Protokół
z lustracji Wydziału VI Gospodarczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie
przeprowadzonej w dniach 6-8 grudnia 2021 r. przez SSA Agnieszkę StaniszewskąPerenc wizytatora ds. cywilnych i gospodarczych na podstawie Zarządzenia nr 152/21
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2021 r.

Przedmiot lustracji:
dążenie do zmniejszenia zaległości w sprawach z rep. Ga pozostających od daty wpływu
do sądu powyżej 1 roku.

Lustracji dokonano za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2021 r., ze
szczególnym uwzględnieniem spraw ponadrocznych pozostających do załatwienia na
dzień 30.11.2021 r.
Wcześniej lustracja w tym przedmiocie odbyła się 26-27 listopada 2020 r. za okres od 1
stycznia 2019 r. do 31 października 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem spraw
ponadrocznych pozostających do załatwienia na dzień 31.10.2020 r.
Na dzień 31.10.2020 r. spraw ponadrocznych w Wydziale VI Gospodarczym Sądu
Okręgowego w Rzeszowie w rep. Ga było 214, w tym 7 spraw, w których postępowanie
zawieszono. Odnotowano także 171 spraw ponadrocznych w rep. GC oraz jedną sprawę
ponadroczną w rep. Cz. W innych repertoriach spraw ponadrocznych nie było.
Na dzień 30.11.2021 r. spraw ponadrocznych było 6, w tym w jednej postępowanie jest
zawieszone. W innych repertoriach spraw ponadrocznych jest: 171 w rep. C i 1 w rep.
Gz.
Ogólna liczba spraw w rep. Ga na 30.11.2021 r. wynosi 182 sprawy. Sprawy ponadroczne
stanowią więc 3,3% wszystkich spraw w rep. Ga.
Wyżej przedstawione dane wskazują, że w lustrowanym okresie nastąpił znaczny progres
w zwalczaniu zaległości w rep. Ga.
Ilość spraw ponadrocznych z rep. Ga odnotowano jedynie w trzech referatach (po dwie
sprawy).
Referaty poszczególnych Sędziów lustrowanego Wydziału są zróżnicowane i wynoszą w
rep. Ga od 6 do 39 spraw oraz od 41 do 135 wszystkich spraw. Jedna sprawa pozostaje w
referacie Sędziego spoza Wydziału.
Aktualnie w Wydziale VI Gospodarczym Sądu Okręgowego w Rzeszowie limit etatów
sędziowskich wynosi 9 i wszystkie są obsadzone. Podział czynności przewiduje w rep.
Ga przydział spraw dla Przewodniczącego Wydziału i Zastępcy Przewodniczącego po

90%, dla Sędziów niefunkcyjnych 100%, dla Sędziego będącego jednocześnie Prezesem
Sądu Rejonowego w Rzeszowie 25%. Jeden z Sędziów orzeka w Wydziale od 18.12.2020
r. dwóch od lutego 2021 r.
Wpływ spraw w rep. Ga w lustrowanym okresie wynosił 724 sprawy, co było wartością
porównywalną z poprzednimi okresami. Załatwiono w tym czasie 1024 sprawy, co po
uzupełnieniu obsady sędziowskiej pozwoliło zniwelować zaległości. Wpływ spraw w rep.
Ga w lustrowanym okresie został opanowany, a załatwienia wskazują, że zakończono o
300 spraw więcej, niż wpłynęło do 30.11.2021 r. Te liczby pozwalają z optymizmem
patrzyć na pracę Wydziału w dłuższej perspektywie czasowej. Aktualnie obsada
Wydziału jest pełna i pozwala na pracę bez nadmiernego obciążenia Sędziów.
Celem zbadania przyczyn starzenia się spraw i powodów ich niezakończenia do
dnia końcowego okresu lustracji tj. 30.11.2021 r. przeanalizowano wszystkie sprawy
ponadroczne, ze względu na ich niewielką liczbę.
Badaniem objęto sprawy: VI Ga 271/19, VI Ga 614/19, VI Ga 631/19, VI Ga 117/20, VI
Ga 341/20, VI Ga 394/20.
W jednej ze spraw (VI Ga 614/19) postępowanie jest zawieszone ze względu na toczącą
się sprawę kamą, gdzie jej wynik może wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
cywilnej (art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c.). Postępowanie w tej sprawie zostało prawidłowo
zawieszone, monitorowane jest także postępowanie w sprawie karnej.
W trzech sprawach (VI Ga 271/19, VI Ga 341/20 i VI Ga 394/20) wpłynęły wnioski o
wyłączenie sędziów. W tych sprawach strony celowo przedłużają postępowanie składając
wnioski o wyłączenie oraz wnioski o zwolnienia od opłat i ustanowienie pełnomocnika z
urzędu z brakami formalnymi, a także środki zaskarżenia z brakami formalnymi i
fiskalnymi. We wszystkich tych sprawach wnioski o wyłączenie zostały już prawomocnie
rozstrzygnięte (w listopadzie i 2 grudnia 2021 r.), co rokuje szybkie zakończenie tych
spraw.
W dwóch sprawach (VI Ga 631/19 i VI Ga 117/20) przeprowadzane było postępowanie
dowodowe w postępowaniu apelacyjnym. W sprawie VI Ga 631/19

biegły dwukrotnie składał wnioski o przedłużenie terminu do sporządzenia opinii oraz
sporządzał opinię uzupełniającą. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 14
stycznia 2022 r. W sprawie VI Ga 117/20 strony otrzymały odpisy opinii końcem
października 2021 r., przy czym Sędzia referent od 4.11.2021 r. do 17.11.2021 r. korzystał
z urlopu wypoczynkowego. Strony nie złożyły zarzutów do opinii, wobec czego sprawa
oczekuje na zakończenie.
Przegląd powyższych spraw wskazuje, że są prowadzone bez zbędnej zwłoki, a
przyczyną starzenia się są albo celowe czynności stron, albo konieczność prowadzenia
postępowania dowodowego lub zawieszenie postępowania.
W żadnej z przeanalizowanych spraw nie stwierdzono braku czynności lub wykonywania
czynności w terminach, które nasuwałyby jakiekolwiek zastrzeżenia.
Podsumowując, liczba spraw ponadrocznych jest marginalna, a starzenie się spraw
jest niezależne od pracy poszczególnych referentów. Pozytywnie ocenić należy podjęty
przez Sędziów Wydziału wysiłek nakierowany na załatwienie jak największej ilości
spraw w lustrowanym okresie i zmniejszenie ilości spraw ponadrocznych w rep. Ga do 6.
W dalszym ciągu należy dążyć do zmniejszenia czasu trwania postępowania w sprawach
z tego repertorium, a przede wszystkim do zakończenia wyżej wymienionych spraw
ponadrocznych oraz podejmowania starań mających na celu wyeliminowanie
postępowania apelacyjnego trwającego dłużej niż okres jednego roku.
Pracę Wydziału VI Gospodarczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie oceniam
pozytywnie, nie stwierdzam nieprawidłowości, które wpływałyby na sprawność
postępowania. W związku z tym uważam, że nie ma potrzeby wydawania zaleceń
pokontrolnych oraz podejmowania działań nadzorczych.
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