
 

 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji: 

1.     Kiedy rozpoczęła się kadencja obecnego prezesa 

2.     Kiedy wygasa kadencja obecnego prezesa 

3.     Nazwisko poprzedniego prezesa  

4.     Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego prezesa 

5.     Ilu jest sędziów w danym sądzie i w jakich są wydziałach  - na koniec 2015, 2016, na dzień 

złożenia wniosku w 2017 roku. 

6.     Ile było i jest nieobsadzonych etatów - na koniec 2015, 2016, na dzień złożenia wniosku w 2017 

roku.    

7.     Protokoły z dwóch ostatnich wizytacji.   

8.     Ile spraw wpłynęło w 2015, 2016 i na dzień złożenia wniosku w 2017 roku, z podziałem na 

wydziały sądu (w przypadku reorganizacji wydziałów w okresie sprawozdawczym, prosimy o 

uwzględnienie tego w statystyce). 

9.  Ile spraw rozstrzygnięto w 2015, 2016 i do dziś w 2017, z podziałem na wydziały sądu (w 

przypadku reorganizacji wydziałów w okresie sprawozdawczym, prosimy o uwzględnienie tego w 

statystyce). 

O ile takie statystyki są prowadzone, prosimy o podzielenie tych spraw na takie, które mają: 

            - poniżej 3 tomów akt 

            - pomiędzy 3 a 6 tomów akt 

            - pomiędzy 7 a 10 tomów akt 

            - więcej niż 10 tomów akt 

10.  Skany skarg administracyjnych wniesionych od początku 2015 do dnia złożenia wniosku. 

11.  Skany skarg  na przewlekłość działania sędziów danego sądu wniesionych od początku 2015 do 

dnia złożenia wniosku. 

12.  Skany orzeczeń dyscyplinarnych dotyczących sędziów danego sądu wniesionych od początku 

2015 do dnia złożenia wniosku. 

13.  Statystyki – ilość spraw na sędziego danego sądu na koniec 2015, 2016, na dzień złożenia 

wniosku w 2017 roku 



14.  Statystyki – procentowe wykonanie spraw przez każdego sędziego danego sądu w roku 2015, 

2016, na dzień złożenia wniosku w 2017 roku. 

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-
mail {{EMAIL}}. 

Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
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