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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację poselską nr 19196 skierowaną przez Pana Posła
Jarosława Rzepę, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi.
Sformułowanie „podatność na manipulacje” nie dotyczy systemu, lecz teoretycznej
możliwości dopuszczania się nadużyć przez operatorów systemu w rolach Administratorów
Lokalnych i Pracowników Sekretariatu poprzez dowolne dopasowywanie raportów
z losowania w Repertorium „L” w obrębie kategorii do poszczególnych spraw, które na tym
etapie nie mają jeszcze sygnatury wydziałowej (a tym samym nie są jeszcze powiązane
z danymi stron). Taka praktyka narusza jednak wprost obowiązujące przepisy i wiąże się
z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a nawet karną. Na podstawie § 36 ust. 2 w zw. z § 16
zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138 z późn.
zm., dalej „instrukcja sądowa”), zarządzenie dotyczące sposobu załatwienia pisma
wszczynającego postępowanie w sprawie w ramach czynności poprzedzających założenie akt
sprawy podlegającej przydziałowi na podstawie § 77 ust. 2 r.u.s.p. zamieszcza się na tym
piśmie.
Dotychczas do Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłynęły żadne pisma z informacją
o stwierdzonych bądź ewentualnych przypadkach manipulowania przydziałem spraw
w SLPS.
Ministerstwo Sprawiedliwości systematycznie deklaruje dostępność kompleksowych
szkoleń praktycznych dla operatorów SLPS, które umożliwiają nabycie wszelkich

umiejętności, niezbędnych do prawidłowej obsługi SLPS w typowych sytuacjach.
W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie, są one prowadzone nieodpłatnie
najdalej w terminie do 1 miesiąca (w okresie zagrożenia COVID-19 w formule zdalnej).
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach, regułą jest losowy przydział
spraw za pośrednictwem System Losowego Przydziału Spraw, a w losowaniu każdej sprawy
biorą udział wszyscy sędziowie, mający dodatnie wskaźniki przydziału w określonej
kategorii. Przesłanki wyłączenia z losowania również mają charakter obiektywny i wynikają
wprost
z przepisów, co zostanie omówione poniżej. Zgodnie z § 43 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca
2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1141), dalej jako „Regulamin” sprawy są przydzielane losowo
sędziom jako referentom, zgodnie z podziałem czynności, przez SLPS, oddzielnie dla
każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy
niniejszego rozporządzenia przewidują inne zasady przydziału. Jeżeli w danym urządzeniu
ewidencyjnym sprawy zostały podzielone na kategorie, przydział odbywa się oddzielnie dla
każdej kategorii. Jak wskazano powyżej, podział spraw na kategorie jest szczegółowo
określony w Załączniku nr 6 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia
18 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).
Informuję, że sprawy 1-2 tomowe należą do innej kategorii niż np. sprawy 20 t.
lub 100 t. Algorytm SLPS uwzględnia obciążenia sędziów w każdej kategorii odrębnie,
niezależnie od obciążeń w pozostałych kategoriach. Tytułem przykładu: obciążenie jednego
sędziego związane z wylosowaniem kilku spraw w Rep. K w kategorii t. 100 + nie może być
zrównoważone wylosowaniem kilkudziesięciu spraw w kategorii t. 1-2 przez innego
sędziego. W przypadku spraw wprowadzonych do losowania w kategorii t. 100+, SLPS
zawsze będzie umieszczał w puli losującej tylko tych sędziów, którzy wylosowali najmniej
spraw przeliczeniowych w relacji do pozostałych sędziów w wydziale, biorących udział
w losowaniu.
System Losowego Przydziału Spraw uniemożliwia wprowadzanie nazwisk stron
i losuje referenta tylko do spraw o określonej sygnaturze. Do momentu, kiedy obciążenie
sędziego w konkretnej kategorii w relacji do pozostałych sędziów w wydziale jest na tyle
niskie, że SLPS stale umieszcza tego sędziego w puli losującej (np. po zakończeniu dłuższej
nieobecności), teoretycznie może zdarzyć się, że sędzia wylosuje kilka kolejnych spraw
z rzędu. Pamiętać należy, że prawdopodobieństwo wylosowania sprawy przez każdego
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sędziego w puli losującej jest równe (w przypadku 4-osobowej puli losującej statystycznie
wynosi ono 25%). Dopóki sędzia znajduje się w puli losującej, prawdopodobieństwo
wylosowania kolejnej sprawy z danej kategorii jest niezależne od wcześniejszego
wylosowania kilku spraw. Z uwagi na to, że baza danych SLPS nie przechowuje nazwisk
stron, nie jest możliwe zweryfikowanie, w ilu przypadkach doszło do wylosowania tego
samego referenta w sprawach z udziałem tych samych stron.
Ministerstwo Sprawiedliwości z dużą uwagą podchodzi do ewentualnych zastrzeżeń,
związanych z funkcjonowaniem Systemu Losowego Przydziału Spraw. Podkreślić należy,
że część nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK została wyeliminowana już w roku 2020
poprzez wdrożenie mechanizmów wpływających na transparentność działania Systemu, jak
chociażby powszechne udostępnienie roli „Podgląd SLPS” dla wszystkich pracowników
w sądach, rozbudowa treści raportu pełnego czy udostępnienie w aplikacji funkcjonalności
Historia zmian wskaźnika przydziału.
Z wyrazami szacunku
Michał Woś

/podpisano elektronicznie/
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