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OK-0901-28/17

Wrocław, dnia 24.01.2018r.

Pani
Magdalena Rypińska
Dyrektor Sądu Okręgowego
we Wrocławiu

W dniach od 17 listopada do 29 grudnia 2017r. przeprowadzona została kontrola Sądu
Okręgowego we Wrocławiu w zakresie opisanym w doręczonym Pani protokole kontroli,
podpisanym w dniu 24 stycznia 2018 r. W oparciu o wyniki tej kontroli proszę Panią o podjęcie przy współpracy we właściwym zakresie z Prezesem Sądu - następujących działań:
1. dokładnego określania celu podróży służbowej oraz miejsca wyjazdu, w przypadku innego niż
siedziba pracodawcy, poprzez umieszczanie ich na poleceniach wyjazdu służbowego bądź
załącznikach do tego polecenia (pkt 2.4 „c” protokołu);
2. umieszczania na dokumentacji związanej z wypłatami dla uczestników postępowania
właściwej informacji co do sposobu przekazania należnych kwot (pkt 2.8 protokołu);
3. sprawowania należytej kontroli przy rozliczaniu dojazdów ławników w zakresie
udokumentowania zgód na podróż samochodem prywatnym (pkt 2.9 protokołu);
4. sprawowania należytej kontroli przy wyliczaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy
(pkt 2.11 protokołu);
5. sprawowania właściwej kontroli celem wyeliminowania przypadków opóźnień w zakresie
terminowości kierowania do egzekucji komorniczej nieuiszczonych w terminie należności
sądowych (pkt.3.11 protokołu);
6. rozważenie możliwości wystąpienia do kancelarii notarialnych, szczególnie działających we
właściwości podległych sądów rejonowych, o zamieszczanie przez notariuszy na
dokumentacji związanej z przekazywaniem opłat sądowych od wpisów w księgach
wieczystych wymaganych przepisami informacji oraz dołączanie dowodów wpłat (pkt 3.13
protokołu).
Proszę także aby poczyniła Pani starania w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości
lub uchybień opisanych w protokole kontroli. Oczekuję przedłożenia, do dnia 14 lutego 2018 r.,
informacji o działaniach podjętych w celu realizacji sformułowanych powyżej wniosków lub
przyczynach niepodjęcia takich działań.

Do wiadomości:
Pan Maciej Skórniak
Prezes Sądu Okręgowego
we Wrocławiu
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Wrocław, 26.01.2018 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego
we Wrocławiu
DF.091/7/17

Pan Artur Moneta
Dyrektor Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu

U )u
W odpowiedzi na otrzymane od Pana Dyrektora pismem nr OK-0901-28/17
z 24.01.2018 r. zalecenia pokontrolne, uprzejmie informuję, że:

1. Zobowiązano kierownika oraz pracowników oddziału kadr do dokładnego określania celu
podróży służbowej, poprzez umieszczanie ich na poleceniach wyjazdu służbowego bądź
załącznikach do tego polecenia (ad. 1 zaleceń).
2.

Zobowiązano

głównego

księgowego

do

zapewnienia

właściwej

kontroli

celem

wyeliminowania uchybień ujawnionych wtoku kontroli tj.:
- umieszczania na dokumentacji związanej z wypłatami dla uczestników postępowania
właściwej informacji co do sposobu przekazania należnych kwot (ad. 2 zaleceń);
- sprawowania

należytej

kontroli

przy rozliczaniu

dojazdów ławników w zakresie

udokumentowania zgód na podróż samochodem prywatnym (ad. 3 zaleceń);
- sprawowania szczególnej i należytej kontroli przy wyliczaniu wysokości zaliczek na podatek
dochodowy (ad. 4 zaleceń).
3. Zobowiązano pracowników prowadzących księgę należności sądowych w Sądzie
Rejonowym w Miliczu i Strzelinie do dołożenia wszelkiej staranności celem wyeliminowania
przypadków opóźnień w zakresie terminowości kierowania do egzekucji komorniczej
nieuiszczonych w terminie należności sądowych (ad. 5 zaleceń).
4. Rozważono wystąpienie do kancelarii notarialnych o zamieszczanie na dokumentacji
związanej z przekazywaniem opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych
wymaganych przepisami informacji oraz dołączanie dowodów wpłat. Stwierdzono jednak, że
stwierdzone w toku kontroli przypadki dotyczyły (poza jednym) kancelarii notarialnych
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działających poza właściwością podległych sądów rejonowych, natomiast przypadek dot.
kancelarii notarialnej w Miliczu miał charakter jednorazowy.

Stąd podjęto decyzję

o wystąpieniu do kancelarii notarialnej, jeśli sytuacje braków w informacjach będą się
powtarzać.

Z p o tfa i au.’Łu,

Do wiadomości:
Pan Maciej Skórniak
Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu
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