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USTAWA ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW 

POWSZECHNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)  

 

Art. 27. 

 § 1. Prezes i wiceprezes sądu apelacyjnego oraz prezes i wiceprezes sądu okręgowego może 

być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 

1)   rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; 

2)   gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem 

wymiaru sprawiedliwości. 

§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź prezesa albo wiceprezesa 

sądu okręgowego następuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zamiar 

odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwości przedstawia 

Krajowej Radzie Sądownictwa w celu uzyskania opinii. Negatywna opinia Krajowej 

Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. 

<§ 2a. W przypadku gdy zamiar odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego 

jest przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 37g § 5 lub art. 37h § 4, do pisemnego uzasadnienia, o którym 

mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości dołącza odpis pisemnego zastrzeżenia, jeżeli 

zostało złożone przez prezesa albo wiceprezesa. 

§ 2b. Przepis § 2a stosuje się odpowiednio w przypadku zamiaru odwołania prezesa albo 

wiceprezesa sądu okręgowego.> 

§ 3. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie trzydziestu dni od przedstawienia zamiaru 

odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź prezesa albo wiceprezesa 

sądu okręgowego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna. 

§ 4. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu apelacyjnego bądź prezesa 

albo wiceprezesa sądu okręgowego rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, 

Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii, o której mowa w § 2. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do odwołania prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego, z tym że 

określone w tych przepisach uprawnienia i czynności Ministra Sprawiedliwości 

wykonuje prezes sądu apelacyjnego. 

 

Art. 32b. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu, jeżeli zgromadzenie ogólne 

sędziów apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 31a § 2, w 
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części odnoszącej się do działalności danego sądu. Uchwała zgromadzenia zostaje 

podjęta po wysłuchaniu dyrektora tego sądu. 

§ 2. Prezes sądu apelacyjnego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości uchwałę 

zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, o której mowa w § 1, wraz ze swoim 

stanowiskiem w przedmiocie odwołania dyrektora sądu. 

<§ 2a. Jeżeli po zapoznaniu się z uchwałą zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, o 

której mowa w § 1, oraz stanowiskiem prezesa sądu apelacyjnego, o którym mowa 

w § 2, Minister Sprawiedliwości nie znajduje podstaw do odwołania dyrektora 

sądu, przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu także na wniosek prezesa sądu 

lub z własnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu 

obowiązków. <Do wniosku prezesa sądu przepis § 2a stosuje się odpowiednio.> 

§ 4. Minister Sprawiedliwości odwołuje zastępcę dyrektora sądu na wniosek właściwego 

dyrektora sądu. 

Art. 37g. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości, w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego: 

1) analizuje informacje roczne o działalności sądów, o których mowa w art. 37h § 1; 

2) ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego 

przez prezesów sądów apelacyjnych; 

3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów 

apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia. 

§ 2. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności administracyjnej sądu lub 

niewykonania przez prezesa sądu apelacyjnego zarządzeń, o których mowa w § 1 pkt 3, 

Minister Sprawiedliwości może zarządzić: 

1) przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu; 

2) przeprowadzenie lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. 

§ 3. Zarządzając przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2, Minister 

Sprawiedliwości wyznacza prezesowi sądu apelacyjnego zakres i termin ich 

przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może 

zarządzić przeprowadzenie czynności przez sędziów wizytatorów z obszaru innej 

apelacji. 

§ 4. W czynnościach, o których mowa w § 2, jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, 

może brać udział sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w 

Ministerstwie Sprawiedliwości. 

[§ 5. Minister Sprawiedliwości może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu uwagę na 

piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w kierowaniu sądem albo w sprawowaniu 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego.] 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości może zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu uwagę 

na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w kierowaniu sądem albo w sprawowaniu 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego. Prezes lub wiceprezes sądu, którego 

dotyczy zwrócona uwaga, może w terminie 14 dni złożyć Ministrowi 

Sprawiedliwości pisemne zastrzeżenie.> 

<§ 6. Po rozpatrzeniu zastrzeżenia, o którym mowa w § 5, Minister Sprawiedliwości 

może uchylić uwagę. Minister Sprawiedliwości informuje prezesa lub wiceprezesa 

sądu o podjętej decyzji, podając jej motywy. 

§ 7. Do pism zawierających uwagę oraz zastrzeżenie przepisy art. 37 § 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio.> 
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Art. 37h. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów, działających 

na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, którą po zaopiniowaniu przez 

zgromadzenie ogólne sędziów apelacji przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości, nie 

później niż do końca kwietnia każdego roku. 

[§ 2. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 1, wynika, że prezes sądu apelacyjnego nie 

podejmował w okresie sprawozdawczym niezbędnych czynności zmierzających do 

usunięcia uchybień w działalności administracyjnej sądów, Minister Sprawiedliwości 

odmawia przyjęcia informacji rocznej i zawiadamia o tym prezesa, wskazując przyczyny 

odmowy.] 

<§ 2. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 1, wynika, że prezes sądu apelacyjnego nie 

podejmował w okresie sprawozdawczym niezbędnych czynności zmierzających do 

usunięcia uchybień w działalności administracyjnej sądów, Minister 

Sprawiedliwości odmawia przyjęcia informacji rocznej i zawiadamia o tym prezesa, 

wskazując przyczyny odmowy. Prezes sądu apelacyjnego może w terminie 14 dni 

złożyć Ministrowi Sprawiedliwości pisemne zastrzeżenie. Przepis art. 37g § 6 stosuje 

się odpowiednio.> 

§ 3. Niewykonanie w terminie obowiązku, o którym mowa w § 1, jest równoznaczne z 

odmową przyjęcia informacji. 

§ 4. Dwukrotna odmowa przyjęcia informacji przez Ministra Sprawiedliwości oznacza rażące 

niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych, w rozumieniu art. 27 § 1 

pkt 1. 

 


