na bieżąco rozwiązywane są problemy
wynikające z osadzenia w internacji (wizyty u lekarzy specjalistów,
przeprowadzenie zabiegów leczniczych, pozyskiwanie zgody opiekunów
prawnych). Szczegółowo przeanalizowałam opinie biegłych psychiatrów z
poszczególnych szpitali psychiatrycznych i stwierdzam, że są one rzeczowe i
merytoryczne i wydawane w składzie co najmniej 5-osobowym (2 psychiatrów,
2 psychologów i lekarz koordynujący). Nie stwierdziłam, aby Sąd podważał w
uzasadnieniach swoich decyzji brak ich merytoryczności lub powtarzalność.
Uznając więc, iż na żadnym odcinku nie występuje przewlekłość, wyłączając
omówiony przypadek, co nie ma znaczenia dla wysokiej i pozytywnej oceny
pracy wydziału.
Z tych wszystkich powodów odstępuję od wydawania zaleceń
polustracyjnych.

Sędzia wizytator Wydziału VI
Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonaniem
Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Łodzi
/ SSO Elżbieta Jaworska /
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