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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa  

SR w Bielsku Podlaskim  [WYDZIAL] 

 
MS-S20KW 

SPRAWOZDANIE  

w sprawach dotycz ących 
ksi ąg wieczystych 

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

  Okręg 
    Apelacja Białostocka 

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 

 

za I półrocze 2015 r. Numer identyfikacyjny REGON 

*)
 Niepotrzebne skreślić. 

Dział 1. Ewidencja spraw  

SPRAWY 
wg repertoriów 
lub wykazów 

Pozostało 
z ubiegłego 

roku 

W P Ł Y N Ę Ł O  Z A Ł A T W I O N O  

Pozostało na 
okres następny razem 

w tym  
ponownie wpisane 

razem 

z tego 

uwzględniono w 
całości lub w 

części 
oddalono zwrócono odrzucon

o wniosek 
umorzono 

przekazane 
do innej 
jednostki 

inne 
załatwienia ogółem 

w tym 
przekazane z 
innej jednostki 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

RAZEM (wiersze od 2 do 4) 0
1 590 7.086 38 2 6.993 6.719 104 105 2 49 2  12 683 

Dziennik ksiąg wieczystych KW 0
2 590 a)c)6.948 38 d)2 b)6.856 6.622 64 105 2 49 e)2 12 682 

Dziennik zbioru dokumentów Zd 0
3  20   19 19       1 

Dziennik odpisów Odp. 0
4  118   118 78 40       

                                                                                                                                                            

                       Dział 1.b. Załatwione sprawy przez:              

                                                             

 

         

 

                                                                                                                                               

 
 
 

Sędziów 

ogółem 01 2.905 

w wyniku rozpoznania skargi od wpisu 02 3 

Referendarzy sądowych 03 3.951 

Dział 1.a.   W tym  wpływ spraw: o założenie księgi wieczystej 01 1.271 

                                                                      o  wpis 02 5.677 

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

3.189 

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

 

Dział 1.e.   W tym załatwiono spraw  w wyniku zmian organizacyjnych     
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Dział 2.1. 

Stan ksiąg wieczystych w ostatnim 
dniu okresu sprawozdawczego 

wg repertorium ksiąg 
wieczystych KW 01 118.172 

wg repertorium archiwum Ar 02 3.748 

 

Dział 3. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repert orium 
 

Wyszczególnienie 

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu 

razem 
(kol. 2 + 3 + 4) 

 
do 15 dni 

 
od 16 dni do 1 mies. 

 
suma powyżej 1 

mies. 
(kol. 5 do 7) 

ponad 1 do 2 
mies. 

ponad 2 do 3 mies. 
suma powyżej  

3 miesięcy  
(kol. od 8 do 10) 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sprawy KW 01 682 267 282 133 130 1 2 2

Sprawy Zd 02 1 1  

 
 
 
Dział 4.1. Liczba wnoszonych środków zaskar żenia 

Liczba wnoszonych środków zaskar żenia 01 18 

W
  t

ym
 

skargi na orzeczenia 
referendarzy 
sądowych 

na wpis 02 1 

na postanowienie  03 4 

apelacje   04 10 

skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 05  

 
Dział 5. Kontrolka skarg (w wydziale, którego spraw y skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku  
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.)) 

Wyszczególnienie Wpłynęło Przesłano do sądu 
właściwego 

Rozpoznanie skargi Zarządzono wypłatę 
przez Skarb Państwa 

Kwota 
(w złotych) uwzględniono oddalono inne 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Skargi na pracę sądu 01        

 
 
 
 

Dział 2.2. W okresie sprawozdawczym  

Liczba ksiąg  
założonych 01 1.147 

zamkniętych 02 240 

 

Dział 4.2. Terminowo ść przekazanych do rozpoznania środków zaskar żenia 

Środki zaskarżenia do 1 miesiąca 1 do 2 mies. 2 do 3 mies. 3 do 6 mies. 6 do12 mies. powyżej 
12 mies. 

Liczba przekazanych 
środków zaskar żenia 

01 10 1     

W
 ty

m
 

skargi na 
orzeczenia 
referendarzy 
sądowych 

02 4 1     

apelacje  03 5      

skargi o stwierdzenie 
niezgodności z 
prawem 

04       
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    D
ział 6.1. Lim

it i obsada S
ądu (W

ydziału) 

W
yszczególnienie 

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

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

Obsada średniookresowa sędziowie SR z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz 
delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, 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 z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz delegowanych do 
pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, 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 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 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 sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w 
pełnym wymiarze  w innym sądzie rejonowym 

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

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

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

Obsada średniookresowa (sędziowie  funkcyjni SR) - I wersja   

Liczba sędziów (funkcyjnych SR tego sądu  

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

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

Obsada sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu 
statystycznego) 

Liczba sędziów delegowanych do KSSiP w ramach limitu (w ostatnim dniu okresu 
statystycznego) 

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

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

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

Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego) 

Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym) 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

S
ędziow

ie 
 w

 w
ydziałach 

w
ieczysto-

księgow
ych

 

01 
0,678 

0,678 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,602 

2,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,678 

0,678 

  D
ział 6.2. O

bsada S
ądu (W

ydziału) 

T
reść 

Liczba 
w

edług lim
itu etatów

 na 
ostatni dzie

ń okresu 
statystycznego 

Liczba w
edług lim

itu etatów
 w

 
okresie statystycznym

 
O

bsada 
średniookresow

a 

Liczba obsadzonych 
etatów

 na ostatni dzie
ń 

okresu statystycznego 

Liczba obsadzonych 
etatów

 w
 okresie 

statystycznym
) 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

R
eferendarze 

01 
1,600 

1,557 
1,413 

1,600 
1,557 

P
racow

nicy 
adm

inistracyjni 

urzędnicy 
02 

11,000 
11,000 

9,805 
11,000 

11,000 

asystenci 
sędziów

 
03 
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Dział 7. Obci ążenia administracyjne respondentów 

Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 540 

wypełnienie formularza 90 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można 
uzyskać pod numerem telefonu 
 
...........................................                                                                           . 

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

............................................................................                   ................................................................................................................ 
                              (miejscowość i data)                                                                               (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) 

 

    
 .......................................................................                       ................................................................................................................. 
                             (miejscowość i data)                                                                                 (pieczątka i podpis prezesa sądu) 
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Objaśnienia do formularza MS-S20KW 
 
Dział 1. 
Dziennik odpisów w. 04 – nie należy wykazywać danych dotyczących wniosków o odpisy ksiąg wieczystych wydawanych przez ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, działającą przy 
wydziale ksiąg wieczystych. 
 
Dział 2.1 
„ Stan ksi ąg wieczystych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczeg o wg repertorium ksi ąg wieczystych  " - należy wykazać liczbę ksiąg wieczystych będących na stanie wg repertorium ksiąg 
wieczystych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Stanu tego nie należ} utożsamiać z ostatnim numerem bieżącym w tym repertorium na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wielkości te są 
bowiem różne, w szczególności w przypadku zamknięcia niektórych z wykazanych w tym repertorium ksiąg wieczystych lub przekazania ich do innego sądu."" 
„ Stan ksi ąg wieczystych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczeg o wg repertorium archiwum" - należy wykazać liczbę ksiąg wieczystych będących na stanie wg repertorium archiwum w 
ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Stanu tego nie należy utożsamiać z ostatnim numerem bieżącym w tym repertorium na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wielkości te są bowiem różne 
w przypadku przekazania niektórych ksiąg wieczystych wpisanych do tego repertorium do archiwum państwowego." 
 
Dział 3. 
Dział ten dotyczy wszystkich niezałatwionych spraw na ostatni dzień okresu sprawozdawczego i obejmuje także sprawy, które nie wpłynęły w danym okresie sprawozdawczym oraz te, które były 
poprzednio zawieszone, a także te, które zostały podjęte po zawieszeniu i na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie były załatwione. Wykazuje się stan spraw niezałatwionych ogółem. 
Terminowość niezałatwienia oblicza się od pierwszej rejestracji sprawy w sądzie, a więc także sprzed ewentualnego zawieszenia postępowania. Sprawami niezałatwionymi są wszystkie sprawy,  
w których nie doszło do zakreślenia sprawy w urządzeniu ewidencyjnym. 
 
Dział 4.2. 
W wierszu 02 należy wykazać terminowość rozpoznania środka zaskarżenia, a w wierszu 03 i 04 terminowość przekazania środka zaskarżenia.  
 
Objaśnienia wspólne dla wszystkich pionów orzeczniczych.   

1. Dla wykazywania obsad przyjmuje się, że rok jest równowa żny 360 dniom pracy (12 miesi ęcy po 30 dni), a okres półrocza 180 dniom . Przy wyliczaniu obsady średniookresowej i odliczaniu 
okresów nieobecności w pracy przyjmuje się, że okres nieobecności w pracy  niezależnie od przyczyny (urlop, zwolnienie) obejmuj ący weekend liczony jest jako cało ść. Przykładowo urlop od 
poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia oznacza nie 6, a 8 dni urlopu. W sytuacji, gdy okres nieobecności obejmuje jedynie dni powszednie i nie obejmuje weekendu przy obsadzie 
średniookresowej odliczamy liczbę tych dni, choćby był to urlop od poniedziałku do piątku, a więc 5, a nie 7. Uwagi te nie dotyczą wykazywania obsad sędziów sądu rejonowego orzekających na 
delegacji w pełnym wymiarze w sądzie okręgowym, gdyż nieobecności, w tym urlopy tych sędziów za ten okres nie mają żadnego wpływu na pracę sądu rejonowego, a okresy nieobecności dotyczą 
sądu okręgowego. Nie podlegają odliczeniu dni sesyjne sędziów sądów rejonowych delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp do orzekania w SO na czas nieokreślony czy określony w niepełnym wymiarze 
czy też dni sesyjne sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 9 usp, albowiem nie są to nieobecności w pracy. Podobnie uwagi te nie dotyczą wykazywania limitu etatów sędziów sądów rejonowych 
delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie odliczamy jako okresów nieobecności w pracy czasu szkoleń. 

2. „Sędziowie funkcyjni SR”  to prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów, zastępcy przewodniczących wydziałów, kierownicy sekcji, rzecznicy prasowi (sędziowie SR powołani do pełnienia tej 
funkcji). W kolumnach poświęconych liczbie sędziów funkcyjnych, w przypadku gdy jeden sędzia łączy dwie czy nawet trzy funkcje, wykazujemy go jedynie raz, tzn. jako jednego funkcyjnego. Nie są 
sędziami funkcyjnymi na użytek sprawozdania MS-S16 sędziowie wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.   

3. Na okre ślone w obja śnieniu zasady wykazywania limitów i obsad nie mog ą rzutowa ć ustalone przez kolegia s ądów okr ęgowych zakresy czynno ści s ędziów.   

4. „Liczba s ędziów SR i wakuj ących stanowisk s ędziowskich, w ramach limitu na ostatni dzie ń okresu statystycznego”  - należy wykazać wyłącznie sędziów sądu rejonowego, niefunkcyjnych i 
funkcyjnych (prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów, zastępcy przewodniczących wydziałów, kierownicy sekcji, rzecznicy prasowi), którzy zostali przydzieleni do opisywanego pionu 
orzeczniczego, oraz wakujące stanowiska sędziowskie w tym pionie na ostatni dzień okresu statystycznego. Wliczeniu podlegaj ą także sędziowie danego s ądu rejonowego przydzieleni do danego 
pionu, a delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwo ści. Przykładowo, gdy do wydziału było przydzielonych 8 sędziów, z których na ostatni dzień okresu statystycznego, jeden przebywa na urlopie dla 
poratowania zdrowia, drugi jest wiceprezesem sądu rejonowego, trzeci pełni funkcję przewodniczącego wydziału, czwarty zrzekł się stanowiska sędziowskiego i stanowisko to ma w ocenie Prezesa 
Sądu Rejonowego po obsadzeniu pozostać w tym pionie, pozostałych 4 orzeka w pełnym wymiarze obciążenia - należy wykazać liczbę 8. Liczbę sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich, w 
ramach ogólnego limitu etatów s ądu rejonowego  na ostatni dzień okresu statystycznego stanowi suma liczby sędziów i wakujących stanowisk w ramach limitów poszczególnych pionów 
orzeczniczych. Liczbę sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich, w ramach limitu danego pionu orzeczniczego na  ostatni dzień okresu statystycznego, stanowi liczba sędziów i wakujących 
stanowisk sędziowskich w tym pionie na ten dzień. W omawianych kolumnach nie nale ży wykazywa ć sędziów s ądów okr ęgowych delegowanych do s ądu rejonowego . Liczba s ędziów i 
wakuj ących stanowisk w poszczególnych pionach w kolumnach  wykazuj ących limit na ostatni dzień okresu statystycznego powinna odpowiada ć ogólnemu limitowi etatów s ędziowskich SR 
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(w tym wakuj ących stanowisk) w danym s ądzie na ten dzie ń. Wliczeniu do limitów podlegaj ą także etaty s ędziów SR delegowanych do s ądów okr ęgowych do pełnienia czynno ści 
administracyjnych oraz etaty s ędziów SR delegowanych do s ądu okr ęgowego w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokre ślony lub na czas okre ślony (tak w pełnym, jak i niepełnym wymiarze) 
czy te ż delegowanych w trybie art. 77 § 9 usp. Posługujemy  się przy wyliczeniach dla ustalenia limitu etatów i wa kuj ących stanowisk w poszczególnych pionach regułami 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 sądowi, a tym samym danemu pionowi w okresie statystycznym. Przykładowo 
przydział nowego etatu z ustawy budżetowej w dniu 1 czerwca w niniejszej kolumnie zostanie wykazany 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 powinien być wykazany w danym pionie, do którego został skierowany, a w sytuacji, gdy sędzia 
będzie orzekał w różnych pionach, etat ten należy wykazać poprzez ustalenie proporcji orzekania w tych pionach odniesionej do całości okresu, a więc w sytuacji, gdy proporcja za okres miesiąca 
orzekania w dwóch pionach wyniesie 1/3 do 2/3, to wykazujemy etat w 1/3 w danym pionie orzeczniczym, a 2/3 w innym pionie orzeczniczym. W sytuacji, gdy czas przydziału etatu nie pozwala 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 s ędziów SR i wakuj ących stanowisk s ędziowskich, w ramach limitu w danym okresie statyst ycznym”  - należy wykazać wyłącznie sędziów sądu rejonowego, niefunkcyjnych i 
funkcyjnych (prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów, zastępcy przewodniczących wydziałów, kierownicy sekcji, rzecznicy prasowi), którzy zostali przydzieleni do opisywanego pionu 
orzeczniczego, oraz wakujące stanowiska sędziowskie w tym pionie za dany okres statystyczny. Wliczeniu podlegaj ą także sędziowie danego s ądu rejonowego przydzieleni do danego pionu a 
delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwo ści.  Przykładowo, gdy do wydziału było przydzielonych 8 sędziów w danym okresie statystycznym, a jeden przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, 
drugi jest wiceprezesem sądu rejonowego, trzeci pełni funkcję przewodniczącego wydziału, czwarty zrzekł się stanowiska sędziowskiego i stanowisko to ma w ocenie Prezesa Sądu Rejonowego po 
obsadzeniu pozostać w tym pionie, pozostałych 4 orzeka w pełnym wymiarze obciążenia - należy wykazać liczbę 8. Liczbę sędziów SR i wakujących stanowisk sędziowskich, w ramach ogólnego 
limitu etatów s ądu rejonowego,  stanowi suma liczby sędziów i wakujących stanowisk w ramach limitów poszczególnych pionów orzeczniczych za dany okres statystyczny. Liczbę sędziów SR i 
wakujących stanowisk sędziowskich, w ramach limitu danego pionu orzeczniczego  za dany okres statystyczny, stanowi liczba sędziów i wakujących stanowisk sędziowskich w tym pionie. W 
omawianych kolumnach nie nale ży wykazywa ć sędziów s ądów okr ęgowych delegowanych do s ądu rejonowego . Liczba s ędziów i wakuj ących stanowisk w poszczególnych pionach w 
kolumnach wykazuj ących limit za dany okres statystyczny powinna odpow iadać ogólnemu limitowi etatów s ędziowskich SR (w tym wakuj ących stanowisk) w danym s ądzie za dany okres 
statystyczny. Wliczeniu do limitów podlegaj ą także etaty s ędziów SR delegowanych do s ądów okr ęgowych do pełnienia czynno ści administracyjnych oraz etaty s ędziów SR delegowanych 
do s ądu okr ęgowego w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokre ślony lub na czas okre ślony (tak w pełnym, jak i niepełnym wymiarze) czy t eż delegowanych w trybie art. 77 § 9 usp. Limit 
etatów w pionie ustala si ę przez wskazanie wszystkich etatów i wakuj ących stanowisk w danym pionie. W sytuacji gdy dany sędzia s ądu rejonowego orzeka w dwóch czy wi ęcej pionach 
orzeczniczych, to nale ży jego etat wykaza ć proporcjonalnie do liczby sesji w tych pionach odn iesionej do ogółu sesji.  Przykładowo sędzia w skali danego okresu statystycznego odbył łącznie 
120 sesji (rozpraw i posiedzeń), z czego w pionie karnym 90, a pozostałe 30 w pionie cywilnym. Wówczas jego etat  w pionie karnym należy wykazać jako 0,75 (90 sesji/120 sesji pomnożone przez 1 
(jako etat)), zaś w pionie cywilnym 0,25. Powyższe w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie czy też zmniejszenie limitu etatów w danym sądzie rejonowym, a spowoduje jedynie cząstkowe 
wykazywanie etatów w poszczególnych pionach. W przypadku wakuj ących stanowisk przypisanych do pionu w całym okresi e statystycznym wykazujemy je w podziale w ramach u stalonej 
wyżej proporcji sesji. W sytuacji uzyskania nowego eta tu w dniu 1 czerwca 2006 roku np. z ustawy bud żetowej etat ten wykazujemy jedynie w ramach okresu,  jakim dysponował nim s ąd, a 
tym samym dany pion, a wi ęc jedynie 1/6.  Cało ść etatu zostanie wykazana w kolumnie dotycz ącej limitu etatów i wakuj ących stanowisk na ostatni dzień okresu statystycznego.  

6. Dane dotyczące danego pionu obejmują także dane z wydziałów zamiejscowych danego sądu rejonowego oraz wydziałów wykonawczych i egzekucyjnych.  

7. Wszystkie wyliczenia cząstkowe wykazuje się do trzeciego miejsca po przecinku, np. 0,565. Wynik końcowy podaje się w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.  

8. W sytuacji, gdy w sądzie rejonowym w danym pionie jest więcej niż jeden wydział do ustalenia średniookresowej liczby sesji s ędziego SR w danym okresie statystycznym  (miesięcznym, 
półrocznym czy też rocznym), przyjmuje się wszystkie sesje z tych wydziałów sędziów sądu rejonowego (bez sędziów funkcyjnych sądu, sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas 
nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w sądzie okręgowym) poprzez określenie łącznej liczby sesji (rozprawy i posiedzenia) za dany okres statystyczny takich sędziów 
podzielonej następnie przez obsad ę średniookresow ą tych sędziów. W przypadku, gdy w danym pionie (wydziale) jest jeden sędzia niefunkcyjny, czy też do wyliczenia średniookresowej liczby sesji 
przyjmujemy dane dotyczące jedynego sędziego nie funkcyjnego, nie dokonujemy dzielenia liczby sesji przez obsadę średniookresową danego sędziego. Przyjmujemy do określenia średniookresowej 
liczby sesji jedynie tego sędziego niefunkcyjnego, który orzeka w danym wydziale w pełnym zakresie (nie orzeka w kilku wydziałach) oraz orzekał przez cały okres sprawozdawczy. W sytuacji braku 
sędziów niefunkcyjnych przyjmuje si ę liczb ę sesji (rozprawy i posiedzenia) tego s ędziego funkcyjnego, który posiada najwi ększą ich liczb ę. Ustalenie średniookresowej liczby sesji dotyczy nie 
wokand, 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 średniookresowej (w żadnym wypadku  nie dotyczy to kolumn dotycz ących limitu etatów na ostatni dzie ń okresu statystycznego czy 
też za dany okres statystyczny oraz kolumny dotycz ącej s ędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ści ) wykazujemy w liczbach całkowitych jako osoby, których dana kolumna 
dotyczy, choćby nie dotyczył ich cały okres statystyczny. Przykładowo sędzia sądu rejonowego w okresie statystycznym nie pełnił żadnej funkcji przez okres dwóch miesięcy, przez dwa miesiące był 
sędzią funkcyjnym, a następnie został delegowany do pełnienia czynności orzeczniczych do sądu wyższego rzędu, wówczas danego sędziego w liczbie sędziów wykazujemy w każdej kolumnie 
dotyczącej liczby sędziów następującej po obsadzie jako osobę, a nie cząstkowo za dane okresy.           
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10.  „Obsad ę średniookresow ą (sędziowie SR z wył ączeniem s ędziów funkcyjnych tego s ądu, s ędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ści, KSSiP oraz s ędziów SR 
delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieok reślony lub na czas okre ślony orzekaj ących w pełnym wymiarze w SO  i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym 
wymiarze w innym sądzie rejonowym)” - wykazuje się łącznie dla wszystkich wydziałów tego pionu według średniookresowego zatrudnienia, a zatem faktycznych dni świadczenia pracy w danym okresie 
statystycznym po odliczeniu wszystkich okresów nieobecności w pracy, a więc zwolnień lekarskich, urlopów itp. (patrz punkt I) . Chodzi oczywi ście nie o wył ączenie s ędziów, ale okresów, w jakich 
pełnili funkcj ę czy byli delegowani do SO czy Ministerstwa Sprawie dliwo ści czy KSSiP. Przykładowo 120 dni nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że rok jest 
równoważny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 rocznej obsady średniookresowej. Identyczny sposób wyliczeń dotyczy okresu statystycznego, jakim jest półrocze, a więc 120 dni 
nieobecności w skali półrocza (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że półrocze jest równoważne 180 dniom - 6 miesięcy X 30 dni) daje 0,334 rocznej obsady średniookresowej (60 dni 
pracy/180=0.334). W kolumnach tych wykazujemy także obsadę sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokre ślony lub na czas okre ślony orzekaj ących w niepełnym wymiarze  
w SO. W obsad ę nie wliczamy okresów delegacji sędziów SR do Ministerstwa Sprawiedliwo ści, KSSiP i nie wliczamy okresów delegacji  w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokre ślony lub na 
czas okre ślony orzekaj ących w pełnym wymiarze w SO.  W oddzielnych kolumnach wykazujemy limit etatów (w tym samym obsadę średniookresową) sędziów SR delegowanych do pełnienia 
czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz obsadę sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO.  

11.  „ Obsadę średniookresową sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w sądach rejonowych” wykazujemy poprzez odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego o 
ile dotyczy orzekania w pełnym wymiarze. Przykładowo delegowanie sędziego sądu okręgowego do pełnienia czynności orzeczniczych w sądzie rejonowym z dniem 1 marca oznacza, iż obsada 
wyniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego okresu statystycznego). „Obsadę średniookresową sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności w danym sądzie i 
wykonujących czynności orzecznicze w trybie art. 77 § 1 usp w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony lub na czas określony” wykazuje się tak jak sędziów funkcyjnych w wersji II, a więc zgodnie z 
regułami opisanymi w punkcie 16. W kolejnej kolumnie wykazujemy liczbę sędziów, tj. osób, których delegacja dotyczyła.   

12.  „Obsada sędziów danego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie rejonowym”- wykazujemy poprzez podanie okresu delegacji bez względu na 
okresy nieobecności (urlopy, zwolnienia), gdyż okresy nieobecności (urlopy, zwolnienia) pozostają bez wpływu na pracę danego sądu rejonowego. Obsada tym samym w tym przypadku równa jest 
limitowi etatów tego sędziego. W kolumnie następnej wykazujemy liczbę sędziów podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła. 

13. „Obsada sędziów z innego SR delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze danym sądzie rejonowym”- wykazujemy w przypadku delegacji w pełnym 
wymiarze poprzez podanie okresu delegacji z uwzględnieniem okresów nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia), gdyż okresy nieobecności (urlopy, zwolnienia) oddziaływają na pracę danego sądu 
rejonowego. W sytuacji delegacji do orzekania w niepełnym wymiarze obsadę wykazujemy jak sędziów funkcyjnych według metody 2. W kolumnie następnej wykazujemy liczbę sędziów podając liczbę 
osób, których delegacja dotyczyła. 

14. „Obsad ę średniookresow ą (sędziowie funkcyjni SR)  – wersja I ” wykazuje się według średniookresowego zatrudnienia po wcześniejszym ustaleniu, które z osób funkcyjnych w danym pionie 
orzekają, a zatem faktycznych dni świadczenia pracy w danym okresie statystycznym po odliczeniu wszystkich okresów nieobecności w pracy, a więc zwolnień lekarskich, urlopów itp. (patrz punkt I) . 
Przykładowo 120 dni nieobecności w skali roku (przy przyjęciu do wszelkich wyliczeń, że rok jest równoważny 360 dniom -12 miesięcy X 30 dni) daje 0,667 rocznej obsady średniookresowej, a w 
półroczu przy tej skali nieobecności daje to 0,334 (60 dni pracy/180=0,334). W wypadku gdy osoba funkcyjna orzeka w dwóch pionach, należy obliczyć średniookresowe zatrudnienie tej osoby, a 
następnie poprzez analizę porównawczą jego liczby sesji (rozprawy i posiedzenia) w obu pionach ustalić proporcję między nimi, którą następnie należy odnieść do wyliczonej wcześniej jego 
średniookresowej obsady i wskazać tym samym oddzielnie jego obsadę średniookresową tak dla jednego, jak i drugiego pionu dodając odpowiednio do innych obsad średniookresowych sędziów 
funkcyjnych w danych pionach. Przykładowo obsada danego sędziego wynosi 0,900 w danym okresie statystycznym, a sędzia brał udział w 8 sesjach cywilnych i dwóch karnych w danym okresie 
statystycznym, a zatem orzekał łącznie na 10 terminach, z czego w 80 % w pionie cywilnym, a zatem jego obsada średniookresowa w pionie cywilnym wyniesie 0,72 (0,8 x 0,900), a w pionie karnym 
0,18 (0,2 x 0,900), co daje łącznie 0,900 jego średniookresowej obsady. Jeżeli w danym okresie statystycznym s ędzia sądu rejonowego pełnił funkcj ę nie przez cały okres statystyczny, a 
jedynie przez jak ąś jego cz ęść, np. 2 miesi ące, to wówczas obsad ę średniookresow ą za okres dwóch miesi ęcy wykazujemy w tej kolumnie, a obsad ę średniookresow ą za pozostały okres 
statystyczny w kolumnie dotycz ącej s ędziów s ądu rejonowego, którzy nie pełni ą funkcji. Liczbę dni „innych funkcyjnych tego sądu z tego pionu” (przy sprawozdaniu z pracy wydziału a nie pionu) 
oraz „innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów” wykazujemy poprzez proporcję terminów sesyjnych względem liczby dni, o ile nie ma mo żliwo ści okre ślenia obsady w układzie okresowym  co 
przy pracy większości osób funkcyjnych nie będzie możliwe (4 miesiące do 12 miesięcy w roku). Przykładowo przewodniczący innego wydziału cywilnego orzekający w danym wydziale  w skali roku na 
3 terminach sesyjnych z wszystkich 48 swoich terminów sesyjnych będzie wykazany w pracy tego wydziału jako 3/48 z wszystkich dni swojej obsady średniookresowej a w swoim wydziale 
macierzystym  tego samego pionu jako 45/48 z wszystkich dni swojej obsady średniookresowej. Przy sporządzaniu sprawozdania zbiorczego z danego pionu przy kilku wydziałach podział ten nie 
będzie miał znaczenia albowiem sędzia ten w obsadzie całego pionu (nie wydziału) będzie wykazany z uwzględnieniem całej swojej obsady (bez podziału z uwagi na liczbę terminów sesyjnych w 
jednym czy drugim wydziale). W sytuacji sędziego funkcyjnego z innego pionu wyliczenie przeprowadza się analogicznie i dodatkowo dotyczy to nie tylko sprawozdania z pracy danego wydziału ale 
także i pionu albowiem dla danego pionu orzeczniczego jest to sędzia z innego pionu. Prezesa i wiceprezesa orzekającego w różnych wydziałach wykazuje się analogicznie poprzez odniesienie 
proporcji liczby terminów do liczby dni ich obsady średniookresowej. Przykładowo prezes sądu orzekający łącznie w skali roku na 12 terminach sesyjnych z czego 8 w wydziale cywilnym a 4 w wydziale 
pracy i ubezpieczeń przy obsadzie średniookresowej wynoszącej 0,800 zostanie wykazany w pionie cywilnym jako 0,533 (8/12 z 0,800) a w pionie pracy i ubezpieczeń jako 0,267 (4/12 z 0,800). W 
sytuacji czasowego okre ślenia obowi ązków orzeczniczych  (zmiana zakresu czynności) obsadę w każdym z wydziałów, pionów wykazujemy za dany okres co jednak przy osobach funkcyjnych 
będzie miało charakter wyjątku. Przykładowo sędzia wizytator orzekający w danym wydziale cywilnym, któremu zmieniono z dniem 1 kwietnia przydział orzeczniczy na rzecz drugiego wydziału 
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cywilnego zostanie wykazany w sprawozdaniu rocznym w proporcji do okresów (obsada średniookresowa za 3 miesiące w jednym wydziale i obsada średniookresowa za 9 miesięcy w drugim wydziale). 
Podobnie sytuacja przedstawiałaby się gdy sędzia wizytator zmienił pion orzeczniczy. Sędziowie funkcyjni SR (vide pkt 2 objaśnień do działu limity i obsady).    

15. „Obsad ę średniookresow ą (sędziowie funkcyjni SR)  – wersja II ” wykazuje się poprzez określenie proporcji ich orzekania (tylko te rozprawy i posiedzenia s ędziów funkcyjnych, na których 
posiadali oni sprawy w swoich referatach, a nie orz ekali na sesji jedynie dla uzupełnienia składu bez referatu)  do średniookresowej liczby sesji wyliczonej dla danego okresu statystycznego 
sędziów sądu rejonowego w danym pionie (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w 
SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy okresy delegacji), np. przy 2 sesjach cywilnych miesięcznie prezesa sądu, a więc 24 w skali roku i średniej wyliczonej dla całego okresu statystycznego - 96 
sesji cywilnych sędziów sądu rejonowego (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze 
w tym delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości) obsada średniookresowa prezesa sądu wynosi 0,250 w skali roku. O okresie półrocznym obsada ta wyniesie także 0,250, albowiem 12 sesji do 
48 również daje 0,250. W wypadku 1 sesji miesięcznie, czyli 12 rocznie, obsada średniookresowa danego sędziego funkcyjnego przy 96 sesjach sędziów SR (z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i 
sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym w SO oraz delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości) wyniesie 0,125 
średniookresowej obsady rocznej. Według podobnej zasady należy obliczać obsadę średniookresową pozostałych wyżej wymienionych sędziów funkcyjnych. Oczywiście w sytuacji gdy dany sędzia 
funkcyjny orzekał w kilku pionach, jego obsadę średniookresową liczymy dla danego pionu na podobnych zasadach, a więc przy 10 sesjach w pionie cywilnym w danym okresie statystycznym i 6 w 
pionie pracy obsada średniookresowa wyniesie w pionie cywilnym 10/50=0,200 (przy 50 sesjach sędziego SR w pionie cywilnym z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegowanych w 
trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym wymiarze w SO oraz delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości), zaś w pionie pracy 6/40=0,150 (przy 40 
sesjach sędziego SR w pionie pracy z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sądu i sędziów delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekający w pełnym 
wymiarze w SO oraz delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości). 

16. „Liczbę sędziów SR  w ramach limitu  delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości”  wykazujemy poprzez odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego. 
Przykładowo delegowanie sędziego sądu okręgowego do Ministerstwa Sprawiedliwości z dniem 1 marca oznacza, iż limit etatów wyniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego 
okresu statystycznego). Limit etatów sędziów sądu okręgowego delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości jest równy obsadzie średniookresowej, gdyż nieobecności, w tym urlopy, tych sędziów w 
tym okresie nie mają żadnego wpływu na pracę sądu okręgowego, a okresy nieobecności dotyczą pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W kolumnie 10 wykazujemy liczbę sędziów nie w ramach limitu 
etatów, a jedynie podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła. 

17. „Liczba sędziów SR w ramach limitu  (na ostatni dzień okresu statystycznego) delegowanych do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”  wykazujemy poprzez 
odniesienie okresu delegacji do okresu statystycznego. Przykładowo delegowanie sędziego sądu okręgowego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dniem 1 marca oznacza, iż limit etatów 
wyniesie 0,667 (120 dni delegacji odniesione do 180 dni półrocznego okresu statystycznego). Limit etatów sędziów sądu okręgowego delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości jest równy 
obsadzie średniookresowej, gdyż nieobecności, w tym urlopy, tych sędziów w tym okresie nie mają żadnego wpływu na pracę sądu okręgowego, a okresy nieobecności dotyczą pracy w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. W następnej kolumnie wykazujemy liczbę sędziów nie w ramach limitu etatów, a jedynie podając liczbę osób, których delegacja dotyczyła. 

18. „Obsad ę średniookresow ą sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na c zas nieokre ślony lub na czas okre ślony orzekaj ących w pełnym wymiarze w SO ” – wykazuje się według 
średniookresowego zatrudnienia bez względu na faktyczne dni świadczenia pracy w danym okresie statystycznym i jego okresy nieobecności w pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.). Obsadę 
uwzględnia 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 wyliczeń dotyczy półrocza. Sędziowie SR wykonują pracę w ramach sądu okręgowego, a tym samym okres delegacji, w tym okresy ich usprawiedliwionej nieobecności w 
postaci zwolnień lekarskich, urlopów, nie mają wpływu na wyniki pracy sądu rejonowego. W przypadku, gdy sędzia w danym okresie statystycznym był delegowany na okres 3 miesięcy do sądu 
okręgowego wykazuje się jego obsadę średniookresową za ten okres w kolumnie opisywanej przez ten punkt (90/180 = 0,500) a za pozostały okres czyli drugie 3 miesiące wykazuje się jego obsadę 
średniookresową z uwzględnieniem faktycznych dni pracy po odliczeniu nieobecności w pracy ale już w ramach sądu rejonowego. W kolumnach dotyczących liczby sędziów SR delegowanych w trybie 
art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO wykazujemy sędziów w takiej liczbie, w jakiej byli delegowani w ciągu danego okresu statystycznego, 
choćby nie byli delegowani w ostatnim dniu okresu statystycznego.  

19. „Obsad ę średniookresow ą sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 9 usp”   wykazujemy jedynie w  przypadku delegacji na nieprzerwany okres jednego miesi ąca. Taki okres uwzględnia 
się w proporcji jednego miesiąca w danym okresie statystycznym, np. roku, a więc 1/12 rocznej o bsady średniookresowej, a w półroczu 1/6. W przypadku takiej delegacji wykazuje się cały jej cały bez 
okresów nieobecności w pracy. W sytuacjach gdy delegacje te mają charakter pojedynczych terminów sesyjnych (bądź też okres tygodniowy, bądź  inny okres krótszy niż miesiąc), obsadę 
średniookresową takiego sędziego oblicza się na zasadach ogólnych i w innych kolumnach. Od 28 marca 2012 roku podstaw ą delegacji jest art. 77 § 9 a nie § 8 usp. 

20. „ Łączna liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) sędziów SR z wyłączeniami” - oblicza się jedynie dla  sędziów sądu rejonowego (bez sędziów funkcyjnych i sędziów 
SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji) poprzez określenie 
łącznej liczby sesji (rozprawy i posiedzenia) takich sędziów w danym okresie statystycznym. W liczbę sesji (rozprawy i posiedzenia) wlicza się jedynie te sesje, które ujęte są w grafikach wydziałów 
(mają zatem zaplanowany charakter) i sporządzane są z nich wokandy. Nie jest dopuszczalne liczenie w danym dniu jednemu sędziemu dwóch czy więcej sesji, jeśli ze spraw, które rozpoznał w danym 
dniu, sporządzono kilka wokand. Do liczby sesji nie wlicza się posiedzeń, z których nie sporządzono wokand, a mają one charakter wpadkowy. W przypadku gdy w danym pionie (wydziale) jest jeden 



MS-S20K 03.02.2016 

Strona 9 z 9 
 

sędzia niefunkcyjny, podajemy jedynie liczbę jego sesji W sytuacji gdy w danym pionie orzeczniczym (wydziale) nie ma ani jednego sędziego niefunkcyjnego,  o którym mowa w pkt 2, należy podać 
liczbę sesji jedynie tego sędziego funkcyjnego. Sesje sędziów za II półrocze według wokand sporządzanych zgodnie z § 23 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. 

21. Średniookresową liczbę sesji sędziego w danym okresie statystycznym (miesięcznym, półrocznym czy też rocznym) oblicza się jedynie dla  sędziów sądu rejonowego (bez sędziów funkcyjnych i 
sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SO – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji) poprzez 
określenie łącznej liczby sesji (rozprawy i posiedzenia) takich sędziów w danym okresie statystycznym podzielonej przez ich obsadę średniookresową (dodatkowo z wyłączeniem sędziów delegowanych 
do Ministerstwa Sprawiedliwości), choćby przykładowo aż trzech z nich orzekało na jednej sesji, gdyż dla każdego z nich jest to termin sesyjny. W liczbę sesji (rozprawy i posiedzenia) wlicza się jedynie 
te sesje, które ujęte są w grafikach wydziałów (mają zatem zaplanowany charakter) i sporządzane są z nich wokandy. Nie jest dopuszczalne liczenie w danym dniu jednemu sędziemu dwóch czy więcej 
sesji, jeśli ze spraw, które rozpoznał w danym dniu sporządzono kilka wokand. Do liczby sesji nie wlicza się posiedzeń, z których nie sporządzono wokand, a mają one charakter wpadkowy. W sytuacji, 
gdy w danym pionie orzeczniczym (wydziale) nie ma ani jednego sędziego niefunkcyjnego,  o którym mowa w pkt, 2 przyjmuje się średniookresową liczbę sesji (rozprawy i posiedzenia) tego sędziego 
funkcyjnego, który posiada największą liczbę sesji. W pionie karnym (sprawy karne i wykroczeniowe) wykazuje się wspólną liczbę sesji dla spraw karnych i wykroczeniowych w wierszach 01, 02, 05, a 
nadto ustala się średniookresową liczbę sesji dla spraw karnych (wiersze 03, 06) czy wykroczeniowych w wierszach 04, 07 poprzez podzielenie łącznej ich liczby przez obsadę średniookresową 
sędziów orzekających  w sprawach karnych czy wykroczeniowych (bez sędziów funkcyjnych sądu i sędziów SR delegowanych w trybie art. 77 § 1 usp na czas nieokreślony lub na czas określony 
orzekających w pełnym wymiarze w SO czy też sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości – chodzi o okresy pełnienia funkcji czy delegacji), a wyliczoną w sposób wskazany we 
wcześniejszych punktach. W przypadku gdy w danym pionie (wydziale) jest jeden sędzia niefunkcyjny, czy też do wyliczenia średniookresowej liczby sesji dane dotyczą sędziego funkcyjnego, nie 
dokonujemy dzielenia liczby sesji przez obsadę średniookresową danego sędziego. Ustalenie średniookresowej liczby sesji dotyczy nie wokand, 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 średniookresowej liczby sesji jedynie tego sędziego niefunkcyjnego, który orzeka w danym 
wydziale w pełnym zakresie (nie orzeka w kilku wydziałach) oraz orzekał przez cały okres sprawozdawczy. W sytuacji, gdy w danym pionie orzeczniczym (wydziale) nie ma ani jednego sędziego nie 
funkcyjnego o którym mowa w pkt 2 (zagadnienia wspólne) i który nie spełnia wyżej wskazanych kryteriów, przyjmuje się liczbę średniookresową sesji (rozprawy i posiedzenia) tego sędziego 
funkcyjnego, który posiada największą liczbę sesji. Sesje sędziów za II półrocze według wokand sporządzanych zgodnie z § 23 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w 
sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. 

22. W sytuacji gdy sędzia orzeka w więcej niż jednym wydziale i jednym z nich jest wydział wieczystoksięgowy lub Krajowy Rejestr Sądowy bądź Rejestr Zastawów, limit i obsadę średniookresową tego 
sędziego w poszczególnych pionach (wydziałach) ustala się poprzez proporcję liczby sesji (rozprawy i posiedzenia) sędziego w wydziale innym niż wymienione i odniesienie jej następnie do limitu 
(etatu) i obsady średniookresowej sędziego. Uzyskany wynik stanowi wskaźnik limitu i obsady sędziego w wydziale innych niż  wymienione, a różnica limitu czy obsady i cząstkowego limitu i obsady z 
tego wydziału da limit i obsadę tego sędziego w wydziale wieczystoksięgowym, KRS czy Rejestrze Zastawów.  Przykładowo, jeżeli sędzia orzeka w wydziale cywilnym i w wydziale wieczystoksięgowym 
i jego liczba sesji  w wydziale cywilnym wyniosła w danym okresie statystycznym 20 przy średniookresowej liczbie sesji w danym pionie czy wydziale wynoszącej 100, to proporcja jego sesji wyniesie 
20/100, a więc 0,200. Przy limicie etatu wynoszącym 1, co jest regułą, limit tego sędziego w pionie cywilnym wyniesie 0,200, a pionie wieczystoksięgowym 0,800 (wynik różnicy 1 – 0,200 = 0,800).  
Obsada średniookresowa sędziego w pionie cywilnym i wieczystoksięgowym zostanie wyliczona w podobny sposób, a więc przy obsadzie średniookresowej sędziego za cały okres statystyczny 
wynoszącej 0,900 obsada  w pionie cywilnym wyniesie 20 sesji /100 sesji pomnożone przez 0,900 czyli 0,180, zaś obsada w pionie wieczytoksięgowym wyniesie 0,900 – 0,180 czyli 0,720. Reguły te 
stosuje się przy wyliczaniu limitu etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego i za okres statystyczny) oraz przy ustalaniu obsady średniookresowej. 

23. Limity i obsady z wydziałów pracy wykazuje się w wierszu 01 w formularzu MS-S11/12, zaś limity i obsady z wydziałów pracy i ubezpieczeń wykazujemy w wierszu 02 w formularzu MS-S12.  

24. Limity i obsady z pionu gospodarczego wykazujemy w formularzu MS-S19 jedynie z wydziałów gospodarczych z pominięciem wydziałów gospodarczych dla spraw upadłościowych i naprawczych. 
Jeżeli w danym sądzie w ramach wydziału gospodarczego funkcjonuje sekcja upadłościowa i naprawcza, to wykazujemy limity i obsady w formularzu MS-S19. W formularzu MS-S20UN wykazujemy 
jedynie limity i obsady z wydziałów gospodarczych dla spraw upadłościowych i naprawczych.          

25. „Liczba obsadzonych etatów (na ostatni dzień okresu statystycznego)”, kol. 21 wykazujemy faktycznie obsadzone etaty (od limitu etatów odejmujemy wyłącznie wakaty).  

26. „Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym)”, kol. 22 wykazujemy faktycznie obsadzone etaty w okresie statystycznym (od limitu etatów odejmujemy wyłącznie wakaty w okresie 
statystycznym). 

 
Dział 6.2. Obsada S ądu (Wydziału) 
1. Wykazywanie limitów etatów na ostatni dzień okresu statystycznego czy też limitu etatów w okresie statystycznym oraz obsad średniookresowych w zakresie referendarzy, asystentów i urzędników 

odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w dziale 6.1.    


