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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 

andrusz
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USTAWA  
z dnia 24 stycznia 2014 r. 

  
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

   
Art. 1.  

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 427, z późn. zm.1))  w art. 10 po § 1 dodaje się § 1a–1d w brzmieniu: 
„§ 1a. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszka-

łych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba spraw cy-
wilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu 
rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 w ciągu 
roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 1b–1d. 

§ 1b. Sąd rejonowy może być utworzony dla jednej lub większej liczby gmin zamiesz-
kałych przez mniejszą niż 50 000 liczbę mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba 
spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istnieją-
cego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 
w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 1c. Sąd rejonowy może być utworzony według kryteriów określonych w § 1b tylko 
wtedy, gdy zmiana obszaru właściwości sądu rejonowego właściwego dla tej gminy 
lub gmin nie spowoduje, że istniejący sąd rejonowy nie będzie spełniał kryteriów 
określonych w § 1a lub 1b. 

§ 1d. Sąd rejonowy utworzony na zasadach określonych w § 1a lub 1b może zostać 
zniesiony, jeżeli ogólna  liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nielet-
nich wpływających w ciągu kolejnych 3 lat nie przekracza 5000 w ciągu roku ka-
lendarzowego.”. 

 
Art. 2. 

1. Minister Sprawiedliwości, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
wyda akty wykonawcze dostosowujące strukturę organizacyjną sądownictwa po-
wszechnego do kryteriów określonych w art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie zmian w tej strukturze, wprowa-
dzonych z dniem 1 stycznia 2013 r. W tym przypadku za rok kalendarzowy, o któ-
rym mowa w art. 10 § 1a ustawy wskazanej w art. 1, przyjmuje się rok 2012 r. 

2. Minister Sprawiedliwości może powołać pełnomocników do podejmowania działań 
organizacyjnych i administracyjnych związanych z utworzeniem sądów rejono-
wych. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 

1247, 1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31. 
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Art. 3. 
1. Sądy rejonowe utworzone na podstawie aktów wykonawczych, o których mowa w 

art. 3, dla gmin stanowiących obszar właściwości miejscowej wydziałów zamiej-
scowych sądów rejonowych, z dniem ich utworzenia stają się sądami właściwymi 
dla spraw, które wpłynęły do tych wydziałów, za wyjątkiem spraw, w których wy-
dano orzeczenie bądź zarządzenie kończące postępowanie w pierwszej instancji. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu do właściwego sądu na 
podstawie zarządzenia prezesa sądu. 

 
Art. 4. 

1. Minister Sprawiedliwości, dokonując po raz pierwszy po wejściu w życie ustawy 
zmian w organizacji sądownictwa, polegających na dostosowaniu istniejącej struk-
tury sądownictwa do kryteriów wprowadzonych niniejszą ustawą, może przenieść 
w drodze decyzji sędziego wydziału zamiejscowego sądu rejonowego, który w wy-
niku zmian wprowadzonych niniejszą ustawą zostanie zniesiony, do sądu tworzo-
nego w wyniku dostosowania struktury sądów do kryteriów wprowadzonych ni-
niejszą ustawą, bez jego zgody. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. 
 

Art. 5. 
Do urzędników sądowych wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych, które w wy-
niku zmian w organizacji sądownictwa, polegających na dostosowaniu istniejącej struk-
tury sądownictwa do kryteriów wprowadzonych niniejszą ustawą zostaną zniesione, 
stosuje się art. 4a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.2)). 

 
Art. 6. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i 

Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


