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Na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z
2002 r. Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów osobiÊcie oraz
przez w∏aÊciwà s∏u˝b´ nadzoru wyodr´bnionà w Mini-
sterstwie SprawiedliwoÊci.

§ 2. 1. Nadzór Ministra SprawiedliwoÊci nad dzia-
∏alnoÊcià administracyjnà sàdów wykonywany jest
przez:

1) ustalanie i koordynowanie kierunków nadzoru wy-
konywanego przez prezesów sàdów;

2) ocen´ planów zadaƒ nadzorczych przedstawianych
przez prezesów sàdów;

3) przeprowadzanie doraênych wizytacji i lustracji sà-
dów, dzia∏alnoÊci nadzorczej prezesów sàdów, biur
kuratorów okr´gowych i zespo∏ów kuratorskiej
s∏u˝by sàdowej oraz wydawanie odpowiednich za-
rzàdzeƒ;

4) analiz´ rocznych informacji o dzia∏alnoÊci sàdów;

5) kontrol´ i ocen´ materia∏ów dotyczàcych nadzoru
wykonywanego przez prezesów sàdów oraz wyda-
wanie wià˝àcych ich dyspozycji;

6) organizowanie narad powizytacyjnych s´dziów i in-
nych pracowników sàdów;

7) dokonywanie oceny kwalifikacji s´dziów kandydu-
jàcych na wolne stanowiska s´dziowskie w sàdach
wy˝szego rz´du, w zwiàzku z zamiarem zg∏oszenia
ich przez Ministra SprawiedliwoÊci Krajowej Ra-
dzie Sàdownictwa, w celu sporzàdzenia wniosku
o powo∏anie.

2. Pisma dotyczàce nadzoru nad dzia∏alnoÊcià ad-
ministracyjnà sàdów, kierowane z Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci do prezesów sàdów, podpisuje z upowa˝-
nienia Ministra SprawiedliwoÊci dyrektor lub zast´pca
dyrektora w∏aÊciwego departamentu.

§ 3. 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zleciç wyko-
nywanie czynnoÊci z zakresu nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià administracyjnà sàdów apelacyjnych s´dziom wi-
zytatorom ze wskazanych przez siebie sàdów apelacyj-
nych.

2. Sprawozdania z wizytacji jednostek organizacyj-
nych sàdów apelacyjnych podlegajà ocenie we w∏aÊci-
wej przedmiotowo komórce organizacyjnej Minister-
stwa SprawiedliwoÊci.

§ 4. 1. Prezes sàdu apelacyjnego sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà jednostek organiza-

cyjnych w kierowanym przez niego sàdzie oraz nad sà-
dami na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu apelacyjnego.

2. Prezes sàdu apelacyjnego sprawuje nadzór nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów rejonowych na
obszarze apelacji, zw∏aszcza przez koordynowanie
czynnoÊci z zakresu nadzoru wykonywanych przez pre-
zesów sàdów okr´gowych, a w razie potrzeby zarzàdza
przeprowadzenie doraênej wizytacji lub lustracji sàdu
rejonowego w ka˝dej kategorii spraw.

3. W odniesieniu do spraw z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz spraw gospodarczych,
rozpoznawanych w sàdach rejonowych dzia∏ajàcych
w okr´gach, w których w sàdzie okr´gowym nie ma sà-
du pracy ani sàdu gospodarczego, prezes sàdu apela-
cyjnego zarzàdza przeprowadzenie wizytacji lub lustra-
cji sàdu rejonowego przez wizytatorów podleg∏ego so-
bie sàdu apelacyjnego lub przez w∏aÊciwych dla tych
spraw wizytatorów z innego sàdu okr´gowego.

§ 5. 1. Prezes sàdu okr´gowego sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà jednostek organiza-
cyjnych w kierowanym przez niego sàdzie oraz nad sà-
dami rejonowymi na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu okr´-
gowego.

2. Prezes sàdu okr´gowego sprawuje nadzór admi-
nistracyjny nad dzia∏alnoÊcià kuratorskiej s∏u˝by sàdo-
wej za poÊrednictwem kuratora okr´gowego lub jego
zast´pców.

§ 6. Prezes sàdu rejonowego sprawuje nadzór nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà podleg∏ych mu jedno-
stek organizacyjnych osobiÊcie, a wobec kuratorskiej
s∏u˝by sàdowej — za poÊrednictwem kierownika ze-
spo∏u kuratorskiej s∏u˝by sàdowej.

§ 7. 1. Do zadaƒ prezesa sàdu w zakresie nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdu nale˝y:

1) analiza orzecznictwa w kierowanym sàdzie pod kà-
tem oceny poziomu jego jednolitoÊci oraz wyst´-
powanie o wyjaÊnienie przepisów prawnych, bu-
dzàcych wàtpliwoÊci w praktyce;

2) kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez
przewodniczàcych wydzia∏ów spraw poszczegól-
nym s´dziom;

3) analiza materia∏ów statystycznych dotyczàcych
pracy nadzorowanych sàdów, w szczególnoÊci sta-
nu zaleg∏oÊci i sprawnoÊci post´powania oraz efek-
tywnoÊci pracy s´dziów, asesorów i referendarzy;

4) kontrola pracy wizytatorów i inspektorów do spraw
biurowoÊci;

5) kontrola wykonywania przez przewodniczàcych
wydzia∏ów obowiàzków nadzorczych.
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2. Wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych w ust. 1
prezes mo˝e zleciç wiceprezesowi sàdu.

§ 8. 1. Do zadaƒ przewodniczàcego wydzia∏u w za-
kresie nadzoru administracyjnego nale˝y kontrola:

1) wykonywania obowiàzków przez s´dziów, przez
ocen´ sprawnoÊci post´powania zw∏aszcza
w sprawach, w których post´powanie toczy si´
przewlekle;

2) ustalania terminów sesji i posiedzeƒ;

3) wykorzystania czasu pracy na sesjach i posiedze-
niach i kolejnoÊci kierowania spraw do rozpozna-
nia;

4) zasadnoÊci odraczania i przerywania rozpraw oraz
odraczania posiedzeƒ;

5) terminowoÊci sporzàdzania uzasadnieƒ orzeczeƒ;

6) terminowoÊci pracy bieg∏ych;

7) terminowoÊci wykonywania orzeczeƒ;

8) poprawnoÊci sporzàdzania sprawozdaƒ statystycz-
nych;

9) co najmniej raz w miesiàcu pracy sekretariatu,
w tym dyscypliny pracy, terminowego wykonywa-
nia zarzàdzeƒ, prawid∏owoÊci prowadzenia ksiàg
biurowych.

2. Zarzàdzenia prezesa i przewodniczàcego wyda-
wane w ramach nadzoru sporzàdzane sà na piÊmie
i dor´czane za pokwitowaniem.

§ 9. 1. Do wykonywania czynnoÊci nadzoru prezes
sàdu apelacyjnego i odpowiednio prezes sàdu okr´go-
wego wyznaczajà s´dziów wizytatorów oraz inspekto-
rów do spraw biurowoÊci sàdowej.

2. Prezes sàdu apelacyjnego i odpowiednio prezes
sàdu okr´gowego wyznaczajà na stanowiska wizytato-
rów s´dziów z podleg∏ego sobie sàdu, wyró˝niajàcych
si´ wiedzà prawniczà, zw∏aszcza posiadajàcych do-
Êwiadczenie w zakresie czynnoÊci nadzorczych.

3. Prezes sàdu apelacyjnego i odpowiednio prezes
sàdu okr´gowego mogà zlecaç doraêne przeprowadze-
nie wizytacji lub lustracji s´dziom orzekajàcym, niema-
jàcym statusu wizytatorów.

§ 10. Wizytatorzy wyznaczeni w sàdzie apelacyj-
nym sprawujà nadzór nad dzia∏alnoÊcià administracyj-
nà sàdów we wszystkich kategoriach spraw, a inspek-
torzy do spraw biurowoÊci — w zakresie biurowoÊci sà-
dowej i organizacji pracy sekretariatów.

§ 11. 1. Funkcje wizytatorów w sàdzie okr´gowym
powinni pe∏niç s´dziowie wizytatorzy wykazujàcy si´
znajomoÊcià problematyki z zakresu spraw: karnych,
cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, wieczystoksi´gowych, rodzinnych i nielet-
nich.

2. W zakresie biurowoÊci sàdowej i organizacji pra-
cy sekretariatów funkcje nadzorcze powinni pe∏niç do-
Êwiadczeni inspektorzy do spraw biurowoÊci.

3. W sàdzie okr´gowym, w którym nie wyznaczono
s´dziów wizytatorów, czynnoÊci nadzoru nad dzia∏al-

noÊcià administracyjnà sàdów rejonowych wykonujà
s´dziowie orzekajàcy w sprawach odwo∏awczych, wy-
znaczeni przez prezesa sàdu okr´gowego.

4. CzynnoÊci nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administra-
cyjnà sàdu w zakresie wykonywania orzeczeƒ w spra-
wach karnych mogà wykonywaç tak˝e s´dziowie peni-
tencjarni.

§ 12. S´dziowie wizytatorzy wykonujà swoje zada-
nia przez:

1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji w sàdach;

2) wizytowanie rozpraw i przedstawianie s´dziom
orzekajàcym oraz innym pracownikom sàdów
uwag i spostrze˝eƒ poczynionych w toku tych czyn-
noÊci;

3) udzia∏ w naradach i szkoleniach s´dziów oraz in-
nych pracowników sàdów;

4) inicjowanie wszcz´cia post´powaƒ wyjaÊniajàcych
i dyscyplinarnych przez uprawnione osoby i orga-
ny;

5) badanie na zlecenie prezesa sàdu apelacyjnego lub
okr´gowego zasadnoÊci skarg i wniosków dotyczà-
cych wy∏àcznie sprawnoÊci post´powania sàdowe-
go.

§ 13. 1. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e zlecaç s´-
dziom wizytatorom przygotowywanie materia∏ów dla
dokonania oceny pracy asesorów w zwiàzku z zamia-
rem wystàpienia o powo∏anie na stanowisko s´dziego
oraz dokonanie takiej oceny.

2. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e wystàpiç do pre-
zesa sàdu apelacyjnego o wyznaczenie s´dziego wizy-
tatora z innego sàdu okr´gowego w ramach okr´gu
apelacyjnego dla dokonania oceny kwalifikacji s´dzie-
go, w zwiàzku ze zg∏oszeniem kandydatury na stanowi-
sko s´dziego sàdu okr´gowego.

3. Prezes sàdu apelacyjnego wyst´puje do Ministra
SprawiedliwoÊci o wyznaczenie s´dziego wizytatora
z innego sàdu apelacyjnego dla dokonania oceny kwa-
lifikacji s´dziego, w zwiàzku ze zg∏oszeniem kandyda-
tury na stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego.

4. W razie zg∏oszenia Krajowej Radzie Sàdownic-
twa kandydata na wolne stanowisko s´dziowskie przez
Ministra SprawiedliwoÊci, oceny kwalifikacji kandyda-
ta dokonuje s´dzia delegowany do Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci, chyba ˝e Minister SprawiedliwoÊci zwró-
ci si´ o dokonanie takiej oceny do prezesa sàdu apela-
cyjnego lub prezesa sàdu okr´gowego.

5. Prezes sàdu apelacyjnego i prezes sàdu okr´go-
wego mogà w uzasadnionych przypadkach wyznaczyç,
zamiast s´dziego wizytatora, s´dziego niemajàcego
statusu wizytatora dla dokonania oceny kwalifikacji s´-
dziów.

§ 14. 1. Prezes sàdu apelacyjnego i prezes sàdu
okr´gowego ustalajà corocznie plany zadaƒ nadzor-
czych, oddzielnie dla ka˝dego s´dziego wizytatora, ku-
ratora okr´gowego oraz inspektora do spraw biurowo-
Êci.
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2. Prezes sàdu okr´gowego w terminie do dnia
20 stycznia ka˝dego roku dor´cza plany zadaƒ nadzor-
czych wizytatorów i inspektorów do spraw biurowoÊci
prezesowi sàdu apelacyjnego wraz ze sprawozdaniami
z realizacji planów pracy za ubieg∏y rok. Prezes sàdu
apelacyjnego w terminie 14 dni mo˝e wnieÊç do tego
planu uzupe∏nienia i uwagi, które sà wià˝àce dla preze-
sa sàdu okr´gowego.

3. Prezes sàdu okr´gowego w przypadku stwier-
dzenia uchybieƒ w zakresie sprawnoÊci post´powania
i wzrostu liczby spraw nierozpoznanych zleca prezeso-
wi sàdu rejonowego sporzàdzenie planu w∏asnych za-
daƒ nadzorczych. Prezes sàdu rejonowego plan zadaƒ
nadzorczych dor´cza prezesowi sàdu okr´gowego
w terminie do dnia 10 stycznia ka˝dego roku wraz ze
sprawozdaniem z realizacji planów za ubieg∏y rok, jeÊli
takie by∏y sporzàdzone.

4. Prezes sàdu apelacyjnego sporzàdza plan zadaƒ
nadzorczych po zapoznaniu si´ z planami sporzàdzony-
mi przez prezesów podleg∏ych sàdów okr´gowych.

5. Prezes sàdu apelacyjnego w terminie do dnia
15 lutego ka˝dego roku przedstawia w∏asny plan za-
daƒ nadzorczych oraz plany prezesów sàdów okr´go-
wych wraz ze sprawozdaniami z realizacji planów za-
daƒ nadzorczych za ubieg∏y rok w∏aÊciwym przedmio-
towo komórkom organizacyjnym Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci, które w terminie 14 dni mogà dokonaç
ich uzupe∏nienia i wnieÊç uwagi wià˝àce prezesów sà-
dów.

6. Prezes sàdu apelacyjnego udziela odpowiedzi na
zarzuty i uwagi sformu∏owane w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci w stosunku do planów zadaƒ nadzorczych
i sprawozdaƒ z ich realizacji w terminie 14 dni od ich
otrzymania.

7. Plan zadaƒ kuratora okr´gowego, sporzàdzony
oddzielnie dla pionu kuratorów dla doros∏ych i kurato-
rów rodzinnych, prezes sàdu okr´gowego przekazuje
w∏aÊciwej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci w terminie do dnia 15 stycznia ka˝dego ro-
ku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów nad-
zorczych za ubieg∏y rok. Osoby powo∏ane w Minister-
stwie SprawiedliwoÊci do nadzoru nad kuratorskà s∏u˝-
bà sàdowà mogà wnieÊç do planów uzupe∏nienia
i uwagi, które sà wià˝àce dla kuratora okr´gowego.

8. Kurator okr´gowy za poÊrednictwem prezesa sà-
du okr´gowego udziela osobom, o których mowa
w ust. 7, odpowiedzi na zarzuty i uwagi sformu∏owane
w stosunku do planów zadaƒ nadzorczych i sprawoz-
daƒ z ich realizacji, w terminie 14 dni od ich otrzyma-
nia.

§ 15. Wizytacje jednostek organizacyjnych sàdów
powinny byç przeprowadzane co najmniej raz w ciàgu
czterech lat.

§ 16. W toku wizytacji badaniu podlegajà w szcze-
gólnoÊci:

1) bie˝àce dane statystyczne w zakresie wp∏ywu i licz-
by spraw za∏atwionych oraz obsady s´dziowskiej;

2) sprawnoÊç post´powania sàdowego, w tym przy-
gotowanie posiedzeƒ;

3) stan zaleg∏oÊci i przyczyny nierozpoznania spraw;
4) wykonywanie czynnoÊci w toku post´powania mi´-

dzyinstancyjnego;
5) wykonywanie orzeczeƒ sàdowych;
6) terminowoÊç sporzàdzania uzasadnieƒ;
7) przestrzeganie kultury pracy i powagi sàdu przez

osoby wykonujàce dane czynnoÊci.

§ 17. 1. W terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia wi-
zytacji sporzàdza si´ i przedstawia organowi, który zle-
ci∏ jej przeprowadzenie, sprawozdanie z jej przebiegu.

2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawieraç:
1) wskazanie terminu przeprowadzenia wizytacji;
2) wskazanie zakresu czasowego i tematycznego wi-

zytacji;
3) dokonane ustalenia;
4) szczegó∏owà ocen´ pracy wizytowanej jednostki

organizacyjnej sàdu;
5) wskazanie uchybieƒ;
6) ewentualne wnioski o wytkni´cie naruszeƒ obo-

wiàzków s∏u˝bowych;
7) w razie potrzeby wnioski o wniesienie przez Mini-

stra SprawiedliwoÊci kasacji od prawomocnego
orzeczenia w sprawach karnych lub o wystàpienie
z pytaniem prawnym;

8) podpis wizytatora;
9) dat´ sporzàdzenia sprawozdania.

3. Prezes sàdu apelacyjnego lub okr´gowego prze-
kazuje prezesowi wizytowanego sàdu sprawozdanie
z wizytacji i wydane na jego podstawie zarzàdzenia po-
wizytacyjne, okreÊla termin ich wykonania, a w razie
stwierdzenia uchybieƒ w zakresie sprawnoÊci post´po-
wania, podejmuje dzia∏ania, o których mowa w przepi-
sach prawa o ustroju sàdów powszechnych.

4. Prezes sàdu okr´gowego przedstawia prezesowi
sàdu apelacyjnego odpis sprawozdania z ka˝dej wizy-
tacji wraz z odpisem wydanych zarzàdzeƒ powizytacyj-
nych i informacjà o zastosowanych Êrodkach dyscypli-
nujàcych.

5. W razie przeprowadzenia wizytacji w sàdzie rejo-
nowym przez wizytatora sàdu apelacyjnego, prezes te-
go sàdu przesy∏a zarzàdzenia powizytacyjne za poÊred-
nictwem prezesa sàdu okr´gowego.

§ 18. 1. Lustracja ma na celu zbadanie okreÊlonej
problematyki z zakresu dzia∏alnoÊci administracyjnej
sàdu oraz ocen´ pracy w zakresie sprawnoÊci post´po-
wania i terminowego wykonywania czynnoÊci przez
poszczególnych s´dziów.

2. Do sposobu przeprowadzania lustracji stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 16 i 17.

§ 19. 1. Odpis sprawozdania z wizytacji lub lustracji
oraz wydanych zarzàdzeƒ powizytacyjnych lub polu-
stracyjnych prezes sàdu apelacyjnego przedstawia Mi-
nistrowi SprawiedliwoÊci niezw∏ocznie, je˝eli zachodzi
potrzeba:
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1) wniesienia kasacji od prawomocnego orzeczenia
w sprawie karnej lub w sprawach nieletnich;

2) wystàpienia do Sàdu Najwy˝szego o wyjaÊnienie
przepisów, których stosowanie wywo∏uje rozbie˝-
noÊci w orzecznictwie;

3) zawiadomienia w∏aÊciwych organów o konieczno-
Êci zmiany lub uchylenia przepisów sprzecznych
z ustawà;

4) zawiadomienia o stwierdzeniu w toku wizytacji lub
lustracji ra˝àcych uchybieƒ w zakresie sprawnoÊci
post´powania, kierowania sàdem albo sprawowa-
nia nadzoru administracyjnego przez prezesa sàdu;

5) w innych przypadkach, je˝eli uzna to za celowe lub
na ˝àdanie Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, pre-
zes sàdu za∏àcza informacj´ o zastosowanych Êrod-
kach dyscyplinujàcych.

§ 20. 1. Prezes sàdu apelacyjnego lub okr´gowego
zwo∏uje, je˝eli uzasadniajà to wnioski powizytacyjne,
w terminie miesiàca od dor´czenia jednostce organiza-
cyjnej sprawozdania z wizytacji, konferencj´ w celu
omówienia wyników wizytacji, z udzia∏em prezesa, wi-
zytatora, s´dziów i asesorów wizytowanego sàdu.

2. S´dziowie wizytowanego sàdu mogà zg∏aszaç
prezesowi sàdu apelacyjnego lub okr´gowego oraz Mi-
nistrowi SprawiedliwoÊci uwagi i wnioski co do prze-
prowadzonej wizytacji. O sposobie wykorzystania tych
uwag i wniosków zainteresowani s´dziowie powinni
byç zawiadomieni.

§ 21. 1. CzynnoÊci nadzorcze w zakresie biurowoÊci
sàdowej i organizacji pracy sekretariatu wykonuje in-
spektor do spraw biurowoÊci sàdowej, zwany dalej
„inspektorem”.

2. W toku kontroli inspektor bada:

1) prawid∏owoÊç stosowania przepisów regulaminu
wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych
oraz instrukcji sàdowej;

2) organizacj´ pracy sekretariatów;

3) sposób wykonywania zarzàdzeƒ i orzeczeƒ;

4) sposób prowadzenia ksiàg i innych urzàdzeƒ ewi-
dencyjnych oraz w razie potrzeby rzetelnoÊç spo-
rzàdzania sprawozdaƒ statystycznych;

5) warunki pracy w sekretariatach;

6) kultur´ pracy i sposób za∏atwiania interesantów
oraz poziom przygotowania i kwalifikacje pracow-
ników sekretariatów.

3. Inspektor w sàdzie apelacyjnym koordynuje dzia-
∏alnoÊç inspektorów do spraw biurowoÊci w podle-
g∏ych sàdach okr´gowych oraz uczestniczy w szkole-
niach sekretarzy sàdowych.

§ 22. 1. Po zakoƒczeniu kontroli inspektor przekazu-
je swoje spostrze˝enia i uwagi przewodniczàcemu wy-
dzia∏u oraz prezesowi sàdu, w którym przeprowadza∏
kontrol´.

2. Ujawnione w toku czynnoÊci nadzorczych b∏´dy
i uchybienia inspektor omawia z pracownikami sekre-
tariatu, wskazujàc przy tym sposób za∏atwienia.

3. Najpóêniej w terminie 30 dni od zakoƒczenia kon-
troli inspektor przedstawia prezesowi sàdu sprawozda-
nie wraz z wnioskami co do potrzeby wydania zarzà-
dzeƒ pokontrolnych.

4. Sprawozdanie z kontroli powinno zawieraç dane,
o których mowa w § 17 ust. 2.

§ 23. 1. Do obowiàzków kuratora okr´gowego w ra-
mach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad
dzia∏alnoÊcià kuratorskiej s∏u˝by sàdowej nale˝y:
1) kontrola obcià˝enia i efektywnoÊci pracy podle-

g∏ych kuratorów sàdowych;
2) wydawanie stosownych poleceƒ co do sposobu

prowadzenia spraw;
3) kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów;
4) analiza prawid∏owoÊci realizacji zadaƒ s∏u˝bowych.

2. Kurator okr´gowy zadania nadzorcze wykonuje
przez przeprowadzanie kontroli obejmujàcych:
1) wizytowanie zespo∏ów kuratorskiej s∏u˝by sàdo-

wej;
2) lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów

sàdowych.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowa-
dza si´ zgodnie z planem zadaƒ nadzorczych, z zastrze-
˝eniem, ̋ e kontrol´ ca∏okszta∏tu pracy zespo∏u kurator-
skiej s∏u˝by sàdowej przeprowadza si´ co najmniej raz
w okresie 4-letnim.

4. Kurator okr´gowy sporzàdza corocznie plan za-
daƒ nadzorczych kuratora okr´gowego, oddzielnie dla
pionu kuratorów dla doros∏ych i kuratorów rodzin-
nych, nast´pnie przedstawia prezesowi sàdu okr´go-
wego w terminie do dnia 10 stycznia ka˝dego roku
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów nadzor-
czych za rok ubieg∏y.

5. Do planów tych i sprawozdaƒ prezes sàdu okr´-
gowego mo˝e wnosiç uzupe∏nienia i uwagi, które dla
kuratora okr´gowego sà wià˝àce.

6. Do uwag, o których mowa w ust. 5, kurator okr´-
gowy odnosi si´ na piÊmie w terminie 14 dni.

§ 24. Poczynione w toku kontroli ustalenia kurator
okr´gowy omawia z zainteresowanymi kuratorami sà-
dowymi i wys∏uchuje ich wyjaÊnieƒ.

§ 25. 1. Z przeprowadzonej kontroli kurator okr´go-
wy sporzàdza sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia
jej zakoƒczenia.

2. Sprawozdanie z kontroli powinno zawieraç dane,
o których mowa w § 17 ust. 2.

§ 26. 1. Sprawozdanie z kontroli kurator okr´gowy
przedstawia prezesowi sàdu okr´gowego.

2. Prezes sàdu okr´gowego przesy∏a sprawozdanie
z kontroli w∏aÊciwemu prezesowi sàdu rejonowego
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Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, 
poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, 
poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki przechowywania produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;

2) warunki sporzàdzania leków recepturowych i ap-
tecznych, w tym w warunkach aseptycznych;

3) warunki sporzàdzania produktów homeopatycz-
nych;

4) prowadzenie dokumentacji w szczególnoÊci za-
kupywanych, sprzedawanych, sporzàdzanych,
wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu pro-
duktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

5) szczegó∏owe zasady powierzania zast´pstwa kie-
rownika apteki na czas okreÊlony i powiadamiania
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
i okr´gowej izby aptekarskiej;

6) sposób i tryb przeprowadzania kontroli przyjmowa-
nia do apteki produktów leczniczych i wyrobów
medycznych;

7) tryb zwalniania z prowadzenia Êrodków odurzajà-
cych grupy I-N i substancji psychotropowych gru-
py II-P;

8) warunki i tryb przekazywania przez kierownika ap-
teki okreÊlonych informacji o obrocie i stanie po-
siadania okreÊlonych produktów leczniczych i wy-
robów medycznych.

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszà
byç przechowywane w aptece w sposób gwarantujàcy
zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego wymagaƒ jakoÊciowych i bezpie-
czeƒstwo przechowywania.

§ 3. 1. Pomieszczenia, w których przechowywane
sà produkty lecznicze i wyroby medyczne, muszà byç
czyste, suche, odpowiednio wentylowane, a produkty
lecznicze i wyroby medyczne zabezpieczone przed
dzia∏aniem promieni s∏onecznych.

2. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropowe
i prekursory grupy I-R przechowuje si´ zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii
(Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103,
poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984).

§ 4. 1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne prze-
chowuje si´ w sposób staranny, zabezpieczajàcy je
przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem; prze-
chowywane produkty lecznicze i wyroby medyczne nie
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

oraz w∏aÊciwemu kierownikowi zespo∏u kuratorskiej
s∏u˝by sàdowej i okreÊla termin wykonania zaleceƒ po-
kontrolnych.

3. Odpis sprawozdania z kontroli zespo∏u kurator-
skiej s∏u˝by sàdowej oraz sprawozdanie z wykonania
zaleceƒ pokontrolnych prezes sàdu okr´gowego prze-
sy∏a równie˝ w∏aÊciwym przedmiotowo komórkom or-
ganizacyjnym Ministerstwa SprawiedliwoÊci.

4. Osoby powo∏ane w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci do nadzoru nad kuratorskà s∏u˝bà sàdowà po zapo-
znaniu si´ ze sprawozdaniem mogà zwracaç si´ o sto-
sowne wyjaÊnienia i uzupe∏nienia jego treÊci.

§ 27. W uzasadnionych przypadkach Minister Spra-
wiedliwoÊci mo˝e z urz´du lub na wniosek prezesa sà-
du apelacyjnego zarzàdziç:

1) przeprowadzenie w jednostkach organizacyjnych
sàdów powszechnych wizytacji lub lustracji poza
planem zadaƒ nadzorczych na dany rok;

2) przeprowadzenie w okreÊlonym sàdzie wizytacji
lub lustracji przez s´dziów wizytatorów z innego
okr´gu apelacyjnego.

§ 28. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 18 wrzeÊnia 1995 r. w sprawie trybu wy-
konywania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà
sàdów (Dz. U. Nr 111, poz. 538).

§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

——————————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r.  w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).


