
WYKAZ DOKONANYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  
W 2016 ROKU 

 
stan na 31.12.2016 r.  

 
w sprawach cywilnych 

 
1. 24-26 lutego oraz 29-31 marca – kontrola Sekretariatu w I Wydziału Cywilnego  

w zakresie organizacji pracy, obciążenia pracą, prowadzenia akt sądowych i urządzeń 
ewidencyjnych, obsługi interesantów – starszy inspektor ds. biurowości Maciej Bloch.  
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami.  
Zalecono: 
- objęcie nadzorem Przewodniczącej I Wydz. Cywilnego przestrzegania dyspozycji zawartych w 
instrukcji w sprawie ewidencji należności sądowych, a także spowodowanie prawidłowego 
wypełniania kart dłużnika, 
- umieszczanie na wokandach danych zgodnych z wytycznymi zawartymi  
w obowiązujących przepisach, 
- przestrzeganie dyspozycji zawartej w § 16 ust. 2 i 3 „instrukcji sądowej”, 
- pozostawianie w aktach spraw kopii wysłanych pism – zgodnie z treścią § 20 „instrukcji 
sądowej”  
- usunięcie uchybień i niedociągnięć wykazanych w sprawozdaniu z kontroli. 
 

2. 30-31 maja – lustracja IV Wydziału Pracy w zakresie sprawności postępowania na wszystkich 
jego etapach, obciążenia sędziów, nadzoru nad terminowością czynności związanych  
z dopuszczeniem i przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłych, sposobu i efektywności nadzoru 
nad terminowością uzasadnień, czynności nadzorczych prezesów sądów podejmowanych na 
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – wizytator ds. prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych SSO Jacek Chaciński. 
Ocena pozytywna bez wydawania zarządzeń nadzorczych.  

 
w sprawach karnych 

 
1. 9-10, 13-15, 20-30 czerwca oraz 1 lipca – wizytacja II Wydziału Karnego oraz Sekcji Wykonania 

Orzeczeń w zakresie postępowania rozpoznawczego i wykonawczego za lata 2011-2015 wraz 
z oceną pracy sędziów karnych – wizytatorzy ds. karnych SSO Elżbieta Wierzchowska oraz 
SSO Beata Pieńkowska-Hajrych. 
Zalecono: 
W postępowaniu rozpoznawczym:  
- wzmocnienie nadzoru Przewodniczącej Wydziału nad biegiem spaw, w których: postępowanie 
przedłuża się, jest prowadzone przewlekle, rozprawy są odraczane na odległe terminy, sprawy 
oczekują na wyznaczenie pierwszego terminu, dochodzi do odstąpienia od przeprowadzenia 
zaplanowanych na rozprawie czynności procesowych, 
- kontynuowanie nadzoru Przewodniczącej Wydziału nad biegiem postępowań  
w sprawach nierozpoznanych przez rok i dłużej oraz podejmowanie czynności mających na celu 
sprawny przebieg procesu, przede wszystkim gwarantowanie terminów do zarządzania przerw 
w rozprawach, 
- właściwe planowanie i wykorzystanie czasu sesyjnego tak, aby sesje kończyły się  
w granicach godziny 15.30, 
- wzmożenie nadzoru Przewodniczącej Wydziału i sędziów referentów nad sprawami „W” 
zagrożonymi przedawnieniem karalności wykroczeń, 
- bezwzględne przestrzeganie przepisu § 60 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów 
powszechnych, a także ścisłe kontrolowanie przez Przewodniczącą Wydziału spraw,  
w których rozprawy są odraczane, czy też zarządzane są przerwy z powodu niestawiennictwa 
obrońcy lub pełnomocnika, 
- bezwzględne przestrzeganie art. 423 § 1 Kpk  
W postępowaniu wykonawczym: 



- stwierdzanie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 9 § 3 Kkw w odniesieniu do wszystkich 
postanowień wykonalnych z chwilą ich wydania, 
- wydawanie zarządzeń wykonawczych odnośnie wszystkich postanowień incydentalnego 
postępowania wykonawczego, zgodnie z uregulowaniem § 369 ust. 2 Regulaminu urzędowania 
sądów powszechnych, 
- ścisłe przestrzeganie terminu wynikającego z uregulowania art. 561 § 2 Kpk  
w odniesieniu do rozpoznawania próśb o ułaskawienie, 
- bezwzględne stosowanie się do terminu przewidzianego w art. 204 § 1 Kkw przy ustalaniu dat 
posiedzeń w przedmiocie dalszego stosowania środków zabezpieczających, 
- niezwłoczne rejestrowanie i wyznaczanie terminów posiedzeń w sprawach mających za 
przedmiot dalsze stosowanie środków zabezpieczających na podstawie art. 204 § 1 Kkw w 
przypadku, gdy z treści opinii okresowych wynika konieczność zwolnienia sprawców z zakładów 
psychiatrycznych, 
- ścisłe respektowanie art. 44 § 2 Kkw poprzez niezwłoczne kierowanie spraw na posiedzenia w 
przedmiocie orzekania kar zastępczych z pominięciem egzekucji oraz ścisłe rozważanie 
przesłanek uzasadniających kierowanie należności do egzekucji, 
- ścisłe stosowanie się do uregulowania wynikającego z brzmienia art. 12a § 2 Kkw oraz § 372 
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, 
- rozważenie skierowania na posiedzenie sprawy sygn. akt II K 76/02, 
- podjęcie działań sprawdzających w sprawie VI K 264/03.  

 
 

w sprawach cywilnych i karnych 
 

1. 31 sierpnia, 2, 9, 16, 23 i 30 września – kontrola w przedmiocie rozmieszczenia etatów 
urzędniczych w sądach rejonowych okręgu lubelskiego, przeprowadzona przez inspektorów 
ds. biurowości SO w Lublinie – Macieja Blocha, Teresę Makaruk, Annę Reszkę i Małgorzatę 
Romanowicz.  
Pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych w przedmiocie rozmieszczenia 
etatów urzędniczych w SR w Puławach. Wskazano na potrzebę kontynuowania działań 
zmierzających do racjonalizacji wykorzystania etatów w grupie urzędników sądowych we 
wszystkich komórkach sądu. Nie zgłoszono uwag, ani zastrzeżeń do protokołu. Nie wydano 
zarządzeń pokontrolnych. 
 

2. listopad – lustracja w przedmiocie badania prawidłowości przydziału sędziów, referendarzy i 
asystentów sędziów do poszczególnych wydziałów oraz obciążenia ich pracą w celu wyrównania 
obciążeń między wydziałami i pionami orzeczniczymi, jak również oceny monitorowania 
rozmieszczenia etatów asystentów sędziów w ramach sądu, mające na celu racjonalizację 
wykorzystania kadry asystenckiej. 
Do chwili obecnej brak protokołu z kontroli.  

 
 

w pozostałych komórkach organizacyjnych 
 

1. 7 marca – 28 kwietnia – lustracja Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania 
Orzeczeń w Sprawach Karnych w zakresie prawidłowości czynności podejmowanych przez 
zawodowych kuratorów sądowych w związku ze sprawowaniem nadzorów, o których mowa w 
art. 181a § 2 Kkw nad wykonywaniem zakazu przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub 
opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również nakazu okresowego opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – Kurator Okręgowy Maria Dąbska.  
Ocena pozytywna.  
Zalecono: 
- przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących wykonywania środków karnych zawartych 
w KKw i rozporządzeniu MS z dnia 26.02.2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków 
i uprawnień przez kuratorów sadowych w sprawach karnych wykonawczych  
- prawidłowe określanie terminu wykonywania środków karnych zgodnie z dyspozycją art. 43 § 
2a KK 



- dokonanie korekty formularzy i dostosowanie ich do przepisów dotyczących omawianej 
kategorii spraw, 
-  podejmowanie działań celowych oraz wyeliminowanie gromadzenia zbędnej dla tej kategorii 
spraw dokumentacji.  
 

2. 10 czerwca – 10 września – wizytacja I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania 
Orzeczeń w Sprawach Karnych SR w Puławach dot. organizacji i warunków pracy, obciążenia 
zespołu, prawidłowości działań podejmowanych w sprawowanych dozorach kuratorów 
zawodowych i społecznych z analizą stanu kadry – Zastępca Kuratora Okręgowego Jolanta 
Kozłowicz. Bardzo dobra ocena pracy Zespołu. 
Zalecono: 
- zapewnienie wszystkim kuratorom zespołu dostępu do systemu NOE-SAD 
- we wstępnej fazie dozoru w sprawach prowadzonych przez kuratorów społecznych 
przeprowadzanie rozmowy informacyjnej z osobami oddanymi pod dozór oraz pozyskiwanie 
informacji o podopiecznych z KRK 
- w sprawach kategorii „O”: podejmowanie działań celowych i zaplanowanych zmierzających do 
wykonania obowiązków wynikających z wyroku, dokonywanie w czasie pierwszego kontaktu ze 
skazanym istotnych dla sprawy ustaleń warunkujących dalszy sprawny przebieg postępowania, 
precyzyjne określanie przedmiotu żądanych informacji od różnych instytucji tak aby odpowiedzi 
stanowiły przydatny materiał do oceny zachowania skazanego, podejmowanie zdecydowanych 
działań mobilizujących i dyscyplinujących szczególnie wobec skazanych z art. 209 Kk 
- zamieszczanie na dokumentacji wpływającej do akt sprawy adnotacji o zapoznaniu się z treścią 
oraz sposobie załatwienia.  
 
3. 30 czerwca – 15 lipca – lustracja I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania 
Orzeczeń w Sprawach Karnych SR w Puławach w zakresie prawidłowości wykonywania przez 
zawodowych kuratorów sądowych czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem 
wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego 
odbywającego tę karę ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i prawidłowości reakcji kuratora 
na okoliczności świadczące o uchylaniu się skazanego od odbywania kary lub nałożonych na niego 
obowiązków oraz sprawności i prawidłowości reakcji kuratora na sytuacje, w których po upływie 
okresu odbywania kary skazany nie wykonał pełnego wymiaru pracy lub innych obowiązków 
związanych z odbywaniem kary – Kurator Okręgowy Maria Dąbska. 
Ocena pozytywna bez wydawania zarządzeń nadzorczych.  
 
4. 18-19 października – kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do 
państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją nierachiwalną a także przestrzegania 
przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – starszy archiwista Archiwum 
Państwowego w Lublinie Anna Jadeszko.  
Ocena pozytywna. Do chwili obecnej brak wystąpienia pokontrolnego. 
 
5. listopad – zadanie audytowe pt. „Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu 
lubelskim” – komórka audytu wewnętrznego SO w Lublinie – audytor Agnieszka Bojda. 
Do chwili obecnej brak protokołu z kontroli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WYKAZ DOKONANYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH 

W 2016 ROKU 
 

stan na 31.12.2016 r.  
 

w sprawach cywilnych 
 

1. 29 kwietnia – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu sprawy sygn. 
akt I Ns 941/12 w związku z uznaniem przez SO w Lublinie za zasadną skargi na przewlekłość 
postępowania w w/w sprawie. Zobowiązano sędziego referenta do niezwłocznego 
podejmowania czynności mających na celu zakończenie postępowania i wydanie orzeczenia 
ze zobowiązaniem do informowania o czynnościach następnego dnia po każdym terminie 
rozprawy. Nadto zobowiązano Przewodniczącą I Wydziału Cywilnego do objęcia nadzorem 
administracyjnym w/w sprawy w zakresie podejmowania przez sędziego referenta czynności 
bez zbędnej zwłoki i w razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie wydania stosownych 
zarządzeń. 

2. 10 czerwca – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Wiceprezesa Sądu sprawy 
sygn. akt IV P 130/13 po rozpoznaniu skargi wniesionej w trybie administracyjnym. Polecono 
Przewodniczącej IV Wydz. Pracy informowanie o stanie sprawy w terminie 3 dni po każdej 
podjętej decyzji w sprawie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz zobowiązano do 
Przewodniczącą IV Wydz. Pracy do udzielenie informacji, czy został zastosowany przepis art. 
174 § 3 Kpc oraz art. 180 § 1 pkt 5 Kpc. 

3. 2 sierpnia – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu sprawy sygn. 
akt I Ns 327/16 po rozpoznaniu wniosku wniesionego w trybie administracyjnym. Zobowiązano 
Przewodniczącą I Wydz. Cywilnego do niezwłocznego podejmowania czynności w sprawie oraz 
udzielania informacji o każdej czynności nie później niż w terminie 5 dni po jej wykonaniu oraz 
zobowiązano sędziego referenta do niezwłocznego podejmowania czynności zmierzających do 
zakończenia postępowania w sprawie oraz udzielania informacji o każdej czynności w terminie 
5 dni po jej wykonaniu.  

4. 22 września – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Wiceprezesa Sądu sprawy 
sygn. akt I Ns 183/12 po rozpoznaniu skargi wniesionej w trybie administracyjnym. Polecono 
Przewodniczącej I Wydz. Cywilnego bieżącą kontrolę sprawy w zakresie podejmowania przez 
sędziwego referenta czynności bez zbędnej zwłoki i w razie stwierdzenia uchybień w tym 
zakresie wydania stosownych zarządzeń. Zobowiązano sędziego referenta do podjęcia 
wszelkich czynności mających na celu wydanie rozstrzygnięcia w jak najkrótszym terminie oraz 
do udzielania w terminie 3 dni po każdym terminie rozprawy informacji o przeprowadzonych 
czynnościach oraz planowanych terminach ewentualnych dalszych czynności zmierzających 
do wydania rozstrzygnięcia.  

 
w sprawach karnych 

 
5. 27 stycznia – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu sprawy sygn. 

akt II K 1406/12 w związku z uznaniem przez SO w Lublinie za zasadną skargi na przewlekłość 
postępowania w w/w sprawie. Zobowiązano sędziego referenta do niezwłocznego 
podejmowania niezbędnych czynności w sprawie, mających na celu koncentrację materiału 
dowodowego i wydanie rozstrzygnięcia w jak najkrótszym terminie oraz do udzielania 
następnego dnia po każdym terminie rozprawy informacji o przeprowadzonych czynnościach 
oraz o planowanych terminach ewentualnych dalszych czynności zmierzających do wydania 
orzeczenia. Nadto zobowiązano Przewodniczącego II Wydziału Karnego do objęcia nadzorem 
administracyjnym w/w sprawy w zakresie podejmowania przez sędziego referenta czynności 
bez zbędnej zwłoki i w razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie wydania stosownych 
zarządzeń. 

6. 15 lutego – 31 marca – sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych  
z przepisami o ochronie danych osobowych (legalność pozyskiwania danych adekwatność 
danych) w Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydz. Karnego przeprowadzona przez ABI Jacka 
Mogielnickiego. Nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów – bez zarządzeń 
nadzorczych.  



7. 11-13 maja – kontrola stanu magazynowego przechowywanych przedmiotów złożonych do SR 
w Puławach lub zatrzymanych w związku z postępowaniem sądowym w zakresie prawidłowości 
prowadzenia ewidencji przedmiotów i zgodności stanu faktycznego z ewidencją 
przeprowadzona przez Komisję w składzie: Kierownik Oddziału Administracyjnego Iwona 
Rodzik, Kierownik Sekretariatu II Wydz. Karnego Urszula Lisowska i starszy inspektor Ewa 
Wińska w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej. Ocena pozytywna bez zarządzeń 
nadzorczych.  

8. 24 października – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu sprawy 
sygn. akt II K 158/12 po rozpoznaniu wniosku wniesionego w trybie administracyjnym. 
Zobowiązano sędziego referenta do niezwłocznego podejmowania czynności zmierzających do 
zakończenia postępowania w sprawie oraz udzielania informacji o każdej czynności nie później 
niż w terminie 5 dni po jej wykonaniu.  
 

 
inne wewnętrzne kontrole i czynności nadzorcze  

 
1. 17 marca – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Wiceprezesa Sądu 

funkcjonowania zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r. dot. prawa wyboru komornika 
oraz prawidłowości stosowania przez komorników art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji. Polecono komornikom prowadzącym kancelarie przy SR w Puławach 
comiesięczne informowanie o ilości spraw, jakie wpłynęły spoza rewiru działalności komornika, 
a także w ilu sprawach i z jakiego powodu komornik odmówił prowadzenia postępowania wraz 
z informacją jak kształtowała się zaległość i skuteczność oraz jaki był wpływ spraw. 

2. 31 maja – audyt procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie m.in. legalności 
procesów, sposobu udostępniania danych, sposobu współpracy z podmiotami trzecimi, 
poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej  
i elektronicznej, realizacji obowiązku rejestracyjnego – Kancelaria Lex Artist w Warszawie – 
sporządzono protokół z audytu, w którym opisano uchybienia oraz omówiono treść raportu na 
spotkaniu w dniu 29.06.2016 r. z kierownictwem jednostki przy udziale ABI, ASI, Kierownika 
Oddziału Administracyjnego i radcy prawnego.  

3. 31 maja – objęcie nadzorem Prezesa i Dyrektora Sądu wykonywania umowy na usługi 
pocztowe i obowiązku składania reklamacji i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej – zobowiązano wszystkich pracowników do weryfikacji 
otrzymanych zwrotnie od operatora pocztowego dokumentów (zpo, niedoręczone przesyłki) a 
w przypadku stwierdzenia niewykonania umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy 
skutkującym uchybieniem terminowości postępowania sądowego przedstawienie 
dokumentacji orzecznikom w celu wydania stosownych zarządzeń. Nadto w przypadku 
konieczności naliczenia kary umownej lub odszkodowania wynikającego z zapisów umowy 
polecono Kierownikom przedstawianie informacji radcy prawnemu celem uzgodnienia 
wysokości odszkodowania/ kary umownej. 

4. 10 czerwca – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Wiceprezesa Sądu 
problematyki wliczania przez komorników sądowych do spraw skutecznie zakończonych tzw. 
spraw „zakończonych przedstanowczo”. Polecono komornikom prowadzącym kancelarie przy 
SR w Puławach udzielenie informacji, czy w 2015 i 2016 roku wystąpiły takie przypadki. Wobec 
odpowiedzi negatywnych zakończono nadzór.  

5. 30 września – objęcie wewnętrznym nadzorem administracyjnym Wiceprezesa Sądu 
problematyki egzekucji alimentów od dłużników zamieszkujących poza granicami RP w 
zakresie wydawania przez komorników sądowych tytułów wykonawczych wnioskodawcom po 
zakończeniu postępowania i w związku z powyższym polecono komornikom prowadzącym 
kancelarie przy SR w Puławach zwracanie wierzycielom tytułów wykonawczych. Wobec 
informacji zebranych od Komorników Sądowych przy tut. Sądzie nadzór zakończono. 

6. 7-10 listopada – kontrola stanu magazynowego przechowywanych przedmiotów złożonych 
lub zatrzymanych w związku z postępowaniem sądowym dokonana przez Komisję w składzie: 
Przewodnicząca Iwona Rodzik (Kierownik Oddziału Administracyjnego tut. Sądu), Urszula 
Lisowska (Kierownik Sekretariatu II Wydz. Karnego) i Ewa Wińska – starszy inspektor. Kontrolę 
przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za przechowywane 
przedmioty.  
Sposób prowadzenia ewidencji dowodów rzeczowych uznano za prawidłowy. Księga 
przechowywanych przedmiotów zawiera aktualne wpisy, adnotacje są czytelne, a stan 



magazynowy znajduje potwierdzenie w ewidencji dowodów. Zwrócono uwagę na 
niewystarczające miejsce magazynowe.  

7. 7-24 listopada i 1-2 grudnia – wewnętrzna kontrola należności sądowych z zakresu 
terminowości i kompletności wykonywania czynności związanych z przypisem, uiszczeniem, 
odpisaniem należności sądowych przez upoważnionych pracowników dokonana przez 
Dyrektora Sądu Iwonę Wójcik we wszystkich Wydziałach tut. Sądu prowadzących należności 
sądowe i wykonujących czynności w ramach ściągalności tych należności.  Nieprawidłowości 
stwierdzone w toku kontroli opisano w odniesieniu do konkretnych spraw, zobowiązano 
pracowników odpowiedzialnych za należności do uzupełnienia brakujących danych na kartach 
dłużników oraz do terminowego przypisu należności, a także do przedstawienia informacji o 
wykonanych czynnościach.  
 

 

 
 

 

 


