MS-S20K 02.03.2016

MINISTE RS TW O SPRAWIEDLIWOŚ CI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
SR w Nowym Sączu [WYDZIAL]

Adresaci:
1. Sąd Okręgowy
2. Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

MS-S20KW
SPRAWOZDANIE
w sprawach dotyczących
ksiąg wieczystych

Okręg

Sprawozdanie należy przekazać adresatom w terminie:
1. do 9 dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi od
początku roku do końca kwartału
2. do 14 dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi narastającymi
od początku roku do końca kwartału

Apelacja Krakow ska

za rok 2015 r.
Numer identyfikacyjny REGON

*) Niepotrzebne skreślić.

Dział 1. Ewidencja spraw
WPŁY NĘŁO
SPRAWY
wg repertoriów
lub wy kazów

0

Dziennik zbioru dokumentów
Dziennik odpisów

razem

1

2

3

z tego

4

razem

uwzględniono w
całości lub w
części

oddalono

zwrócono

odrzucon
o wniosek

5

6

7

8

9

umorzono
10

przekazane
do innej
jednostki

inne
załatwienia

11

Pozostało na
okres następny

13

12

0
1

607

18.584

19

3

18.296

17.612

204

115

21

199

6

139

895

KW

0
2

607

a)c)17.565

19

d)3

b)17.280

16.596

204

115

21

199

e)6

139

892

Zd

0
3

Odp.

0
4

1.016

1.016

RAZEM (wiersze od 2 do 4)
Dziennik ksiąg wieczystych

Pozostało
z ubiegłego
roku

Z A Ł A TW I O N O

w ty m
ponownie wpisane
w ty m
przekazane z
ogółem
innej jednostki

1.019

Dział 1.a. W tym wpływ spraw: o założenie księgi wieczystej
o wpis

01

2.553

02

15.012

Dział 1.c. W tym wpływ spraw z wniosku notariuszy

Dział 1.b. Załatwione sprawy przez:

8.609

ogółem

01

1.894

w wy niku rozpoznania skargi od wpisu

02

26

03

15.386

Sędziów

Dział 1.d. W tym wpływ spraw w wyniku zmian organizacyjnych

3

Ref erendarzy sądowych

Dział 1.e. W tym załatwiono spraw w wyniku zmian organizacyjnych

Strona 1 z 9

MS-S20K 02.03.2016

Dział 2.1.
Stan ksiąg wieczy stych w ostatnim
dniu okresu sprawozdawczego

Dział 2.2. W okresie sprawozdawczym

wg repertorium ksiąg
wieczy stych

KW

147.020

01

Liczba ksiąg

wg repertorium archiwum

Ar

13.265

02

założony ch

01

2.454

zamkniętych

02

295

Dział 3. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
Liczba spraw niezałatwiony ch pozostający ch od daty pierwszego wpły wu do sądu

razem
(kol. 2 + 3 + 4)

do 15 dni

od 16 dni do 1 mies.

suma powy żej 1
mies.
(kol. 5 do 7)

ponad 1 do 2
mies.

ponad 2 do 3 mies.

1

2

3

4

5

6

0

Sprawy KW

01

Sprawy Zd

02

892

711

163

18

Dział 4.1. Liczba wnoszonych środków zaskarżenia
Liczba wnoszonych środków zaskarżenia

W tym

skargi na orzeczenia
ref erendarzy
sądowy ch

75

na wpis

02

29

na postanowienie

03

30

04

16

skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

ponad 3 do 6 mies. ponad 6 do 12 mies.

ponad 12 mies.

7

8

6

9

1

10

1

Dział 4.2. Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia

01

apelacje

suma powy żej
3 miesięcy
(kol. od 8 do 10)

11

05

Środki zaskarżenia
Liczba przekazanych
/rozpoznanych
środków zaskarżenia
skargi na
orzeczenia
referendarzy
sądowych

W tym

Wy szczególnienie

do 1 miesiąca

1 do 2 mies.

2 do 3 mies.

3 do 6 mies.

01

13

11

11

41

4

02

4

8

10

40

1

apelacje

03

9

3

1

1

3

skargi o stwierdzenie
niezgodności z
prawem

04

Dział 5. Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)

(§ 4485 ust. 1 zarządzenia Ministra Spraw iedliw ości z dnia 12 grudnia 2003 roku
w spraw ie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądow ych oraz innych działów administracji sądow ej (Dz. Urz. Min. Spraw iedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.))
Wy szczególnienie
0

Skargi na pracę sądu

powy żej
12 mies.

6 do12 mies.

Wpły nęło

Przesłano do sądu
właściwego

uwzględniono

1

2

3

Rozpoznanie skargi
oddalono
4

01
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inne

Zarządzono wy płatę
przez Skarb Państwa

Kwota
(w złoty ch)

5

6

7

Wyszczególnienie

Sędziowie
w wydziałach
wieczystoksięgowych

Pracownicy
administracyjni
0
1

01
0,681

Ref erendarze
Treść

0
2
3
4

1
5
6
7

Liczba
według limitu etatów na Liczba według limitu etatów w
okresie staty sty czny m
ostatni dzień okresu
staty sty cznego

2

0,681

Obsada
średniookresowa
0,591

3

Strona 3 z 9

do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu
statystycznego)

Liczba sędziów delegowanych

14
15
16

2,000

Dział 6.2. Obsada Sądu (Wydziału)

Liczba obsadzony ch
etatów na ostatni dzień
okresu statysty cznego
4

Liczba obsadzony ch
etatów w okresie
staty sty czny m)

01

4,800
4,400
3,870
4,800
5

4,400

urzędnicy
02

11,500
11,656
10,486
11,500
11,656

asy stenci
sędziów
03
17
18
19
20

w trybie art. 77 § 9 usp do SO

21

0,681

Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym)

Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego)

Liczba sędziów delegowanych

sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 9 usp do SO

Obsada średniookresowa

do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu
statystycznego)

Obsada sędziów delegowanych

13

Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub
na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO

Liczba sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na
czas określony do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości

12

Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas
nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO

Liczba sędziów SR w ramach limitu (na ostatni dzień okresu statystycznego
delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwośc i

11

Liczba sędziów (funkcyjnych SR tego sądu

funkcyjni SR) - I wersja

10

(sędziowie

9

Obsada średniookresowa

Liczba sędziów innego SR delegowanych do pełnienia
czynności orzeczniczych w
pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym

8

Obsada sędziów innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie rejonowym

Liczba sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym

Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym

Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym
lub niepełnym wymiarze w danym sądzie w trybie art. 77 § 1 usp na czas określony
lub nieokreślony

Obsada średniookresowa sędziowie SO delegowanych do pełnienia czynności
orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie, w trybie art. 77 §
1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony

Liczba sędziów SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do
pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwośc i, KSSiP,a także delegowanych
w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w
pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w
pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym

Obsada średniookresowa sędziowie SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz
delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwośc i, KSSiP, a
także delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas
określony orzekający w pełnym wymiarze w SO i delegowanych do pełnienia
czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym

Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu
(w okresie statystycznym)

Liczba sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu
(na ostatni dzień okresu statystycznego)

MS-S20K 02.03.2016

Dział 6.1. Limit i obsada Sądu (Wydziału)

22

0,681

MS-S20K 02.03.2016

Dział 7. Obciążenia administracyjne respondentów
Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
przygotow anie danych dla potrzeb w ypełnianego formularza
w ypełnienie formularza

1.320
75

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzyskać pod numerem telefonu

...........................................

.

..............................................................................

.................................................................................................................

............................................................................

................................................................................................................

.......................................................................

.................................................................................................................

(miejscowość i data)

(miejscowość i data)

(miejscowość i data)
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(pieczątka i podpis osoby sporządzającej)

(pieczątka i podpis przewodniczące go

(pieczątka i podpis prezesa sądu)

wydziału)

Objaśnienia do formularza MS-S20KW

MS-S20K 02.03.2016

Dział 1.
Dziennik odpisów w . 04 – nie należy w ykazyw ać danych dotyczących w niosków o odpisy ksiąg w ieczystych w ydaw anych przez ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, działającą przy
w ydziale ksiąg w ieczystych.
Dział 2.1
„ Stan ksiąg w ieczystych w ostatnim dniu okresu spraw ozdaw czego w g repertorium ksiąg w ieczystych " - należy w ykazać liczbę ksiąg w ieczystych będących na stanie w g repertorium ksiąg
w ieczystych w ostatnim dniu okresu spraw ozdaw czego. Stanu tego nie należ} utożsamiać z ostatnim numerem bieżącym w tym repertorium na ostatni dzień okresu spraw ozdaw czego. Wielkości te są
bow iem różne, w szczególności w przypadku zamknięcia niektórych z w ykazanych w tym repertorium ksiąg w ieczystych lub przekazania ich do innego sądu.""
„ Stan ksiąg w ieczystych w ostatnim dniu okresu spraw ozdaw czego w g repertorium archiw um " - należy w ykazać liczbę ksiąg w ieczystych będących na stanie w g repertorium archiw um w
ostatnim dniu okresu spraw ozdaw czego. Stanu tego nie należy utożsamiać z ostatnim numerem bieżącym w tym repertorium na ostatni dzień okresu spraw ozdaw czego. Wielkości te są bow iem różne
w przypadku przekazania niektórych ksiąg w ieczystych w pisanych do tego repertorium do archiw um państw ow ego."
Dział 3.
Dział ten dotyczy w szystkich niezałatw ionych spraw na ostatni dzień okresu spraw ozdaw czego i obejmuje także spraw y, które nie w płynęły w danym okresie spraw ozdaw czym oraz te, które były
poprzednio zaw ieszone, a także te, które zostały podjęte po zaw ieszeniu i na ostatni dzień okresu spraw ozdaw czego nie były załatw ione. Wykazuje się stan spraw niezałatw ionych ogółem.
Terminow ość niezałatw ienia oblicza się od pierw szej rejestracji spraw y w sądzie, a w ięc także sprzed ew entualnego zaw ieszenia postępow ania. Spraw ami niezałatw ionymi są w szystkie spraw y,
w których nie doszło do zakreślenia spraw y w urządzeniu ew idencyjnym.
Dział 4.2.
W w ierszu 02 należy w ykazać terminow ość rozpoznania środka zaskarżenia, a w w ierszu 03 i 04 terminow ość przekazania środka zaskarżenia.
Objaśnienia w spólne dla w szystkich pionów orzeczniczych.
1. Dla w ykazyw ania obsad przyjmuje się, że rok jest rów now ażny 360 dniom pracy (12 m iesięcy po 30 dni), a okres półrocza 180 dniom . Przy w yliczaniu obsady średniookresow ej i odliczaniu
okresów nieobecności w pracy przyjmuje się, że okres nieobecności w pracy niezależnie od przyczyny (urlop, zw olnienie) obejm ujący w eekend liczony jest jako całość. Przykładow o urlop od
poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia oznacza nie 6, a 8 dni urlopu. W sytuacji, gdy okres nieobecności obejmuje jedynie dni pow szednie i nie obejmuje w eekendu przy obsadzie
średniookresow ej odliczamy liczbę tych dni, choćby był to urlop od poniedziałku do piątku, a w ięc 5, a nie 7. Uw agi te nie dotyczą w ykazyw ania obsad sędziów sądu rejonow ego orzekających na
delegacji w pełnym w ymiarze w sądzie okręgow ym, gdyż nieobecności, w tym urlopy tych sędziów za ten okres nie mają żadnego w pływ u na pracę sądu rejonow ego, a okresy nieobecności dotyczą
sądu okręgow ego. Nie podlegają odliczeniu dni sesyjne sędziów sądów rejonow ych delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp do orzekania w SO na czas nieokreślony czy określony w niepełnym w ymiarze
czy też dni sesyjne sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 9 usp, albow iem nie są to nieobecności w pracy. Podobnie uw agi te nie dotyczą w ykazyw ania limitu etatów sędziów sądów rejonow ych
delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości. Nie odliczamy jako okresów nieobecności w pracy czasu szkoleń.
2. „Sędziow ie funkcyjni SR” to prezesi, w iceprezesi, przew odniczący w ydziałów , zastępcy przew odniczących w ydziałów , kierow nicy sekcji, rzecznicy prasow i (sędziow ie SR pow ołani do pełnienia tej
funkcji). W kolumnach pośw ięconych liczbie sędziów funkcyjnych, w przypadku gdy jeden sędzia łączy dw ie czy naw et trzy f unkcje, w ykazujemy go jedynie raz, tzn. jako jednego funkcyjnego. Nie są
sędziami funkcyjnymi na użytek spraw ozdania MS-S16 sędziow ie w izytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Na określone w objaśnieniu zasady w ykazyw ania lim itów i obsad nie m ogą rzutow ać ustalone przez kolegia sądów okręgow ych zakresy czynności sędziów .
4. „Liczba sędziów SR i w akujących stanow isk sędziowskich, w ram ach lim itu na ostatni dzień okresu statystycznego” - należy w ykazać w yłącznie sędziów sądu rejonow ego, niefunkcyjnych i
funkcyjnych (prezesi, w iceprezesi, przew odniczący w ydziałów , zastępcy przew odniczących w ydziałów , kierow nicy sekcji, rzecznicy prasow i), którzy zostali przydzieleni do opisyw anego pionu
orzeczniczego, oraz w akujące stanow iska sędziow skie w tym pionie na ostatni dzień okresu statystycznego. Wliczeniu podlegają także sędziowie danego sądu rejonowego przydzieleni do danego
pionu, a delegow ani do Ministerstw a Spraw iedliw ości. Przykładow o, gdy do w ydziału było przydzielonych 8 sędziów , z których na ostatni dzień okresu statystycznego, jeden przebyw a na urlopie dla
poratow ania zdrow ia, drugi jest w iceprezesem sądu rejonow ego, trzeci pełni funkcję przew odniczącego w ydziału, czw arty zrzekł się stanow iska sędziow skiego i stanow isko to ma w ocenie Prezesa
Sądu Rejonow ego po obsadzeniu pozostać w tym pionie, pozostałych 4 orzeka w pełnym w ymiarze obciążenia - należy w ykazać liczbę 8. Liczbę sędziów SR i w akujących stanow isk sędziow skich, w
ram ach ogólnego lim itu etatów sądu rejonow ego na ostatni dzień okresu statystycznego stanow i suma liczby sędziów i w akujących stanow isk w ramach limitów poszczególnych pionów
orzeczniczych. Liczbę sędziów SR i w akujących stanow isk sędziow skich, w ram ach lim itu danego pionu orzeczniczego na ostatni dzień okresu statystycznego, stanow i liczba sędziów i w akujących
stanow isk sędziow skich w tym pionie na ten dzień. W om aw ianych kolum nach nie należy w ykazyw ać sędziów sądów okręgow ych delegow anych do sądu rejonow ego. Liczba sędziów i
w akujących stanow isk w poszczególnych pionach w kolum nach w ykazujących lim it na ostatni dzień okresu statystycznego pow inna odpow iadać ogólnem u lim itow i etatów sędziow skich SR
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(w tym w akujących stanow isk) w danym sądzie na ten dzień. Wliczeniu do lim itów podlegają także etaty sędziów SR delegow anych do sądów okręgow ych do pełnienia czynności
adm inistracyjnych oraz etaty sędziów SR delegow anych do sądu okręgowego w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony (tak w pełnym , jak i niepełnym w ym iarze)
czy też delegow anych w trybie art. 77 § 9 usp. Posługujem y się przy w yliczeniach dla ustalenia lim itu etatów i w akujących stanow isk w poszczególnych pionach regułam i z następnego
punktu. Dane z kolumny z limitem etatów na ostatni dzień okresu statystycznego różnią się od danych z kolumny dotyczącej limitu etatów za dany okres statystyczny jedynie tym, że obejmują także te
etaty, które zostały przydzielone do sądu czy pionu w okresie statystycznym niezależnie od tego, kiedy zostały przyznane sądow i, a tym samym danemu pionow i w okresie statystycznym. Przykładow o
przydział now ego etatu z ustaw y budżetow ej w dniu 1 czerw ca w niniejszej kolumnie zostanie w ykazany jako całość, a w kolumnie dotyczącej limitu etatów za dany okres jedynie jako 1/6 (podobnie
będzie w sytuacji przeniesienia sędziego z jednego sądu do drugiego w okresie statystycznym). Etat ten pow inien być w ykazany w danym pionie, do którego został skierow any, a w sytuacji, gdy sędzia
będzie orzekał w różnych pionach, etat ten należy w ykazać poprzez ustalenie proporcji orzekania w tych pionach odniesionej do całości okresu, a w ięc w sytuacji, gdy proporcja za okres miesiąca
orzekania w dw óch pionach w yniesie 1/3 do 2/3, to w ykazujemy etat w 1/3 w danym pionie orzeczniczym, a 2/3 w innym pionie orzeczniczym. W sytuacji, gdy czas przydziału etatu nie pozw ala na
ustalenie proporcji orzekania w pionach, w jakich ma orzekać sędzia po jego objęciu, etat ten należy podzielić w proporcji, jaka w ocenie prezesa sądu będzie miała miejsce.
5. „Liczba sędziów SR i w akujących stanow isk sędziow skich, w ram ach lim itu w danym okresie statystycznym ” - należy w ykazać w yłącznie sędziów sądu rejonow ego, niefunkcyjnych i
funkcyjnych (prezesi, w iceprezesi, przew odniczący w ydziałów , zastępcy przew odniczących w ydziałów , kierow nicy sekcji, rzecznicy prasow i), którzy zostali przydzieleni do opisyw anego pionu
orzeczniczego, oraz w akujące stanow iska sędziow skie w tym pionie za dany okres statystyczny. Wliczeniu podlegają także sędziow ie danego sądu rejonow ego przydzieleni do danego pionu a
delegow ani do Ministerstw a Spraw iedliw ości. Przykładow o, gdy do w ydziału było przydzielonych 8 sędziów w danym okresie statystycznym, a jeden przebyw a na urlopie dla poratow ania zdrow ia,
drugi jest w iceprezesem sądu rejonow ego, trzeci pełni funkcję przew odniczącego w ydziału, czw arty zrzekł się stanow iska sędziow skiego i stanow isko to ma w ocenie Prezesa Sądu Rejonow ego po
obsadzeniu pozostać w tym pionie, pozostałych 4 orzeka w pełnym w ymiarze obciążenia - należy w ykazać liczbę 8. Liczbę sędziów SR i w akujących stanow isk sędziow skich, w ram ach ogólnego
lim itu etatów sądu rejonow ego, stanow i suma liczby sędziów i w akujących stanow isk w ramach limitów poszczególnych pionów orzeczniczych za dany okres statystyczny. Liczbę sędziów SR i
w akujących stanow isk sędziow skich, w ram ach lim itu danego pionu orzeczniczego za dany okres statystyczny, stanow i liczba sędziów i w akujących stanow isk sędziow skich w tym pionie. W
om aw ianych kolum nach nie należy w ykazyw ać sędziów sądów okręgow ych delegow anych do sądu rejonow ego. Liczba sędziów i w akujących stanow isk w poszczególnych pionach w
kolum nach w ykazujących lim it za dany okres statystyczny pow inna odpow iadać ogólnem u lim itowi etatów sędziowskich SR (w tym w akujących stanow isk) w danym sądzie za dany okres
statystyczny. Wliczeniu do lim itów podlegają także etaty sędziów SR delegow anych do sądów okręgowych do pełnienia czynności adm inistracyjnych oraz etaty sędziów SR delegow anych
do sądu okręgow ego w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony (tak w pełnym , jak i niepełnym w ym iarze) czy też delegow anych w trybie art. 77 § 9 usp. Lim it
etatów w pionie ustala się przez w skazanie w szystkich etatów i w akujących stanow isk w danym pionie. W sytuacji gdy dany sędzia sądu rejonow ego orzeka w dw óch czy w ięcej pionach
orzeczniczych, to należy jego etat w ykazać proporcjonalnie do liczby sesji w tych pionach odniesionej do ogółu sesji. Przykładow o sędzia w skali danego okresu statystycznego odbył łącznie
120 sesji (rozpraw i posiedzeń), z czego w pionie karnym 90, a pozostałe 30 w pionie cyw ilnym. Wów czas jego etat w pionie karnym należy w ykazać jako 0,75 (90 sesji/120 sesji pomnożone przez 1
(jako etat)), zaś w pionie cyw ilnym 0,25. Pow yższe w żaden sposób nie w płynie na zw iększenie czy też zmniejszenie limitu etatów w danym sądzie rejonow ym, a spow oduje jedynie cząstkow e
w ykazywanie etatów w poszczególnych pionach. W przypadku w akujących stanow isk przypisanych do pionu w całym okresie statystycznym w ykazujem y je w podziale w ram ach ustalonej
w yżej proporcji sesji. W sytuacji uzyskania now ego etatu w dniu 1 czerw ca 2006 roku np. z ustaw y budżetowej etat ten w ykazujemy jedynie w ram ach okresu, jakim dysponował nim sąd, a
tym sam ym dany pion, a w ięc jedynie 1/6. Całość etatu zostanie w ykazana w kolum nie dotyczącej lim itu etatów i w akujących stanow isk na ostatni dzień okresu statystycznego.
6. Dane dotyczące danego pionu obejmują także dane z w ydziałów zamiejscow ych danego sądu rejonow ego oraz w ydziałów w ykonaw czych i egzekucyjnych.
7. Wszystkie w yliczenia cząstkow e w ykazuje się do trzeciego miejsca po przecinku, np. 0,565. Wynik końcow y podaje się w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
8. W sytuacji, gdy w sądzie rejonow ym w danym pionie jest w ięcej niż jeden w ydział do ustalenia średniookresow ej liczby sesji sędziego SR w danym okresie statystycznym (miesięcznym,
półrocznym czy też rocznym), przyjmuje się w szystkie sesje z tych w ydziałów sędziów sądu rejonow ego (bez sędziów funkcyjnych sądu, sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas
nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w sądzie okręgow ym) poprzez określenie łącznej liczby sesji (rozpraw y i posiedzenia) za dany okres statystyczny takich sędziów
podzielonej następnie przez obsadę średniookresow ą tych sędziów . W przypadku, gdy w danym pionie (w ydziale) jest jeden sędzia niefunkcyjny, czy też do w yliczenia średniookresow ej liczby sesji
przyjmujemy dane dotyczące jedynego sędziego nie funkcyjnego, nie dokonujemy dzielenia liczby sesji przez obsadę średniookresow ą danego sędziego. Przyjmujemy do określenia średniookresow ej
liczby sesji jedynie tego sędziego niefunkcyjnego, który orzeka w danym w ydziale w pełnym zakresie (nie orzeka w kilku w ydziałach) oraz orzekał przez cały okres spraw ozdaw czy. W sytuacji braku
sędziów niefunkcyjnych przyjm uje się liczbę sesji (rozprawy i posiedzenia) tego sędziego funkcyjnego, który posiada najw iększą ich liczbę. Ustalenie średniookresow ej liczby sesji dotyczy nie
w okand, a terminów sesyjnych sędziów (nie tylko składów orzekających), a zatem nie jest tożsama z danymi z działu 1.2.1 czy 1.2.2.
9. Liczby sędziów w kolumnach następujących po obsadzie średniookresow ej (w żadnym w ypadku nie dotyczy to kolum n dotyczących lim itu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego czy
też za dany okres statystyczny oraz kolum ny dotyczącej sędziów delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości) w ykazujemy w liczbach całkow itych jako osoby, których dana kolumna
dotyczy, choćby nie dotyczył ich cały okres statystyczny. Przykładow o sędzia sądu rejonow ego w okresie statystycznym nie pełnił żadnej funkcji przez okres dw óch miesięcy, przez dw a miesiące był
sędzią funkcyjnym, a następnie został delegow any do pełnienia czynności orzeczniczych do sądu w yższego rzędu, w ów czas danego sędziego w liczbie sędziów w ykazujemy w każdej kolumnie
dotyczącej liczby sędziów następującej po obsadzie jako osobę, a nie cząstkow o za dane okresy.
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10. „Obsadę średniookresow ą (sędziow ie SR z w yłączeniem sędziów funkcyjnych tego sądu, sędziów delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości, KSSiP oraz sędziów SR
delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ym iarze w SO i delegow anych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym
w ymiarze w innym sądzie rejonow ym)” - w ykazuje się łącznie dla w szystkich w ydziałów tego pionu w edług średniookresow ego zatrudnienia, a zatem faktycznych dni św iadczenia pracy w danym okresie
statystycznym po odliczeniu w szystkich okresów nieobecności w pracy, a w ięc zw olnień lekarskich, urlopów itp. (patrz punkt I). Chodzi oczyw iście nie o w yłączenie sędziów, ale okresów , w jakich
pełnili funkcję czy byli delegow ani do SO czy Ministerstw a Spraw iedliw ości czy KSSiP. Przykładow o 120 dni nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do w szelkich w yliczeń, że rok jest
rów now ażny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 rocznej obsady średniookresow ej. Identyczny sposób w yliczeń dotyczy okresu statystycznego, jakim jest półrocze, a w ięc 120 dni
nieobecności w skali półrocza (przy przyjęciu do w szelkich w yliczeń, że półrocze jest rów now ażne 180 dniom - 6 miesięcy X 30 dni) daje 0,334 rocznej obsady średniookresow ej (60 dni
pracy/180=0.334). W kolumnach tych w ykazujemy także obsadę sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w niepełnym w ym iarze
w SO. W obsadę nie w liczam y okresów delegacji sędziów SR do Ministerstwa Spraw iedliwości, KSSiP i nie w liczam y okresów delegacji w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na
czas określony orzekających w pełnym w ym iarze w SO. W oddzielnych kolumnach w ykazujemy limit etatów (w tym samym obsadę średniookresow ą) sędziów SR delegow anych do pełnienia
czynności w Ministerstw ie Spraw iedliw ości oraz obsadę sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w SO.
11. „Obsadę średniookresow ą sędziów SO delegow anych do pełnienia czynności orzeczniczych w sądach rejonow ych” w ykazujemy poprzez odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego o
ile dotyczy orzekania w pełnym w ymiarze. Przykładow o delegow anie sędziego sądu okręgow ego do pełnienia czynności orzeczniczych w sądzie rejonow ym z dniem 1 marca oznacza, iż obsada
w yniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego okresu statystycznego). „Obsadę średniookresow ą sędziów SO delegow anych do pełnienia czynności w danym sądzie i
w ykonujących czynności orzecznicze w trybie art. 77 § 1 usp w niepełnym w ymiarze na czas nieokreślony lub na czas określony” w ykazuje się tak jak sędziów funkcyjnych w w ersji II, a w ięc zgodnie z
regułami opisanymi w punkcie 16. W kolejnej kolumnie w ykazujemy liczbę sędziów , tj. osób, których delegacja dotyczyła.
12. „Obsada sędziów danego SR delegow anych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym w ymiarze w innym sądzie rejonow ym”- w ykazujemy poprzez podanie okresu delegacji bez w zględu na
okresy nieobecności (urlopy, zw olnienia), gdyż okresy nieobecności (urlopy, zw olnienia) pozostają bez w pływ u na pracę danego sądu rejonow ego. Obsada tym samym w tym przypadku rów na jest
limitow i etatów tego sędziego. W kolumnie następnej w ykazujemy liczbę sędziów podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła.
13. „Obsada sędziów z innego SR delegow anych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym w ymiarze danym sądzie rejonow ym”- w ykazujemy w przypadku delegacji w pełnym
w ymiarze poprzez podanie okresu delegacji z uw zględnieniem okresów nieobecności w pracy (urlopy, zw olnienia), gdyż okresy nieobecności (urlopy, zw olnienia) oddziaływ ają na pracę danego sądu
rejonow ego. W sytuacji delegacji do orzekania w niepełnym w ymiarze obsadę w ykazujemy jak sędziów funkcyjnych w edług metody 2. W kolumnie następnej w ykazujemy liczbę sędziów podając liczbę
osób, których delegacja dotyczyła.
14. „Obsadę średniookresow ą (sędziow ie funkcyjni SR) – w ersja I” w ykazuje się w edług średniookresow ego zatrudnienia po w cześniejszym ustaleniu, które z osób funkcyjnych w danym pionie
orzekają, a zatem faktycznych dni św iadczenia pracy w danym okresie statystycznym po odliczeniu w szystkich okresów nieobecności w pracy, a w ięc zw olnień lekarskich, urlopów itp. (patrz punkt I).
Przykładow o 120 dni nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do w szelkich w yliczeń, że rok jest rów now ażny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 rocznej obsady średniookresow ej, a w
półroczu przy tej skali nieobecności daje to 0,334 (60 dni pracy/180=0,334). W w ypadku gdy osoba funkcyjna orzeka w dw óch pionach, należy obliczyć średniookresow e zatrudnienie tej osoby, a
następnie poprzez analizę porów naw czą jego liczby sesji (rozpraw y i posiedzenia) w obu pionach ustalić proporcję między nimi, którą następnie należy odnieść do w yliczonej w cześniej jego
średniookresow ej obsady i w skazać tym samym oddzielnie jego obsadę średniookresow ą tak dla jednego, jak i drugiego pionu dodając odpow iednio do innych obsad średniookresow ych sędziów
funkcyjnych w danych pionach. Przykładow o obsada danego sędziego w ynosi 0,900 w danym okresie statystycznym, a sędzia brał udział w 8 sesjach cyw ilnych i dw óch karnych w danym okresie
statystycznym, a zatem orzekał łącznie na 10 terminach, z czego w 80 % w pionie cyw ilnym, a zatem jego obsada średniookresow a w pionie cyw ilnym w yniesie 0,72 (0,8 x 0,900), a w pionie karnym
0,18 (0,2 x 0,900), co daje łącznie 0,900 jego średniookresow ej obsady. Jeżeli w danym okresie statystycznym sędzia sądu rejonow ego pełnił funkcję nie przez cały okres statystyczny, a
jedynie przez jakąś jego część, np. 2 m iesiące, to w ówczas obsadę średniookresową za okres dw óch m iesięcy w ykazujemy w tej kolum nie, a obsadę średniookresow ą za pozostały okres
statystyczny w kolum nie dotyczącej sędziów sądu rejonow ego, którzy nie pełnią funkcji. Liczbę dni „innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu” (przy spraw ozdaniu z pracy w ydziału a nie pionu)
oraz „innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów ” w ykazujemy poprzez proporcję terminów sesyjnych w zględem liczby dni, o ile nie m a m ożliw ości określenia obsady w układzie okresow ym co
przy pracy w iększości osób funkcyjnych nie będzie możliw e (4 miesiące do 12 miesięcy w roku). Przykładow o przew odniczący innego w ydziału cyw ilnego orzekający w danym w ydziale w skali roku na
3 terminach sesyjnych z w szystkich 48 sw oich terminów sesyjnych będzie w ykazany w pracy tego w ydziału jako 3/48 z w szystkich dni sw ojej obsady średniookresow ej a w sw oim w ydziale
macierzystym tego samego pionu jako 45/48 z w szystkich dni sw ojej obsady średniookresow ej. Przy sporządzaniu spraw ozdania zbiorczego z danego pionu przy kilku w ydziałach podział ten nie
będzie miał znaczenia albow iem sędzia ten w obsadzie całego pionu (nie w ydziału) będzie w ykazany z uw zględnieniem całej sw ojej obsady (bez podziału z uw agi na liczbę terminów sesyjnych w
jednym czy drugim w ydziale). W sytuacji sędziego funkcyjnego z innego pionu w yliczenie przeprow adza się analogicznie i dodatkow o dotyczy to nie tylko spraw ozdania z pracy danego w ydziału ale
także i pionu albow iem dla danego pionu orzeczniczego jest to sędzia z innego pionu. Prezesa i w iceprezesa orzekającego w różnych w ydziałach w ykazuje się analogicznie poprzez odniesienie
proporcji liczby terminów do liczby dni ich obsady średniookresow ej. Przykładow o prezes sądu orzekający łącznie w skali roku na 12 terminach sesyjnych z czego 8 w w ydziale cyw ilnym a 4 w w ydziale
pracy i ubezpieczeń przy obsadzie średniookresow ej w ynoszącej 0,800 zostanie w ykazany w pionie cyw ilnym jako 0,533 (8/12 z 0,800) a w pionie pracy i ubezpieczeń jako 0,267 (4/12 z 0,800). W
sytuacji czasow ego określenia obow iązków orzeczniczych (zmiana zakresu czynności) obsadę w każdym z w ydziałów , pionów w ykazujemy za dany okres co jednak przy osobach funkcyjnych
będzie miało charakter w yjątku. Przykładow o sędzia w izytator orzekający w danym w ydziale cyw ilnym, któremu zmieniono z dniem 1 kw ietnia przydział orzeczniczy na rzecz drugiego w ydziału
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cyw ilnego zostanie w ykazany w spraw ozdaniu rocznym w proporcji do okresów (obsada średniookresow a za 3 miesiące w jednym w ydziale i obsada średniookresow a za 9 miesięcy w drugim w ydziale).
Podobnie sytuacja przedstaw iałaby się gdy sędzia w izytator zmienił pion orzeczniczy. Sędziow ie funkcyjni SR (vide pkt 2 objaśnień do działu limity i obsady).
15. „Obsadę średniookresow ą (sędziow ie funkcyjni SR) – w ersja II” w ykazuje się poprzez określenie proporcji ich orzekania (tylko te rozpraw y i posiedzenia sędziów funkcyjnych, na których
posiadali oni spraw y w sw oich referatach, a nie orzekali na sesji jedynie dla uzupełnienia składu bez referatu) do średniookresow ej liczby sesji w yliczonej dla danego okresu statystycznego
sędziów sądu rejonow ego w danym pionie (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym w ymiarze w
SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy okresy delegacji), np. przy 2 sesjach cyw ilnych miesięcznie prezesa sądu, a w ięc 24 w skali roku i średniej w yliczonej dla całego okresu statystycznego - 96
sesji cyw ilnych sędziów sądu rejonow ego (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze
w tym delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości) obsada średniookresow a prezesa sądu w ynosi 0,250 w skali roku. O okresie półrocznym obsada ta w yniesie także 0,250, albow iem 12 sesji do
48 rów nież daje 0,250. W w ypadku 1 sesji miesięcznie, czyli 12 rocznie, obsada średniookresow a danego sędziego funkcyjnego przy 96 sesjach sędziów SR (z w yłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i
sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym w SO oraz delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości) w yniesie 0,125
średniookresow ej obsady rocznej. Według podobnej zasady należy obliczać obsadę średniookresow ą pozostałych w yżej w ymienionych sędziów funkcyjnych. Oczyw iście w sytuacji gdy dany sędzia
funkcyjny orzekał w kilku pionach, jego obsadę średniookresow ą liczymy dla danego pionu na podobnych zasadach, a w ięc przy 10 sesjach w pionie cyw ilnym w danym okresie statystycznym i 6 w
pionie pracy obsada średniookresow a w yniesie w pionie cyw ilnym 10/50=0,200 (przy 50 sesjach sędziego SR w pionie cyw ilnym z w yłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegow anych w
trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym w ymiarze w SO oraz delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości), zaś w pionie pracy 6/40=0,150 (przy 40
sesjach sędziego SR w pionie pracy z w yłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym
w ymiarze w SO oraz delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości).
16. „Liczbę sędziów SR w ram ach lim itu delegow anych do pełnienia czynności w Ministerstw ie Spraw iedliw ości” w ykazujemy poprzez odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego.
Przykładow o delegow anie sędziego sądu okręgow ego do Ministerstw a Spraw iedliw ości z dniem 1 marca oznacza, iż limit etatów w yniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego
okresu statystycznego). Limit etatów sędziów sądu okręgow ego delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości jest rów ny obsadzie średniookresow ej, gdyż nieobecności, w tym urlopy, tych sędziów w
tym okresie nie mają żadnego w pływ u na pracę sądu okręgow ego, a okresy nieobecności dotyczą pracy w Ministerstw ie Spraw iedliw ości. W kolumnie 10 w ykazujemy liczbę sędziów nie w ramach limitu
etatów , a jedynie podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła.
17. „Liczba sędziów SR w ram ach lim itu (na ostatni dzień okresu statystycznego) delegow anych do pełnienia czynności w Krajow ej Szkole Sądow nictw a i Prokuratury” w ykazujemy poprzez
odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego. Przykładow o delegow anie sędziego sądu okręgow ego do Krajow ej Szkoły Sądow nictw a i Prokuratury z dniem 1 marca oznacza, iż limit etatów
w yniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego okresu statystycznego). Limit etatów sędziów sądu okręgow ego delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości jest rów ny
obsadzie średniookresow ej, gdyż nieobecności, w tym urlopy, tych sędziów w tym okresie nie mają żadnego w pływ u na pracę sądu okręgow ego, a okresy nieobecności dotyczą pracy w Krajow ej Szkole
Sądow nictw a i Prokuratury. W następnej kolumnie w ykazujemy liczbę sędziów nie w ramach limitu etatów , a jedynie podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła.
18. „Obsadę średniookresową sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w SO” – w ykazuje się w edług
średniookresow ego zatrudnienia bez w zględu na faktyczne dni św iadczenia pracy w danym okresie statystycznym i jego okresy nieobecności w pracy (zw olnienia lekarskie, urlopy itp.). Obsadę
uw zględnia się w proporcji do danego okresu statystycznego, np. 2 miesiące w skali roku to 1/6 rocznego okresu statystycznego, czyli 0,167, a 3 miesiące to ¼ rocznego okresu statystycznego, czyli
0,250. Identyczny sposób w yliczeń dotyczy półrocza. Sędziow ie SR w ykonują pracę w ramach sądu okręgow ego, a tym samym okres delegacji, w tym okresy ich uspraw iedliw ionej nieobecności w
postaci zw olnień lekarskich, urlopów , nie mają w pływ u na w yniki pracy sądu rejonow ego. W przypadku, gdy sędzia w danym okresie statystycznym był delegow any na okres 3 miesięcy do sądu
okręgow ego w ykazuje się jego obsadę średniookresow ą za ten okres w kolumnie opisyw anej przez ten punkt (90/180 = 0,500) a za pozostały okres czyli drugie 3 miesiące w ykazuje się jego obsadę
średniookresow ą z uw zględnieniem faktycznych dni pracy po odliczeniu nieobecności w pracy ale już w ramach sądu rejonow ego. W kolumnach dotyczących liczby sędziów SR delegow anych w trybie
art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w SO w ykazujemy sędziów w takiej liczbie, w jakiej byli delegow ani w ciągu danego okresu statystycznego,
choćby nie byli delegow ani w ostatnim dniu okresu statystycznego.
19. „Obsadę średniookresową sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 9 usp” w ykazujemy jedynie w przypadku delegacji na nieprzerwany okres jednego m iesiąca. Taki okres uw zględnia
się w proporcji jednego miesiąca w danym okresie statystycznym, np. roku, a w ięc 1/12 rocznej obsady średniookresow ej, a w półroczu 1/6. W przypadku takiej delegacji w ykazuje się cały jej cały bez
okresów nieobecności w pracy. W sytuacjach gdy delegacje te mają charakter pojedynczych terminów sesyjnych (bądź też okres tygodniow y, bądź inny okres krótszy niż miesiąc), obsadę
średniookresow ą takiego sędziego oblicza się na zasadach ogólnych i w innych kolumnach. Od 28 m arca 2012 roku podstaw ą delegacji jest art. 77 § 9 a nie § 8 usp.
20. „Łączna liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozpraw y i posiedzenia) sędziów SR z w yłączeniami” - oblicza się jedynie dla sędziów sądu rejonow ego (bez sędziów funkcyjnych i sędziów
SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji) poprzez określenie
łącznej liczby sesji (rozpraw y i posiedzenia) takich sędziów w danym okresie statystycznym. W liczbę sesji (rozpraw y i posiedzenia) w licza się jedynie te sesje, które ujęte są w grafikach w ydziałów
(mają zatem zaplanow any charakter) i sporządzane są z nich w okandy. Nie jest dopuszczalne liczenie w danym dniu jednemu sędziemu dw óch czy w ięcej sesji, jeśli ze spraw , które rozpoznał w danym
dniu, sporządzono kilka w okand. Do liczby sesji nie w licza się posiedzeń, z których nie sporządzono w okand, a mają one charakter w padkow y. W przypadku gdy w danym pionie (w ydziale) jest jeden
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sędzia niefunkcyjny, podajemy jedynie liczbę jego sesji W sytuacji gdy w danym pionie orzeczniczym (w ydziale) nie ma ani jednego sędziego niefunkcyjnego, o którym mow a w pkt 2, należy podać
liczbę sesji jedynie tego sędziego funkcyjnego. Sesje sędziów za II półrocze w edług w okand sporządzanych zgodnie z § 23 zarządzenia Ministra Spraw iedliw ości z dnia 12 grudnia 2003 roku w spraw ie
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądow ych oraz innych działów administracji sądow ej.
21. Średniookresow ą liczbę sesji sędziego w danym okresie statystycznym (miesięcznym, półrocznym czy też rocznym) oblicza się jedynie dla sędziów sądu rejonow ego (bez sędziów funkcyjnych i
sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym w ymiarze w SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji) poprzez
określenie łącznej liczby sesji (rozpraw y i posiedzenia) takich sędziów w danym okresie statystycznym podzielonej przez ich obsadę średniookresow ą (dodatkow o z w yłączeniem sędziów delegow anych
do Ministerstw a Spraw iedliw ości), choćby przykładow o aż trzech z nich orzekało na jednej sesji, gdyż dla każdego z nich jest to termin sesyjny. W liczbę sesji (rozpraw y i posiedzenia) w licza się jedynie
te sesje, które ujęte są w grafikach w ydziałów (mają zatem zaplanow any charakter) i sporządzane są z nich w okandy. Nie jest dopuszczalne liczenie w danym dniu jednemu sędziemu dw óch czy w ięcej
sesji, jeśli ze spraw , które rozpoznał w danym dniu sporządzono kilka w okand. Do liczby sesji nie w licza się posiedzeń, z których nie sporządzono w okand, a mają one charakter w padkow y. W sytuacji,
gdy w danym pionie orzeczniczym (w ydziale) nie ma ani jednego sędziego niefunkcyjnego, o którym mow a w pkt, 2 przyjmuje się średniookresow ą liczbę sesji (rozpraw y i posiedzenia) tego sędziego
funkcyjnego, który posiada najw iększą liczbę sesji. W pionie karnym (spraw y karne i w ykroczeniow e) w ykazuje się w spólną liczbę sesji dla spraw karnych i w ykroczeniow ych w w ierszach 01, 02, 05, a
nadto ustala się średniookresow ą liczbę sesji dla spraw karnych (w iersze 03, 06) czy w ykroczeniow ych w w ierszach 04, 07 poprzez podzielenie łącznej ich liczby przez obsadę średniookresow ą
sędziów orzekających w spraw ach karnych czy w ykroczeniow ych (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów SR delegow anych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony
orzekających w pełnym w ymiarze w SO czy też sędziów delegow anych do Ministerstw a Spraw iedliw ości – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji), a w yliczoną w sposób w skazany w e
w cześniejszych punktach. W przypadku gdy w danym pionie (w ydziale) jest jeden sędzia niefunkcyjny, czy też do w yliczenia średniookresow ej liczby sesji dane dotyczą sędziego funkcyjnego, nie
dokonujemy dzielenia liczby sesji przez obsadę średniookresow ą danego sędziego. Ustalenie średniookresow ej liczby sesji dotyczy nie w okand, a terminów sesyjnych sędziów (nie tylko składów
orzekających), a zatem nie jest tożsama z danymi z działu 1.2.1 czy 1.2.2. Przyjmujemy do określenia średniookresow ej liczby sesji jedynie tego sędziego niefunkcyjnego, który orzeka w danym
w ydziale w pełnym zakresie (nie orzeka w kilku w ydziałach) oraz orzekał przez cały okres spraw ozdaw czy. W sytuacji, gdy w danym pionie orzeczniczym (w ydziale) nie ma ani jednego sędziego nie
funkcyjnego o którym mow a w pkt 2 (zagadnienia w spólne) i który nie spełnia w yżej w skazanych kryteriów , przyjmuje się liczbę średniookresow ą sesji (rozpraw y i posiedzenia) tego sędziego
funkcyjnego, który posiada najw iększą liczbę sesji. Sesje sędziów za II półrocze w edług w okand sporządzanych zgodnie z § 23 zarządzenia Ministra Spraw iedliw ości z dnia 12 grudnia 2003 roku w
spraw ie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądow ych oraz innych działów administracji sądow ej.
22. W sytuacji gdy sędzia orzeka w w ięcej niż jednym w ydziale i jednym z nich jest w ydział w ieczystoksięgow y lub Krajow y Rejestr Sądow y bądź Rejestr Zastaw ów , limit i obsadę średniookresow ą tego
sędziego w poszczególnych pionach (w ydziałach) ustala się poprzez proporcję liczby sesji (rozpraw y i posiedzenia) sędziego w w ydziale innym niż w ymienione i odniesienie jej następnie do limitu
(etatu) i obsady średniookresow ej sędziego. Uzyskany w ynik stanow i w skaźnik limitu i obsady sędziego w w ydziale innych niż w ymienione, a różnica limitu czy obsady i cząstkow ego limitu i obsady z
tego w ydziału da limit i obsadę tego sędziego w w ydziale w ieczystoksięgow ym, KRS czy Rejestrze Zastaw ów . Przykładow o, jeżeli sędzia orzeka w w ydziale cyw ilnym i w w ydziale w ieczystoksięgow ym
i jego liczba sesji w w ydziale cyw ilnym w yniosła w danym okresie statystycznym 20 przy średniookresow ej liczbie sesji w danym pionie czy w ydziale w ynoszącej 100, to proporcja jego sesji w yniesie
20/100, a w ięc 0,200. Przy limicie etatu w ynoszącym 1, co jest regułą, limit tego sędziego w pionie cyw ilnym w yniesie 0,200, a pionie w ieczystoksięgow ym 0,800 (w ynik różnicy 1 – 0,200 = 0,800).
Obsada średniookresow a sędziego w pionie cyw ilnym i w ieczystoksięgow ym zostanie w yliczona w podobny sposób, a w ięc przy obsadzie średniookresow ej sędziego za cały okres statystyczny
w ynoszącej 0,900 obsada w pionie cyw ilnym w yniesie 20 sesji /100 sesji pomnożone przez 0,900 czyli 0,180, zaś obsada w pionie w ieczytoksięgow ym w yniesie 0,900 – 0,180 czyli 0,720. Reguły te
stosuje się przy w yliczaniu limitu etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego i za okres statystyczny) oraz przy ustalaniu obsady średniookresow ej.
23. Limity i obsady z w ydziałów pracy w ykazuje się w w ierszu 01 w formularzu MS-S11/12, zaś limity i obsady z w ydziałów pracy i ubezpieczeń w ykazujemy w w ierszu 02 w formularzu MS-S12.
24. Limity i obsady z pionu gospodarczego w ykazujemy w formularzu MS-S19 jedynie z w ydziałów gospodarczych z pominięciem w ydziałów gospodarczych dla spraw upadłościow ych i napraw czych.
Jeżeli w danym sądzie w ramach w ydziału gospodarczego funkcjonuje sekcja upadłościow a i napraw cza, to w ykazujemy limity i obsady w formularzu MS-S19. W formularzu MS-S20UN w ykazujemy
jedynie limity i obsady z w ydziałów gospodarczych dla spraw upadłościow ych i napraw czych.
25. „Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego)”, kol. 21 w ykazujemy faktycznie obsadzone etaty (od limitu etatów odejmujemy w yłącznie w akaty).
26. „Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym)”, kol. 22 w ykazujemy faktycznie obsadzone etaty w okresie statystycznym (od limitu etatów odejmujemy w yłącznie w akaty w okresie
statystycznym).

Dział 6.2. Obsada Sądu (Wydziału)

1. Wykazyw anie limitów etatów na ostatni dzień okresu statystycznego czy też limitu etatów w okresie statystycznym oraz obsad średniookresow ych w zakresie referendarzy, asystentów i urzędników
odbyw a się odpow iednio na zasadach określonych w dziale 6.1.
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