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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 808) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW 

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

 

Art. 9b. 

Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 

sędziowie są niezawiśli. 

<Art. 9c. 

Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości dotyczące: 

1) indywidualnych spraw sędziów, w szczególności delegacji oraz spraw związanych z 

odpowiedzialnością dyscyplinarną, z wyłączeniem przenoszenia sędziów na inne 

miejsca służbowe, 

2) indywidualnych spraw referendarzy i asystentów, w szczególności ich przenoszenia 

na inne miejsce służbowe i delegacji, 

3) realizowania zadań związanych z przydzielaniem, znoszeniem albo przenoszeniem 

stanowisk w sądach, 

4) realizowania zadań związanych z organami sądów, z wyłączeniem powoływania do 

pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz 

odwoływania z tych funkcji, 

5) realizowania zadań związanych z samorządem sędziowskim, 

6) realizowania zadań związanych z wykonywaniem zewnętrznego nadzoru 

administracyjnego nad działalnością sądów, 

7) realizowania zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i 

informatyzacją sądów, 

8) spraw, o których mowa w art. 20a i art. 22 § 2a 

– mogą wykonywać także sekretarz stanu i podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości.> 

 

Art. 11. 

§ 1. Sądy dzielą się na wydziały. 

§ 2. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes sądu 

lub inny sędzia. 
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[§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw 

rejestru zastawów jest referendarz sądowy. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, 

biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału ksiąg 

wieczystych można powierzyć sędziemu. 

§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym i okręgowym powierza prezes 

tego sądu, a w sądzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sądu, prezes przełożonego 

sądu okręgowego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego wydziału prezes zasięga 

opinii właściwego kolegium sądu. Negatywna opinia kolegium jest dla prezesa sądu 

wiążąca.] 

<§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do 

spraw rejestru zastawów może być referendarz sądowy. 

§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym i sądzie okręgowym 

powierza prezes tego sądu, a w sądzie rejonowym, na wniosek prezesa tego sądu, 

prezes przełożonego sądu okręgowego. Przed powierzeniem funkcji 

przewodniczącego wydziału prezes zasięga opinii właściwego kolegium sądu.> 

§ 3a. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony, nie dłuższy niż 

trzy lata. Zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału, przed upływem tego okresu, 

może nastąpić po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Przed zasięgnięciem 

opinii prezes sądu poucza o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie, w terminie siedmiu 

dni od dnia otrzymania pouczenia. Posiedzenie kolegium odbywa się nie wcześniej niż po 

wpłynięciu wyjaśnień lub bezskutecznym upływie terminu do ich złożenia. 

§ 3b. W przypadku łączenia funkcji przewodniczącego wydziału z funkcją prezesa albo 

wiceprezesa sądu, funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na okres 

odpowiadający kadencji prezesa albo wiceprezesa sądu. 

§ 4. (uchylony). 

[§ 5. Prezes sądu może powierzyć sędziemu funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału, 

jeżeli przemawiają za tym wielkość lub zakres zadań wydziału. W wydziale ksiąg 

wieczystych oraz w wydziale gospodarczym do spraw rejestrowych funkcję zastępcy 

przewodniczącego powierza się referendarzowi sądowemu. Przepisy § 3 i 3a stosuje się 

odpowiednio.] 

<§ 5. Prezes sądu może powierzyć sędziemu funkcję zastępcy przewodniczącego 

wydziału, jeżeli przemawiają za tym wielkość lub zakres zadań wydziału. W 

wydziale ksiąg wieczystych oraz w wydziale gospodarczym do spraw rejestrowych 

funkcję zastępcy przewodniczącego prezes sądu może powierzyć referendarzowi 

sądowemu. Przepisy § 3 i 3a stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 20. 

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń: 

1)   tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości; 
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2)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości 

innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu sądowi 

rejonowemu - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym; 

3)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz 

innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a 

jednemu sądowi rejonowemu - rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z 

zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na 

podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych 

sądów rejonowych; 

4)   może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, działających na 

obszarze tej samej apelacji; 

5)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 

nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych 

ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, 

działających w tym samym okręgu sądowym; 

[6)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w 

tym samym okręgu sądowym;] 

<6) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie ksiąg wieczystych z 

właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających 

na obszarze tej samej apelacji,> 

7)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym z właściwości innych sądów rejonowych; 

[8)   może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie 

klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski 

Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych sądów rejonowych] 

<8) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie wniosków o nadanie 

klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, 

Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz wyrokom 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z właściwości innych sądów 

rejonowych,> 
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<9) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw o 

przestępstwa, o których mowa w art. 4749a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – 

Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), oraz o przestępstwa popełnione 

w prasie z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, 

działających w tym samym okręgu sądowym, 

10) wyznacza jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa 

w art. 11014 ust. 1 i 3 oraz w art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.), 

11) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu prowadzenie spraw o przestępstwa, o 

których mowa w art. 115119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów 

rejonowych, działających w tym samym okręgu sądowym> 

- kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa, przez dostosowanie 

liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do zakresu obciążenia wpływem 

spraw, a także uwzględniając ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania 

realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. 

<Art. 20a.  

Minister Sprawiedliwości może powierzyć prezesowi sądu apelacyjnego prowadzenie 

dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych i etatowych sędziów, asystentów 

sędziów, referendarzy i kuratorów zawodowych sądów działających na obszarze 

apelacji.> 

Art. 21. 

§ 1. Organami sądów są: 

1)   w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem § 1a; 

2)   w sądzie okręgowym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu; 

3)   w sądzie apelacyjnym - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu. 

[§ 1a. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć 

stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, 

zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.] 

<§ 1a. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 

piętnaście stanowisk sędziowskich.> 

<§ 1c. Minister sprawiedliwości może powołać dyrektora w sądzie rejonowym, w którym 

jest nie mniej niż dziesięć stanowisk sędziowskich, mając na względzie w 

szczególności zakres zadań sądu, odległość sądu od przełożonego sądu okręgowego 

oraz liczbę jednostek podległych przełożonemu sądowi okręgowemu. 

§ 1d. W sądach rejonowych i okręgowych, w których nie powołano dyrektora sądu, 

zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów. 

§ 1e. W sądach rejonowych, w których jest nie mniej niż dziesięć stanowisk 

sędziowskich, w których nie powołano dyrektora sądu lub odwołano go w trybie 

określonym w art. 32b § 5, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy 
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przełożonych sądów okręgowych, którzy przejmują także prowadzenie gospodarki 

finansowej tych sądów.> 

§ 1b.  (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4, 

wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem 

czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości, oraz co najmniej raz w roku 

określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego 

funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 

3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres; nie może jednak wydawać dyrektorowi 

sądu poleceń, dotyczących kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt 1-3 i 5. 

Art. 22. 

§ 1. Prezes sądu: 

1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 

b)  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów 

sędziów danego sądu, 

c)  powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich 

pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2)   dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia 

istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego; 

3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

§ 1a. (uchylony). 

§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 

prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

<§ 2a. Prezes sądu apelacyjnego, na żądanie Ministra Sprawiedliwości, przedstawia mu 

niezwłocznie informacje o toku postępowania w sprawach w zakresie dotyczącym 

nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad administracyjną 

działalnością sądów.> 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. (uchylony). 

Art. 22a. 

§ 1. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym, a prezes sądu okręgowego w sądzie 

okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego 

roku, podział czynności, który obejmuje: 
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1)   decyzje w przedmiocie przydziału sędziów i referendarzy sądowych do wydziałów 

sądu oraz zakresu ich obowiązków; 

2)   określenie zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym, 

chyba że zasady te określają przepisy odrębne; 

3)   określenie zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych 

- przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów 

spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów i referendarzy 

sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz 

potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego. 

§ 2. Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru 

zastawów przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe. 

§ 3. Jeżeli do wydziałów, o których mowa w § 2, przydzielono wyłącznie referendarzy 

sądowych, czynności, do których referendarze nie są uprawnieni, włącza się do zakresu 

obowiązków sędziów orzekających w innych wydziałach. 

§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub w części w każdym 

czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1. 

§ 5. Sędzia, w przypadku zmiany podziału czynności skutkującej zmianą zakresu jego 

obowiązków, w szczególności przeniesieniem do innego wydziału sądu, może odwołać 

się do kolegium sądu apelacyjnego, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania nowego 

zakresu obowiązków. 

[§ 6. Kolegium sądu niezwłocznie podejmuje uchwałę uwzględniającą albo oddalającą 

odwołanie sędziego, mając na uwadze względy, o których mowa w § 1. Przed podjęciem 

uchwały kolegium wysłucha sędziego, jeżeli odwołanie zawiera taki wniosek i sędzia może 

stawić się na posiedzenie kolegium. Do czasu podjęcia uchwały sędzia wykonuje 

obowiązki dotychczasowe.] 

<§ 6. Kolegium sądu niezwłocznie podejmuje uchwałę uwzględniającą albo oddalającą 

odwołanie sędziego, mając na uwadze względy, o których mowa w § 1. Przed 

podjęciem uchwały kolegium wysłucha sędziego, jeżeli odwołanie zawiera taki 

wniosek i sędzia może stawić się na posiedzenie kolegium. Do czasu podjęcia uchwały 

sędzia wykonuje obowiązki zgodne z zaskarżonym podziałem czynności.> 

 

Art. 22b. 

§ 1. Prezesa sądu zastępuje wiceprezes sądu, a w razie jego nieobecności - wyznaczony 

sędzia. 

[§ 2. Jeżeli prezes sądu nie został powołany, funkcję prezesa sądu wykonuje, przez okres nie 

dłuższy niż sześć miesięcy, wiceprezes sądu. W sądzie, w którym powołano więcej niż 

jednego wiceprezesa sądu, funkcję prezesa sądu wykonuje wiceprezes sądu najstarszy 

służbą. Jeżeli w sądzie nie został powołany wiceprezes sądu, funkcję prezesa sądu, przez 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wykonuje najstarszy służbą sędzia pełniący funkcję 

przewodniczącego wydziału w tym sądzie. 

§ 3. Liczbę wiceprezesów sądu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii prezesa tego sądu, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich w tym sądzie, 
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liczbę nadzorowanych sądów okręgowych i rejonowych oraz liczbę stanowisk 

sędziowskich i referendarskich w tych sądach. 

§ 4. Liczbę wiceprezesów sądu okręgowego ustala Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii prezesa tego sądu oraz prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, biorąc pod uwagę 

liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tym sądzie, liczbę nadzorowanych 

sądów rejonowych oraz liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tych sądach. 

§ 5. Liczbę wiceprezesów sądu rejonowego ustala prezes sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu 

opinii prezesa sądu rejonowego oraz opinii prezesa przełożonego sądu okręgowego, 

biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądzie rejonowym. 

§ 6. W przypadku zmiany liczby stanowisk sędziowskich lub referendarskich w danym sądzie 

lub liczby i wielkości nadzorowanych sądów okręgowych lub rejonowych, liczba 

wiceprezesów danego sądu może być ustalona ponownie.] 

<§ 2. Jeżeli prezes sądu nie został powołany, funkcję prezesa sądu wykonuje, przez okres 

nie dłuższy niż sześć miesięcy, wiceprezes sądu. W sądzie, w którym powołano 

więcej niż jednego wiceprezesa sądu, funkcję prezesa sądu wykonuje wiceprezes 

sądu najstarszy służbą. Jeżeli w sądzie nie został powołany wiceprezes sądu, 

funkcję prezesa sądu, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wykonuje 

najstarszy służbą w tym sądzie sędzia pełniący funkcję przewodniczącego wydziału. 

§ 3. Liczbę wiceprezesów sądu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwości, po 

zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę 

stanowisk sędziowskich w tym sądzie, liczbę nadzorowanych sądów okręgowych i 

rejonowych oraz liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tych sądach. 

§ 4. Liczbę wiceprezesów sądu okręgowego ustala Minister Sprawiedliwości, po 

zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu oraz prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, 

biorąc pod uwagę w szczególności liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich 

w tym sądzie, liczbę nadzorowanych sądów rejonowych oraz liczbę stanowisk 

sędziowskich i referendarskich w tych sądach. 

§ 5. Liczbę wiceprezesów sądu rejonowego ustala prezes sądu apelacyjnego, po 

zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego oraz opinii prezesa przełożonego sądu 

okręgowego, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę stanowisk sędziowskich i 

referendarskich w sądzie rejonowym. 

§ 6. W przypadku zmiany w szczególności liczby stanowisk sędziowskich lub 

referendarskich w danym sądzie lub liczby i wielkości nadzorowanych sądów 

okręgowych lub rejonowych liczba wiceprezesów danego sądu może być ustalona 

ponownie.> 

Art. 28. 

 § 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie 

sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 

apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów 

wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania. 

§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium. 
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§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata. 

[§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie bierze 

udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w 

sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby 

głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.] 

<§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana 

obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. W 

przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego kolegium.> 

§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

kolegium sądu apelacyjnego. 

§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. 

§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor 

sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3. 

§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków 

kolegium. 

Art. 31a. 

 § 1. Dyrektor sądu: 

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1; 

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi 

jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, 

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych 

obszarach; 

[3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;] 

<3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem 

sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów 

sędziów;> 

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych 

stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, 

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu; 
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5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu; 

6)   dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 

83a ust. 2 tej ustawy. 

§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie 

sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez 

dyrektorów tych sądów, w zakresie powierzonych im zadań. 

[§ 3. W terminie do końca kwietnia każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za 

pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego 

sędziów apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok 

poprzedni.] 

<§ 3. W terminie do końca maja każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za 

pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia 

ogólnego sędziów apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za 

rok poprzedni.> 

Art. 32. 

§ 1. Dyrektora sądu zatrudnia się na podstawie powołania. Dyrektora sądu powołuje Minister 

Sprawiedliwości na wniosek prezesa danego sądu. 

§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, prezes danego sądu przedstawia Ministrowi 

Sprawiedliwości kandydata do objęcia stanowiska, który został wyłoniony w drodze 

konkursu na pierwszym miejscu według kolejności. 

§ 3. Przed powołaniem dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o 

kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. (uchylony). 

[§ 7. W przypadku odmowy powołania na stanowisko dyrektora sądu kandydata, o którym 

mowa w § 2: 

1)   Minister Sprawiedliwości wyznacza, spośród pracowników sądu, osobę pełniącą 

obowiązki dyrektora sądu do czasu jego powołania; 

2)   prezes sądu może złożyć wniosek o powołanie na stanowisko dyrektora sądu 

wyłonionego w drodze konkursu kandydata z kolejnego miejsca albo ponownie 

zarządzić konkurs.] 

<§ 7. W przypadku odmowy powołania na stanowisko dyrektora sądu kandydata, o 

którym mowa w § 2, prezes sądu może złożyć wniosek o powołanie na stanowisko 

dyrektora sądu wyłonionego w drodze konkursu kandydata z kolejnego miejsca 

albo ponownie zarządzić konkurs.> 

<§ 7a. W sytuacjach, w których stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone, osobę 

pełniącą obowiązki dyrektora sądu wyznacza Minister Sprawiedliwości spośród 

urzędników sądów działających na obszarze apelacji, na wniosek prezesa właściwego 

sądu. Osobę pełniącą obowiązki dyrektora sądu apelacyjnego Minister 
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Sprawiedliwości może wyznaczyć także z urzędu spośród urzędników sądów 

działających na obszarze apelacji.> 

§ 8. (uchylony). 

§ 9. Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę dyrektora sądu, jeżeli przemawiają za 

tym szczególne względy, w tym wielkość sądu i rozmiar jego zadań. Przepisy § 1-3 i 7 

stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Jeżeli nie powołano zastępcy dyrektora sądu, dyrektor sądu, po uzyskaniu zgody 

Ministra Sprawiedliwości, wyznacza spośród pracowników sądu osobę upoważnioną do 

wykonywania zadań dyrektora sądu w określonym czasie i zakresie. 

§ 11. (uchylony). 

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 

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. 

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

lub z własnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu 

obowiązków.] 

<§ 1. Dyrektora sądu odwołuje Minister Sprawiedliwości: 

1) jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji w okresie dwóch kolejnych lat 

negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 31a § 2, w części 

dotyczącej działalności danego sądu; 

2) na wniosek prezesa sądu apelacyjnego poparty negatywną opinią 

zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji dotyczącą sprawozdania, o którym 

mowa w art. 31a § 2, w części dotyczącej działalności danego sądu. 

§ 2. Uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania, o którym mowa w art. 31a § 2, zostaje podjęta po wysłuchaniu 

właściwego dyrektora sądu. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu z urzędu w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu obowiązków służbowych.> 

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

dyrektora sądu. 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu i likwiduje stanowisko 

dyrektora w przypadku zmniejszenia liczby stanowisk sędziowskich w sądzie poniżej 

piętnastu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 21 § 1c.> 

Art. 32c. 

 § 1. Dyrektorowi sądu i zastępcy dyrektora sądu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 

którego wysokość ustala Minister Sprawiedliwości. 
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[§ 2. Minister Sprawiedliwości może przyznać dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora sądu 

dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub zadań, a także 

nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy.] 

<§ 2. Minister Sprawiedliwości może przyznać dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora 

sądu dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub zadań, a 

także nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Nagrodę za szczególne osiągnięcia 

w pracy może również przyznać prezes właściwego sądu.> 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)  wysokość wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu; 

<1a) maksymalną wysokość dodatku specjalnego i nagrody za szczególne osiągnięcia 

w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy dyrektora 

sądu,> 

2)   sposób ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne 

osiągnięcia w pracy, które mogą być przyznane dyrektorowi sądu lub zastępcy 

dyrektora sądu 

- uwzględniając rodzaj i zakres powierzanych im zadań, w szczególności wielkość 

jednostki organizacyjnej, w której zadania są wykonywane. 

Art. 33. 

§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego, 

przedstawicieli sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego, oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych działających na obszarze apelacji, w tej samej liczbie. Liczbę przedstawicieli 

sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych, działających w poszczególnych okręgach sądowych, ustala kolegium sądu 

apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, odpowiednio, w danym sądzie 

okręgowym lub w sądach rejonowych działających w danym okręgu. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu 

apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni 

najstarszy służbą wiceprezes sądu apelacyjnego. 

§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie na podstawie art. 77 nie zwalnia członka 

zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji mogą brać 

udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 

[§ 5. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest wymagana obecność 

co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1, 2 

i 4 i art. 112 § 3, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zgromadzenia.] 

<§ 5. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest wymagana 

obecność co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają 
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większością głosów. Bezwzględna większość jest wymagana w przypadkach, o 

których mowa w art. 34 pkt 2–4. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa 

w art. 34 pkt 1 i 2 oraz art. 112 § 3, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby 

jeden z obecnych członków zgromadzenia.> 

§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu apelacyjnego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 

ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu apelacyjnego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów okręgowych na obszarze apelacji, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 7. Przedstawicieli sędziów sądów okręgowych oraz przedstawicieli sędziów sądów 

rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zgromadzenia ogólne sędziów okręgu z 

obszaru apelacji. 

§ 8. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji wygasa w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 7, rezygnacji z członkostwa w 

zgromadzeniu. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji. 

§ 10. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji, utworzone na podstawie § 1, miałoby 

liczyć więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów apelacji, w skład którego wchodzi czterdziestu przedstawicieli 

sędziów sądu apelacyjnego, czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów okręgowych i 

czterdziestu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających na obszarze 

apelacji. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w poszczególnych okręgach 

sądowych, ustala kolegium sądu apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, 

odpowiednio, w danym sądzie okręgowym i w poszczególnych sądach rejonowych, 

działających w danym okręgu. 

§ 11. Do zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji stosuje się odpowiednio przepisy § 

2-9, z tym że wyboru przedstawicieli sędziów sądu apelacyjnego dokonuje zebranie 

sędziów danego sądu apelacyjnego. 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 12. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 7 i 11, odbywają się w głosowaniu 

tajnym. Do ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy 

wszystkich członków zgromadzenia lub zebrania. 

Art. 35. 

[§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu składa się z sędziów sądu okręgowego oraz 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w liczbie 

odpowiadającej liczbie sędziów sądu okręgowego. Liczbę przedstawicieli sędziów 

poszczególnych sądów rejonowych ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do 

liczby sędziów w danym sądzie.] 

<§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu składa się z sędziów sądu okręgowego oraz 

przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w 

liczbie odpowiadającej 2/3 liczby sędziów sądu okręgowego. Liczbę przedstawicieli 

sędziów poszczególnych sądów rejonowych ustala kolegium sądu okręgowego 

proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest prezes sądu okręgowego. 

W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni najstarszy służbą 

wiceprezes tego sądu. 

§ 5. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu są obowiązani brać udział w 

posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pełnienia czynności na podstawie art. 77 

nie zwalnia członka zgromadzenia od tego obowiązku. 

§ 6. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu mogą brać 

udział w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru. 

[§ 7. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest wymagana obecność 

co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 24 § 1, art. 

33 § 7 i art. 58 § 2, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych 

członków zgromadzenia.] 

<§ 7. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest wymagana 

obecność co najmniej połowy wszystkich członków zgromadzenia. Uchwały zapadają 

większością głosów. Bezwzględna większość głosów jest wymagana w przypadkach, o 

których mowa w art. 24 § 1. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w 

art. 24 § 1, art. 33 § 7 oraz art. 58 § 2, a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby 

jeden z obecnych członków zgromadzenia.> 

§ 8. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia 

zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek 

prezesa sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków 

zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia 

prezes sądu okręgowego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę 

kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych 
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ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu okręgowego oraz w 

sekretariatach prezesów sądów rejonowych w okręgu sądowym, do zapoznania się przez 

członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. 

§ 8a. Przedstawicieli sędziów sądów rejonowych wybierają, na okres trzech lat, zebrania 

sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym. 

§ 8b. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 8a, odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Do ważności wyborów jest wymagany udział w głosowaniu co najmniej połowy 

wszystkich członków zebrania. 

§ 8c. Kadencja członka zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu wygasa przed jej upływem w 

przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego, o którym mowa w § 8a, rezygnacji z członkostwa w 

zgromadzeniu. 

§ 8d. W przypadkach, o których mowa w § 8c, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych 

wybranych członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. 

§ 9. Jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, utworzone na podstawie § 1, miałoby liczyć 

więcej niż stu dwudziestu sześciu członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów okręgu, w skład którego wchodzi sześćdziesięciu przedstawicieli 

sędziów sądu okręgowego i sześćdziesięciu przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, 

działających w okręgu sądowym. Liczbę przedstawicieli sędziów poszczególnych sądów 

ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie. 

Przepisy § 4-8d stosuje się odpowiednio. 

Art. 36a. 

§ 1. Zebranie sędziów danego sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu 

przewodniczy prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki 

przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie 

został powołany wiceprezes sądu - najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym 

sądzie. 

§ 2. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

jednej piątej liczby sędziów tego sądu. 

§ 3. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje 

informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie. 

[§ 4. Do podjęcia uchwał zebrania sędziów danego sądu wymagana jest obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków zebrania. Uchwały zapadają bezwzględną 

większością głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 25 § 1, a 

ponadto, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.] 

<§ 4. Do podjęcia uchwał zebrania sędziów danego sądu jest wymagana obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków zebrania. Uchwały zapadają większością 
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głosów. Bezwzględna większość głosów jest wymagana w przypadkach, o których 

mowa w art. 25 § 1. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 25 § 1, 

a ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zebrania.> 

Rozdział 5 

[Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów 

w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego 

bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych 

zadań z zakresu ochrony prawnej]  

<Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów> 

Art. 37c. 

§ 1. Wizytacje poszczególnych wydziałów sądów przeprowadza się co cztery lata. 

§ 2. Wizytacje wydziałów sądu apelacyjnego lub sądu okręgowego przeprowadzają sędziowie 

wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. 

§ 3. Wizytacje wydziałów sądu rejonowego przeprowadzają sędziowie wizytatorzy zajmujący 

stanowisko sędziego sądu okręgowego. 

§ 4. Wizytacji wydziału sądu nie może przeprowadzać sędzia wizytator, będący małżonkiem, 

krewnym albo powinowatym jednego z sędziów przydzielonych do wydziału lub 

pozostający z jednym z sędziów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego wizytatora. 

[§ 5. Ten sam sędzia wizytator nie może przeprowadzać dwóch kolejnych wizytacji tego 

samego wydziału.] 

§ 6. O planowanej wizytacji zawiadamia się prezesa sądu i przewodniczącego wydziału co 

najmniej na trzydzieści dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia. 

[Art. 37d. 

§ 1. Sędziego wizytatora powołuje prezes sądu apelacyjnego, na okres czterech lat, spośród 

sędziów sądu apelacyjnego lub okręgowego. Przed powołaniem sędziego do pełnienia 

funkcji wizytatora prezes sądu apelacyjnego zasięga opinii kolegium tego sądu. 

Negatywna opinia kolegium jest dla prezesa wiążąca. 

§ 2. Kandydatów do pełnienia funkcji sędziów wizytatorów spośród sędziów sądu okręgowego 

przedstawiają prezesi sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji, po 

zasięgnięciu opinii kolegium sądu okręgowego. Negatywna opinia kolegium jest dla 

prezesa wiążąca.] 

<Art. 37d. 

§ 1. Sędziego wizytatora powołuje prezes sądu apelacyjnego, na czas określony, nie 

dłuższy niż cztery lata, spośród sędziów sądu apelacyjnego lub okręgowego. Przed 

powołaniem sędziego do pełnienia funkcji wizytatora prezes sądu apelacyjnego 

zasięga opinii kolegium tego sądu. 

§ 2. Kandydatów do pełnienia funkcji sędziów wizytatorów spośród sędziów sądu 

okręgowego przedstawiają prezesi sądów okręgowych, działających na obszarze 

apelacji, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu okręgowego.> 
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Art. 37f. 

§ 1. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów obejmuje 

analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego. 

[§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów obejmuje 

ponadto wykonywanie czynności niezbędnych ze względu na wystąpienie uchybień w 

działalności administracyjnej sądów, a także czynności koniecznych do wykonywania 

zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka, w zakresie spraw dotyczących działalności sądów.] 

<§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów 

obejmuje ponadto wykonywanie czynności niezbędnych ze względu na wystąpienie 

uchybień w działalności administracyjnej sądów, a także czynności koniecznych do 

wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, komitetami traktatowymi ONZ, 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi sądami 

arbitrażowymi, w zakresie spraw dotyczących działalności sądów.> 

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.] 

<3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów 

apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia, a ponadto może żądać od 

prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji 

lub dokumentów dotyczących wykonywania obowiązków nadzorczych, a gdy jest 

to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego 

nadzoru administracyjnego – także żądać przesłania akt spraw sądowych.> 

<§ 1a. Przepisu § 1 pkt 3 w zakresie przesłania akt spraw sądowych nie stosuje się do akt 

rejestrowych oraz ksiąg wieczystych. 

§ 1b. Ministrowi Sprawiedliwości przesyła się akta, jeżeli pozwala na to bieg sprawy. W 

przypadku gdy bieg sprawy nie pozwala na przesłanie akt, można przesłać odpisy 

akt. 

§ 1c. Zarządzając przesłanie akt sprawy niezakończonej prezes właściwego sądu 

wskazuje termin zwrotu akt, uwzględniając czas potrzebny do dokonania 

odpowiednich czynności. Minister Sprawiedliwości zwraca akta w terminie 

wskazanym przez prezesa właściwego sądu.> 

§ 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; 
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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 uwaga, może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania uwagi złożyć 

pisemne zastrzeżenia Ministrowi Sprawiedliwości. W przypadku prezesa lub 

wiceprezesa sądu rejonowego lub okręgowego Minister Sprawiedliwości przekazuje 

kopię zastrzeżeń do wiadomości prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego. Do 

zgłoszonej uwagi art. 37 § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.> 

<§ 6. Minister Sprawiedliwości, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń, może podtrzymać uwagę albo uchylić ją w całości lub w części. 

§ 7. Po upływie pięciu lat od dnia zwrócenia uwagi w trybie określonym w § 5 ulega ona 

zatarciu.> 

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.] 

<§ 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 dnia 31 maja każdego roku. Rozpatrzenie 

informacji rocznej następuje nie później niż do dnia 30 września 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 
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sądu, wskazując przyczyny odmowy. Prezes sądu, którego dotyczy odmowa 

przyjęcia informacji rocznej, może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 

odmowy złożyć pisemne zastrzeżenia Ministrowi Sprawiedliwości.> 

<§ 2a. Minister Sprawiedliwości, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń, może podtrzymać odmowę przyjęcia informacji rocznej albo od niej 

odstąpić.> 

§ 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. 

Art. 41b. 

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, 

jest prezes sądu. 

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, 

organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub 

wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym 

do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego. 

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu 

rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes 

sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada 

Sądownictwa. 

[§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje 

Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia 

skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.] 

Art. 53. 

§ 1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 § 2 i 3, tworzy się akta. Akta mogą 

być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik informatycznych. 

[§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i 

charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu 

oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji.] 

<§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie lub w systemie teleinformatycznym przez 

okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, 

interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych 

w aktach jako źródła informacji.> 

§ 3. Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych 

archiwów państwowych. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres przesłanek 

określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a także 

warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania. 
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Art. 77. 

[§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych: 

1)   w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie 

kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami 

poszczególnych sądów, 

2)   w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

3)   w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

4)   w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, albo na czas nieokreślony.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków sędziego: 

1) w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne 

wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z 

obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, 

2)  w Sądzie Najwyższym – na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 

3) w sądzie administracyjnym – na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 

– na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.> 

<§ 1a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze tej 

Rady. 

§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury. 

<§ 2aa. Delegowanie, o którym mowa w § 1a i 2a, może nastąpić wyłącznie na czas 

określony, nie dłuższy niż pięć lat. Minister Sprawiedliwości może w uzasadnionych 

przypadkach wydłużyć delegowanie sędziego na okres nie dłuższy niż kolejne pięć 

lat. Łączny okres delegowania nie może przekroczyć dziesięciu lat.> 

§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z wykonywaniem czynności 

administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia 

obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej. 
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§ 3a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia 

obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, 

z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. 

[§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2, na czas nieokreślony, może być odwołany z 

delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W pozostałych 

przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego następuje bez 

zachowania okresu uprzedzenia.] 

<§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1a na okres dłuższy niż rok może zostać 

odwołany z delegowania albo z niego ustąpić z trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

Sędzia delegowany na podstawie § 1a na okres nie dłuższy niż rok może zostać 

odwołany z delegowania albo z niego ustąpić z miesięcznym uprzedzeniem. W 

pozostałych przypadkach delegowania sędziego odwołanie albo ustąpienie sędziego 

następuje bez zachowania okresu uprzedzenia.> 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w której 

znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, 

sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w podróży 

służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności 

wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby: 

[1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c, ] 

<1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających 

godności urzędu, albo zwrot faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania w 

miejscu delegowania – w wysokości miesięcznie nie wyższej niż 78% podstawy 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c;> 

2)   zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz 

w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na warunkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) według zasad 

obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
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przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

4)   diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność 

pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy; 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa 

w § 6b. 

§ 6a. Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w 

wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma miejsce 

stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ 

powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek sędziego 

delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd sędziego delegowanego do 

miejscowości delegowania. 

§ 6b. Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość 

przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z 

uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany środek transportu, 

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 

§ 7. W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje dodatek 

funkcyjny wizytatora sądu okręgowego. 

§ 7a. (utracił moc). 

§ 7b. (utracił moc). 

[§ 8. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu 

okręgowego albo sędziego sądu apelacyjnego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie 

równorzędnym lub niższym na obszarze apelacji, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium 

sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę sądu, do którego ma nastąpić 

delegowanie, na nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w ciągu roku.] 

<§ 8. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu apelacyjnego, za jego 

zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie niższym na obszarze apelacji na 

nieprzerwany okres, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy w roku.> 

<§ 8a. Prezes sądu apelacyjnego może delegować sędziego sądu okręgowego albo 

sędziego sądu rejonowego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w 

sądzie równorzędnym lub niższym na obszarze apelacji na czas określony, nie 

dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 
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  § 8b. Prezes sądu okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego, za jego 

zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie równorzędnym na obszarze 

okręgu na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.> 

[§ 9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu apelacyjnego może delegować 

sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia obowiązków 

sędziego w sądzie wyższym, po uzyskaniu zgody sędziego i kolegium sądu, do którego ma 

nastąpić delegowanie, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr oraz potrzeby 

wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na obszarze 

apelacji; łączny okres delegowania nie może przekroczyć 14 dni w ciągu roku.] 

<§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes sądu okręgowego może 

delegować sędziego sądu rejonowego, a prezes sądu apelacyjnego sędziego sądu 

okręgowego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie wyższym, po uzyskaniu 

zgody sędziego i kolegium sądu, do którego ma nastąpić delegowanie, mając na 

względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby 

wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów działających na obszarze 

apelacji; łączny okres delegowania nie może przekroczyć trzydziestu dni w roku.> 

§ 10. Aktu delegowania nie dołącza się do akt spraw sądowych. 

Art. 78. 

 § 1. Sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą 

być powierzane obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowiska 

dyrektora generalnego urzędu. 

§ 1a. Obowiązki, o których mowa w § 1, mogą być powierzane sędziemu delegowanemu do 

pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

może być delegowany jedynie sędzia wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy 

prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu 

obowiązków. 

§ 2. Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także do prowadzenia 

zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ma prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku 

sędziowskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania sędzia otrzymuje 

dodatek funkcyjny, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8. 

§ 3. Ponadto w okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych 

zadań, sędziemu może być przyznany przez Ministra Sprawiedliwości dodatek specjalny 

w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. Dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach - 

także na czas nieokreślony. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek ten może przekraczać wysokość, o 

której mowa w § 3. 

[§ 5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia 
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obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności 

administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego 

zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym 

maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość 

miesięcznego ryczałtu, z uwzględnieniem możliwości zróżnicowania jego wysokości w 

zależności od miejscowości delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres 

innych świadczeń, mając na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom 

odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.] 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 

określa, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w 

Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych 

lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa 

powszechnego i potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych 

sądów; 

2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i 

zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania oraz sposób 

dokumentowania poniesionych kosztów, z uwzględnieniem możliwości 

zróżnicowania wysokości zwrotu kosztów w zależności od miejscowości 

delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając 

na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym 

podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.> 

Art. 78a. 

[§ 1. Sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 3a ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego 

przysługującego mu na zajmowanym stanowisku sędziowskim oraz dodatku za długoletnią 

pracę, a także do świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie prawa do tych świadczeń zaistniało 

w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. W okresie 

delegowania do pełnienia funkcji sędzia otrzymuje dodatek funkcyjny, określony w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.] 

<§ 1. Sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 3 i 3a ma prawo do wynagrodzenia 

zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku sędziowskim oraz 

dodatku za długoletnią pracę, a także do świadczeń odszkodowawczych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie 

prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza 

granicami państwa. W okresie delegowania do pełnienia funkcji sędzia otrzymuje 

dodatek funkcyjny, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.> 

§ 2. Sędziemu delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa przysługują, wypłacane w walucie polskiej lub obcej: 
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1)   dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, ustalany odpowiednio do warunków 

i zakresu ich pełnienia; 

2)   w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji pociągających za sobą 

zmianę miejsca pobytu trwającą co najmniej rok: 

a)  jednorazowy dodatek adaptacyjny, 

b)  pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej sędziego delegowanego i każdego 

przenoszącego się z nim członka rodziny, w tym przewozu ich mienia, niezależnie 

od terminów ich faktycznego przesiedlenia, 

c)  pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu sędziego delegowanego oraz 

członków jego rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, z 

miejsca delegacji do miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z 

powrotem; 

3) zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, podróży służbowej na terytorium 

obcego państwa poza miejscem delegowania, przejazdu z miejsca delegowania do 

kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych; 

4)   zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja następuje do państwa niebędącego członkiem 

Unii Europejskiej; 

5)  pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysokości 

udokumentowanych wydatków, nieprzekraczających wysokości ustalonego limitu. 

§ 3. Sumę należności, o których mowa w § 2, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych 

otrzymanych przez sędziego delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów 

związanych z wykonywaniem przez niego obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa. Należności te nie przysługują, jeżeli sędzia delegowany nie ponosi kosztów, na 

pokrycie których są one przeznaczone. 

§ 4. Wydatki związane z delegacją sędziów poza granice państwa są pokrywane z budżetu 

państwa ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 

§ 5. Wydatki, o których mowa w § 4, mogą być również pokrywane w całości lub w części ze 

środków przeznaczonych na ten cel przez organizację międzynarodową, którymi 

dysponowanie powierzono Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 6. Do wydatków, o których mowa w § 4, nie zalicza się wynagrodzenia zasadniczego 

sędziego oraz dodatku za długoletnią pracę przysługujących na zajmowanym stanowisku 

sędziowskim, do których sędzia zachowuje prawo w czasie delegacji do pełnienia 

obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty 

należności, o których mowa w § 2, limity, do wysokości których podlegają zwrotowi 

koszty zamieszkania, oraz walutę, w której należności takie są wypłacane, uwzględniając 

zakres ich przyznawania zależnie od miejsca pełnienia obowiązków i powierzonej 

sędziemu funkcji, a także potrzebę zapewnienia warunków do prawidłowego ich 

wykonywania oraz konieczność pokrycia zwiększonych kosztów związanych z 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wykonywaniem tych obowiązków lub funkcji poza granicami państwa oraz z sytuacjami 

szczególnymi, w tym zdarzeniami losowymi. 

Art. 87. 

 § 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez sędziego albo jego małżonka od Skarbu 

Państwa albo innej państwowej lub samorządowej osoby prawnej mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu. 

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, sędziowie składają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego. 

§ 3. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje właściwe 

kolegium sądu apelacyjnego w terminie do końca czerwca każdego roku i przedstawia jej 

wyniki zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji. 

§ 4. Prezesi sądów apelacyjnych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, Krajowej 

Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku. 

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem urzędu sędziego, a 

następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 

a także w dniu opuszczenia urzędu. 

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. 

§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje się przez sześć lat. 

§ 8. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 4 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania sędziego. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony do 

analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli 

wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku 

ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego 

postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 

<§ 9. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, jest składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania.> 
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Art. 92. 

§ 1. Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze: 

1)   sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy; 

2)   dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy. 

§ 2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie 

okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów, sędziów i 

prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowiskach: prezesa, 

wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także 

okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego 

stanowiska w organach władzy publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, 

oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar 

urlopu. 

§ 3. Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości: 

1)   po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

2)   po dwudziestu pięciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

3)   po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

4)   po trzydziestu pięciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

5)   po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

6)   po czterdziestu pięciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

§ 4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie 

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

§ 5. Gratyfikację jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez sędziego prawa do 

gratyfikacji, a jeżeli w aktach osobowych sędziego brak jest dokumentów 

potwierdzających upływ okresów, o których mowa w § 4 - niezwłocznie po wykazaniu 

przez sędziego nabycia prawa do gratyfikacji; podstawę ustalenia wysokości gratyfikacji 

jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące sędziemu w dniu nabycia prawa do 

gratyfikacji, obliczone według przepisów dotyczących obliczania ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji jubileuszowej 

uwzględnia się obniżenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 129 § 3. 

<§ 6. Gratyfikację jubileuszową wypłaca się w dniu przejścia sędziego w stan spoczynku, 

jeżeli w tym dniu brakuje mu do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do 

gratyfikacji jubileuszowej, nie więcej niż dwanaście miesięcy.> 

Art. 95. 

 § 1. Sędzia powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym pełni 

służbę. 

§ 2. Prezes sądu okręgowego w stosunku do sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu 

okręgowego, prezes sądu apelacyjnego w stosunku do sędziego tego sądu, a Minister 

Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego, w 

uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie sędziego w innej 

miejscowości. 
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[§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu przysługuje zwrot kosztów 

przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, ustalonych na zasadach 

obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli 

zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej 

wymienionej w art. 109 § 1 pkt 4 oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu 

sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska.] 

<§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, sędziemu, który awansował na 

wyższe stanowisko sędziowskie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca 

zamieszkania do siedziby sądu, siedziby wydziału zamiejscowego lub siedziby 

ośrodka zamiejscowego utworzonego poza siedzibą sądu, ustalonych na zasadach 

obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom 

z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.> 

<§ 4. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3, jednak nie przysługuje, jeżeli odległość od 

miejsca zamieszkania do siedziby sądu, siedziby wydziału zamiejscowego lub 

siedziby ośrodka zamiejscowego jest niższa niż 20 km lub jeżeli zmiana miejsca 

służbowego nastąpiła w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w 

art. 109 § 1 pkt 4, oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu sędziego na 

inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska.> 

Art. 98. 

§ 1. Sędziemu ubiegającemu się o mandat posła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu 

bezpłatnego na czas kampanii wyborczej. 

§ 2. Sędzia, który został mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach 

państwowych, samorządu terytorialnego, w służbie dyplomatycznej, konsularnej lub w 

organach organizacji międzynarodowych oraz ponadnarodowych działających na 

podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, jest 

obowiązany zrzec się niezwłocznie swojego urzędu, chyba że przechodzi w stan 

spoczynku. 

§ 3. Sędzia, który zrzekł się urzędu z przyczyn określonych w § 2, może powrócić na urząd 

sędziego i poprzednio zajmowane stanowisko, jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków 

sędziego nie przekracza dziewięciu lat, chyba że pełnił funkcje sędziowskie lub 

prokuratorskie w międzynarodowych lub ponadnarodowych organach sądowych. 

§ 4. W przypadku przewidzianym w § 3, Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy 

zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o 

powołanie byłego sędziego na urząd sędziego, chyba że nie spełnia on warunków 

wymaganych do powołania na urząd sędziego. Po powołaniu na urząd, sędziemu 

wyznacza się poprzednio zajmowane stanowisko i miejsce służbowe, niezależnie od 

liczby stanowisk sędziowskich w danym sądzie. 

§ 5. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o 

którym mowa w § 4, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego. 

[§ 6. Przepisów § 2-5 nie stosuje się do powołania sędziego na stanowisko podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W takim przypadku, na okres pełnienia tego 
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stanowiska, sędziego deleguje się do Ministerstwa Sprawiedliwości na zasadach 

określonych w art. 77 § 1.] 

<§ 6. Przepisów § 2–5 nie stosuje się do powołania sędziego na stanowisko podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W takim przypadku, na okres pełnienia tego 

stanowiska, sędziego deleguje się do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 

77 § 1a; przepisu art. 77 § 2aa nie stosuje się.> 

[Art. 105. 

§ 1. Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 § 3 i art. 86. Do 

sędziów w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, stosuje się 

odpowiednio także przepisy art. 77 § 1, 6-6b i 8, art. 79, art. 82-83, art. 85, art. 87-90 

oraz art. 94a i 94b. 

§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1 i 2, oraz sędziemu 

przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic 

okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora w 

Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie. W takim przypadku sędziemu w stanie 

spoczynku przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego 

wizytatora. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 37d § 1 i 2. Pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza 

Minister Sprawiedliwości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas 

nieokreślony. 

§ 3. Powierzenie sędziemu w stanie spoczynku funkcji wizytatora oraz zgoda na pełnienie tej 

funkcji przez sędziego w stanie spoczynku mogą zostać cofnięte, z zachowaniem 

miesięcznego uprzedzenia. 

§ 4. Możliwość pełnienia funkcji wizytatora jest wyłączona w przypadku ubiegania się przez 

sędziego w stanie spoczynku o mandat posła, senatora albo radnego bądź pełnienia przez 

niego funkcji, o których mowa w art. 98 § 2.] 

<Art. 105. 

Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 § 3 i art. 86.> 

Art. 108. 

§ 1. Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. 

[§ 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem pięciu lat od chwili czynu. 

Jeżeli jednak przed upływem terminu, o którym mowa w § 1, sprawa nie została 

prawomocnie zakończona, sąd dyscyplinarny orzeka o popełnieniu przewinienia 

dyscyplinarnego, umarzając postępowanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej.] 

<§ 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o 

którym mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem pięciu lat od 

chwili popełnienia czynu.> 

§ 3. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenie przedawnienie 

dyscyplinarne następuje jednocześnie z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczeń. 
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§ 4. Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie 

dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach 

Kodeksu karnego. 

Art. 109. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

<2a) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%–15% na okres od sześciu 

miesięcy do dwóch lat;> 

3)   usuniecie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 

§ 2. Sąd może podać prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomości publicznej. 

[§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 3 lub 4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 

awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność 

udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz 

uzyskania utraconej funkcji.] 

<§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2–4 pociąga za sobą pozbawienie 

możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, 

niemożność udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie 

dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, 

kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.> 

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. 

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. 

Art. 114. 

§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra 

Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu 

apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, 

po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a 

także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest 

możliwe. 

<§ 1a. Minister Sprawiedliwości może żądać akt spraw sądowych prowadzonych przez 

sędziego przed żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych przez rzecznika 

dyscyplinarnego wobec tego sędziego, gdy jest to celowe dla wszechstronnego 

zbadania sprawy i dla ustalenia istnienia podstaw do realizacji przez Ministra 

Sprawiedliwości uprawnienia określonego w § 1. Akta te podlegają ochronie takiej 

jak materiały zgromadzone podczas postępowania przygotowawczego. Do 

przekazania akt sprawy stosuje się odpowiednio art. 37g § 1a–1c.> 

§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą podstawy do 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna 
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postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie zarzuty. Jednocześnie w 

sprawach, o których mowa w art. 110 § 3 zdanie drugie, rzecznik dyscyplinarny zwraca 

się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwego sądu 

dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Wyznaczenie tego sądu 

powinno nastąpić w terminie siedmiu dni. 

§ 3. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, może złożyć 

wyjaśnienia i zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów. 

§ 4. Po upływie terminu, o którym mowa w § 3, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu 

dalszych dowodów, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o rozpoznanie sprawy 

dyscyplinarnej do właściwego sądu dyscyplinarnego. Wniosek powinien zawierać 

dokładne określenie czynu, który jest przedmiotem postępowania, oraz uzasadnienie. 

§ 5. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie o odmowie jego 

wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się organowi, który złożył wniosek o wszczęcie 

postępowania, kolegium odpowiednio sądu okręgowego lub apelacyjnego i obwinionemu. 

§ 6. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 5, lub 

postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, obwinionemu, organowi, 

który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i właściwemu kolegium 

służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego. 

§ 7. Zażalenie powinno być rozpoznane w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia 

zażalenia do sądu. 

Art. 151a. 

§ 1. Referendarz może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe tylko za jego zgodą. 

Przeniesienia na inne miejsce służbowe na obszarze danej apelacji dokonuje prezes sądu 

apelacyjnego, a poza obszar apelacji - Minister Sprawiedliwości. 

§ 2. Zgoda referendarza na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w 

przypadku: 

1)   zniesienia stanowiska w wyniku zmiany w organizacji sądownictwa lub zniesienia 

danego sądu lub wydziału albo przeniesienia siedziby sądu; 

2)   niedopuszczalności zajmowania stanowiska referendarza w danym sądzie wskutek 

zawarcia związku małżeńskiego albo powstania stosunku powinowactwa, o którym 

mowa w art. 6; 

3)   gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska referendarza, na wniosek kolegium 

właściwego sądu okręgowego. 

§ 3. Do przeniesienia referendarza na inne miejsce służbowe przepis art. 76 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego może delegować referendarza, za jego zgodą, do pełnienia 

czynności referendarza w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na czas określony. 

[§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za jego zgodą: 

1)   do pełnienia czynności referendarza w innym sądzie na obszarze innej apelacji, 
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2)   do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepis art. 78 § 

1b stosuje się odpowiednio.] 

<§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za jego zgodą, do 

pełnienia czynności: 

1) referendarza w innym sądzie na obszarze innej apelacji; 

2) administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej; przepis art. 78 § 1b stosuje się odpowiednio.> 

<§ 5a. Delegowanie, o którym mowa w § 5 pkt 1, może nastąpić na czas określony, nie 

dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 5b. Delegowanie, o którym mowa w § 5 pkt 2, może nastąpić wyłącznie na czas 

określony, nie dłuższy niż pięć lat. Minister Sprawiedliwości może w uzasadnionych 

przypadkach wydłużyć delegowanie referendarza sądowego na okres nie dłuższy niż 

kolejne pięć lat. Łączny okres delegowania nie może przekroczyć dziesięciu lat.> 

§ 6. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie referendarza do 

pełnienia czynności referendarza w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, na 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie referendarza bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. 

[§ 7. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 4-6, referendarz ma prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz dodatku za 

długoletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1 i 3 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 7. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 4–6, referendarz ma 

prawo do wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz 

dodatku za wieloletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1, 1a i 3 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 8. W przypadku delegowania referendarza do innego sądu bez jego zgody lub na okres 

dłuższy niż 6 miesięcy, referendarzowi przysługuje dodatek w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku delegowania do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

albo przez niego nadzorowanej referendarzowi przysługuje dodatek funkcyjny. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących sędziom. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za zgodą referendarza i zgodnie 

z jego kwalifikacjami, do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, w 

ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe 

oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym 

umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata. Delegowanie może 
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zostać powtórzone na kolejny okres, nieprzekraczający czterech lat. Przepisy art. 78a 

stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Rozwiązanie stosunku pracy z referendarzem może nastąpić w drodze wypowiedzenia w 

przypadku: 

1)   uzyskania dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej okresowej oceny; 

2)   zniesienia sądu lub jego reorganizacji, powodującej utratę możliwości dalszego 

zatrudnienia referendarza; 

3)   uznania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale 

niezdolnego do pełnienia obowiązków referendarza; 

4)   (uchylony); 

5)   skazania referendarza za przestępstwo inne niż wymienione w § 16. 

§ 11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z referendarzem na podstawie § 10 pkt 2, w 

okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym sądzie a 

podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, referendarzowi przysługuje świadczenie 

pieniężne ze środków budżetu państwa przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, 

obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy; świadczenie to nie 

przysługuje referendarzowi, który nabył prawo do emerytury. 

§ 12. Referendarz może wypowiedzieć stosunek pracy. 

§ 13. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. 

§ 14. Stosunek pracy z referendarzem może być rozwiązany za porozumieniem stron. 

§ 15. W przypadku wszczęcia przeciwko referendarzowi postępowania karnego lub 

postępowania dyscyplinarnego prezes sądu apelacyjnego może zawiesić referendarza w 

czynnościach służbowych, z obniżeniem na czas trwania zawieszenia wysokości 

wynagrodzenia w granicach od 25% do 50%. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub 

postępowanie karne zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, referendarzowi 

wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie. 

§ 16. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub skazania za umyślnie popełnione 

przestępstwo ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe, stosunek pracy z 

referendarzem rozwiązuje się bez wypowiedzenia. Stosunek pracy z referendarzem może 

być rozwiązany bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 53 Kodeksu pracy. 

Art. 155e. 

 § 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do 

pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na czas 

określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

[§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą: 

1)   do pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze innej apelacji, 

2)   do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepis art. 78 § 

1b stosuje się odpowiednio.] 
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<§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do 

pełnienia czynności: 

1) asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze innej apelacji; 

2) administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej; przepis art. 78 § 1b stosuje się odpowiednio.> 

<§ 2a. Delegowanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, może nastąpić na czas określony, nie 

dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

§ 2b. Delegowanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, może nastąpić wyłącznie na czas 

określony, nie dłuższy niż pięć lat. Minister Sprawiedliwości może w uzasadnionych 

przypadkach wydłużyć delegowanie asystenta sędziego na okres nie dłuższy niż 

kolejne pięć lat. Łączny okres delegowania nie może przekroczyć dziesięciu lat.> 

§ 3. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie asystenta sędziego do 

pełnienia czynności w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie 

dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie asystenta sędziego bez jego zgody może być 

powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. 

§ 4. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 1-3, asystent sędziego ma 

prawo do wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz 

dodatku za wieloletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1 i 3 stosuje się 

odpowiednio. W razie delegowania asystenta sędziego do innego sądu bez jego zgody lub 

na okres dłuższy niż sześć miesięcy, asystentowi sędziego przysługuje dodatek w 

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W razie delegowania do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

albo przez niego nadzorowanej asystentowi sędziego przysługuje dodatek funkcyjny. Do 

ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o dodatkach funkcyjnych 

przysługujących pracownikom sądów i prokuratury. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za zgodą asystenta i 

zgodnie z jego kwalifikacjami, do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 

państwa, w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub 

ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów 

międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 

lata. Delegowanie może zostać powtórzone na kolejny okres, nieprzekraczający czterech 

lat. Przepisy art. 78a stosuje się odpowiednio. 

Art. 162. 

 § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, 

stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 

obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy 

dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

[§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się 

następujące dokumenty: 
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1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 

także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa 

w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 

zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 

dowodu osobistego.] 

<§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę; 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 

rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani 

zawieszona; 

4) oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z 

przesłanek wymienionych w art. 159; 

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak 

przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

6) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o 

wydanie dowodu osobistego.> 

<§ 2a. Oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 2–4 są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.> 

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 

stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 

przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub 

ewidencji dotyczące tej organizacji. 

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli 

dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 

PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 

zgłaszających kandydata. 

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 

trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą 

niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 
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§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 

przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o 

której mowa w § 4. 

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za 

badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 

ławnika. 

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu 

lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego 

dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na 

ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do 

objęcia stanowiska sędziowskiego. 

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym 

mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których 

mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia 

kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada 

gminy stwierdza w drodze uchwały. 

§ 11. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin 

przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego 

udostępniania, mając na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające 

spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także 

zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, 

umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze 

zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i 

sposobu jego udostępniania - potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia 

dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń. 

[Dział IVa 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Art. 175a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe sędziów, sędziów w stanie 

spoczynku, referendarzy, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów sądowych, a także pozostałych urzędników i innych pracowników sądowych, 

biegłych sądowych oraz ławników w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania 

obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze stosunku pracy bądź innych stosunków 

służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością 

administracyjną sądów. 

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
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§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.] 

<DZIAŁ IVa 

Przetwarzanie danych osobowych oraz informatyzacja sądów 

Rozdział 1 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 175a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe: 

1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku, 

2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich 

zastępców, kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników 

sądów, 

3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 

– w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw 

pracodawcy wynikających ze stosunku pracy albo innych stosunków 

służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad 

działalnością administracyjną sądów. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników uczestników 

postępowań sądowych i innych osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, 

zawarte w centralnych systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie 

sądowe lub sądy, na podstawie art. 175c § 1, oraz w rejestrach prowadzonych na 

podstawie przepisów odrębnych, w czasie niezbędnym do realizacji zadań 

wymienionych w art. 175c § 1 ustawy. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru 

zewnętrznego nad sądami oraz w związku z uprawnieniem, o którym mowa w art. 

114 § 1, może zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane 

osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) także bez 

wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mogą być zbierane 

i przetwarzane przez Ministra Sprawiedliwości wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze 

względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub 

przeprowadzanych czynności.  
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§ 4. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemów teleinformatycznych 

służących do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 i 2. Do 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 i 2, nie stosuje się art. 40 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości ma dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych 

systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w 

ustawie. 

Art. 175b. 

Prezes sądu apelacyjnego i prezes sądu okręgowego przetwarzają dane osobowe: 

1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku, 

2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów, 

3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 

– w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw 

wynikających ze stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru 

administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.  

Rozdział 2 

Informatyzacja sądów 

Art. 175c. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości wykonuje zadania z zakresu informatyzacji sądów 

polegające na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i 

udostępnianiu systemów teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe 

lub sądy, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, 

koordynowaniu tych działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych 

pomiędzy tymi systemami, w szczególności: 

1) administruje systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzona 

centralna lista mediatorów, i udostępnia ten system; 

2) administruje systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzona 

centralna lista biegłych sądowych, i udostępnia ten system; 

3) administruje systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzona 

centralna lista lekarzy sądowych, i udostępnia ten system; 

4) administruje systemem teleinformatycznym zapewniającym transkrypcję 

zapisu dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego i udostępnia ten system 

sądom; 

5) administruje systemem teleinformatycznym zapewniającym sądom możliwość 

przechowywania i zabezpieczania akt spraw sądowych prowadzonych w 

całości lub w części w postaci elektronicznej i udostępnia ten system sądom; 

6) administruje systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzony zbiór 

orzeczeń przesłanych przez prezesów sądów, i udostępnia ten system; 
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7) umożliwia identyfikację uczestników postępowań i ich pełnomocników w 

systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, 

jeżeli przepis szczególny tak stanowi; 

8) świadczy usługi certyfikacyjne w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 

2014 r. poz. 1662). 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w celu określonym w § 1 utworzyć w sądzie 

apelacyjnym lub jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 

lub przez niego nadzorowanej system teleinformatyczny lub bazę danych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, 

poz. 1402, z późn. zm.). 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może przekazać jednostce organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej wykonywanie zadań z 

zakresu informatyzacji postępowania sądowego lub sądów. 

§ 4. Minister może wyznaczyć sąd lub sądy do wykonywania zadań wymienionych w § 1. 

 

Art. 175d. 

§ 1. Prezes sądu przekazuje sądowi wyznaczonemu na podstawie art. 175c § 4 treść 

orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Zbiór orzeczeń, o których mowa w § 1, jest prowadzony i udostępniany w systemie 

teleinformatycznym przez sąd wyznaczony na podstawie art. 175c § 4. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, kategorie i rodzaje 

spraw, w których orzeczenia podlegają obowiązkowemu udostępnieniu w 

Biuletynie Informacji Publicznej sądu, o którym mowa w § 1, oraz sposób i tryb ich 

anonimizacji i udostępniania, mając na względzie konieczność zapewnienia 

szerokiego dostępu do orzecznictwa sądów powszechnych i zapewnienia funkcji 

informacyjnej publikowanych orzeczeń oraz ochronę prywatności uczestników 

postępowań sądowych, a także konieczność właściwego zabezpieczenia informacji 

przed ich utratą, zniekształceniem, nieuprawnionym dostępem do nich, ich 

usunięciem lub inną nieuprawnioną zmianą i zapewnienia rozpoznawalności 

dokonanych zmian lub usunięć i identyfikacji osób dokonujących tych czynności 

oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych używanych do 

realizacji zadań publicznych, określone w odrębnych przepisach. 

Art. 175e. 

§ 1. Tworzy się centralną listę biegłych sądowych. 

§ 2. Centralna lista biegłych sądowych jest prowadzona w systemie teleinformatycznym 

administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.  

§ 3. Prezes sądu okręgowego prowadzi w ramach centralnej listy biegłych sądowych listę 

biegłych dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego. 

§ 4. Na centralnej liście biegłych sądowych zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko biegłego sądowego; 
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2) numer PESEL biegłego sądowego; 

3) numer telefonu biegłego sądowego; 

4) adres do korespondencji biegłego sądowego; 

5) sąd okręgowy, przy którym biegły sądowy został ustanowiony; 

6) termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony; 

7) dane dotyczące specjalizacji biegłego sądowego; 

8) informacje o opiniach sporządzonych przez biegłego sądowego; 

9) adres poczty elektronicznej, na wniosek biegłego sądowego. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości udostępnia sądom aktualne informacje z centralnej listy 

biegłych sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości udostępnia również innym podmiotom informacje, o 

których mowa w § 4 pkt 1 i 5–7, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 7. Biegły sądowy jest obowiązany niezwłocznie zgłosić prezesowi sądu okręgowego 

zmiany danych zamieszczonych na centralnej liście biegłych sądowych. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób 

prowadzenia centralnej listy biegłych sądowych oraz udostępniania danych 

zamieszczonych na tej liście, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej 

informacji o biegłych sądowych oraz potrzebę efektywnego wyszukiwania takich 

biegłych. 

Art. 175f. 

§ 1. Tworzy się centralną listę mediatorów. 

§ 2. Centralna lista mediatorów jest prowadzona w systemie teleinformatycznym 

administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.  

§ 3. Prezes sądu okręgowego prowadzi w ramach centralnej listy mediatorów listę osób 

prowadzących mediację, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014, poz. 382) oraz art. 

23a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 

poz. 555, z późn. zm.), dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego. 

§ 4. Na centralnej liście mediatorów zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko mediatora; 

2) numer PESEL mediatora; 

3) numer telefonu mediatora; 

4) adres do korespondencji mediatora; 

5) dane dotyczące specjalizacji mediatora; 

6) informację dotyczącą wykształcenia mediatora i przebytych szkoleń; 

7) adres poczty elektronicznej, na wniosek mediatora. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości udostępnia sądom aktualne informacje z centralnej listy 

mediatorów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości udostępnia również innym podmiotom informacje, o 

których mowa w § 4 pkt 1, 4, 5 i 7, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób 

prowadzenia centralnej listy mediatorów oraz udostępniania danych 
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zamieszczonych na tej liście, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej 

informacji o mediatorach oraz potrzebę efektywnego wyszukiwania mediatorów.> 

[Art. 179a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może powierzyć jednostce utworzonej na podstawie art. 23 ust. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określone zadania z 

zakresu działalności administracyjnej sądów, dotyczące: 

1)   realizacji zadań z zakresu informatyzacji sądów oraz obsługi informatycznej sądów; 

2)   prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 2. Jednostka, o której mowa w § 1, może otrzymywać dotacje z budżetu państwa z części 

budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym na realizację zadań wymienionych w § 

1.] 

<Art. 179a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może powierzyć dyrektorowi sądu apelacyjnego 

wykonywanie na rzecz sądów działających na obszarze apelacji określonych zadań 

z zakresu działalności administracyjnej, o której mowa w art. 8 pkt 1, dotyczących: 

1) gospodarki finansowej tych sądów; 

2) prowadzenia spraw organizacyjnych, etatowych i osobowych pozostających w 

kompetencji dyrektorów tych sądów. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może powierzyć dyrektorowi sądu apelacyjnego 

wykonywanie na rzecz wskazanych sądów określonych zadań z zakresu 

działalności administracyjnej, o której mowa w art. 8 pkt 1, dotyczących: 

1) informatyzacji sądów oraz obsługi informatycznej sądów; 

2) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.> 

 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. z 

2013 r. poz. 707, z późn. zm.) 

 

[Art. 58. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej, 

2)   czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać 

samodzielnie pracownicy sądowi 

- uwzględniając zasady sprawności, racjonalności i szybkiego działania sądu oraz zasadę 

jawności ksiąg wieczystych.] 
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U S T A W A   z dnia 26 stycznia 1984 r. – PRAWO PRASOWE (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 

późn. zm.) 

[Art. 23a. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia 

rejestru dzienników i czasopism.] 

<Art. 23a. 

Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia 

rejestru dzienników i czasopism, mając na względzie przejrzystość i czytelność danych 

zawartych w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego.> 

 

Art. 53. 

1. Sprawy o przestępstwa określone w art. 43 i art. 44 podlegają rozpoznaniu przez sąd 

okręgowy, a określone w art. 47-49a oraz o przestępstwa popełnione w prasie - przez sąd 

rejonowy. 

[2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, może 

wyznaczyć , w drodze rozporządzenia, sądy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw o 

przestępstwa, o których mowa w art. 47-49a, oraz o przestępstwa popełnione w prasie na 

obszarze właściwości danego sądu okręgowego, uwzględniając liczbę spraw tego rodzaju 

i zakres obciążenia poszczególnych sądów rejonowych oraz potrzebę zapewnienia 

racjonalnej organizacji sądownictwa, ekonomię postępowania sądowego, a także 

konieczność zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w 

rozsądnym terminie.] 

3. W sprawach o przestępstwa popełnione przez opublikowanie materiału prasowego lub 

przestępstwa określone w niniejszej ustawie właściwość miejscową sądu ustala się według 

siedziby redakcji, a następnie wydawnictwa, a gdy ta siedziba nie jest znana lub znajduje 

się za granicą - według miejsca ujawnienia lub rozpowszechniania materiału prasowego. 

Jeżeli w tej samej sprawie wszczęto postępowanie w kilku sądach, właściwy jest ten sąd, 

w którym najpierw wszczęto postępowanie. 

 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 czerwca 1985 r. o PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 

poz. 1599, z późn. zm.) 

Art. 49a. 

1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 
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Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, prokuratorzy składają odpowiednio właściwemu 

prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi 

oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje 

analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego 

roku. 

3. Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura 

Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyjnego, 

prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych 

komisji i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1, składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w 

oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska prokuratora. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że prokurator, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić mimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania prokuratora. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony 

do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli 

wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku 

ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego 

postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 

<7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.> 

 

Art. 50. 

 1. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, do innej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, a na wniosek Ministra Sprawiedliwości także do Ministerstwa 

Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 
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albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Prokurator 

Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może również delegować 

prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do wojskowej jednostki 

organizacyjnej prokuratury. Delegowanie na okres dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu 

roku może nastąpić tylko za zgodą prokuratora. 

1a. (uchylony). 

<1aa. Delegowanie prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej 

może nastąpić wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat. Prokurator 

Generalny może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć delegowanie prokuratora 

na okres nie dłuższy niż kolejne pięć lat. Łączny okres delegowania nie może 

przekroczyć dziesięciu lat.> 

1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury może 

być delegowany jedynie prokurator wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy 

prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu 

obowiązków. 

2. Delegowanie na okres do dwóch miesięcy w ciągu roku może zarządzić również prokurator 

apelacyjny i okręgowy. 

2a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 

prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków 

lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań 

podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły 

międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów 

konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 

lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający czterech 

lat. 

2b. Do okresu delegowania, o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza się okresu, w którym 

prokurator delegowany nie pełnił obowiązków służbowych z powodu choroby. 

[3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 - na czas nieokreślony lub na podstawie ust. 

2a - na okres dłuższy niż rok może być odwołany z delegacji względnie z niej ustąpić za 

trzymiesięcznym uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a - na okres 

nie dłuższy niż rok może ustąpić z delegacji za miesięcznym uprzedzeniem.] 

<3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 lub 2a na okres dłuższy niż rok może 

zostać odwołany z delegowania albo z niego ustąpić z trzymiesięcznym 

uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a na okres nie dłuższy niż 

rok może zostać odwołany z delegowania albo z niego ustąpić z miesięcznym 

uprzedzeniem.> 

3a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora, za jego zgodą, do wykonywania 

czynności w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub 

prowadzenia zajęć szkoleniowych w tej szkole. 
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3b. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora delegowanego na podstawie ust. 2a z 

delegacji przed wyznaczonym terminem w przypadku: 

1)   gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie obowiązków lub funkcji; 

2)   wniosku uprawnionego organu organizacji lub zespołu, o których mowa w ust. 2a; 

3)   gdy dalsza delegacja staje się bezprzedmiotowa; 

4)   zaistnienia innej, niż określone w pkt 1-3, ważnej przyczyny, jeżeli dalsza delegacja 

prokuratora nie gwarantuje należytego wykonywania przez niego powierzonych 

obowiązków lub funkcji. 

4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem 

Prokuratury Generalnej, po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres 

delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego 

dla prokuratora tej jednostki. 

4a. (uchylony). 

4b. W razie delegowania prokuratora, za jego zgodą, na czas nieokreślony do prokuratury 

równorzędnej, mającej siedzibę poza miejscem zamieszkania delegowanego oraz jego 

miejscem zatrudnienia, prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny wizytatora 

prokuratury okręgowej. 

5. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości, niż miejscowość będąca siedzibą 

jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbę, niebędącej 

miejscem jego stałego zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu w okresie 

delegowania, jako pracownikowi w podróży służbowej, przysługują następujące 

należności, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce 

pełnienia służby: 

[1)   prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności 

urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z 

następujących form: 

a)  zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze, 

b)  miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 61a;] 

<1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających 

godności urzędu, albo zwrot faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania w 

miejscu delegowania – w wysokości miesięcznie nie wyższej niż 78% podstawy 

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o którym mowa w art. 61a,> 

2)   zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca 

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca 

stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz 

w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem - w wysokości nie większej 

niż równowartość ceny przejazdu środkami komunikacji kolejowej, z uwzględnieniem 

przysługującej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez 

względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje; 

3)   ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
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przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

4)   diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju; 

5)   zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność 

pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy; 

6)   zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa 

w ust. 5b. 

5a. Świadczenia i należności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przysługują w 

wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której prokurator delegowany ma miejsce 

stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ 

powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek 

prokuratora delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd prokuratora 

delegowanego do miejscowości delegowania. 

5b. Prokurator delegowany, o którym mowa w ust. 5a, któremu nie przysługują świadczenia i 

należności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych 

dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość ceny 

przejazdu liniami Polskich Kolei Państwowych, lub innym środkiem komunikacji 

publicznej, z uwzględnieniem przysługującej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany 

środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości mogą być powierzone 

obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu. 

6a. Obowiązki, o których mowa w ust. 6, mogą być powierzone prokuratorowi 

delegowanemu do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do Prokuratury Generalnej 

ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym 

stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania 

prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny określony w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 62 ust. 2. 

7. Prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także do prowadzenia 

zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ma prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku 

prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania prokurator 

otrzymuje dodatek funkcyjny określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62 

ust. 2. 
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8. W okresie delegowania, o którym mowa w ust. 6b i 7, ze względu na charakter pracy i 

zakres wykonywanych zadań, prokuratorowi może być przyznany odpowiednio przez 

Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora Generalnego dodatek specjalny w kwocie 

nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych wypadkach - także na czas 

nieokreślony. 

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 8, może 

przekraczać wysokość określoną w tymże ustępie. 

[10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki 

delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Generalnej lub 

Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub 

prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 

tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu 

kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu 

kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, przy uwzględnieniu 

możliwości zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości delegowania, a 

także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na względzie zakres 

świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym podróże służbowe i czasowo 

przenoszonym oraz konieczność zapewnienia warunków do prawidłowego wykonywania 

obowiązków i powierzonej prokuratorowi funkcji.] 

<10. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i szczegółowe warunki delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków 

w Prokuraturze Generalnej lub Ministerstwie Sprawiedliwości, a także 

pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w 

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, mając na względzie racjonalne 

wykorzystanie kadr powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i 

potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych prokuratur; 

2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i 

zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania oraz sposób 

dokumentowania poniesionych kosztów, z uwzględnieniem możliwości 

zróżnicowania wysokości zwrotu kosztów w zależności od miejscowości 

delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając 

na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym 

podróże służbowe i czasowo przenoszonym oraz konieczność zapewnienia 

warunków do prawidłowego wykonywania obowiązków i funkcji powierzonej 

prokuratorowi.> 

[Art. 101a. 

1. Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów oraz asesorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
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3. 
(54)

 Prokurator Generalny wymienia dane dotyczące prokuratorów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.] 

<Art. 101a. 

1. Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów, prokuratorów w 

stanie spoczynku, asesorów, asystentów prokuratorów, urzędników i innych 

pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także 

kandydatów na wymienione stanowiska, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

realizowania obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze stosunku pracy albo 

innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru służbowego. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).> 

 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 4 lutego 1994 r. o PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 

POKREWNYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

Art. 110
20

. 

 1. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 110
14

 ust. 1 i 3 oraz 

art. 110
17

 ust. 6, jest sąd okręgowy. 

[2. Minister Sprawiedliwości wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jeden sąd okręgowy 

właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1.] 

3. Wnioski, o których mowa w art. 110
14

 ust. 1 i 3, oraz odwołanie, o którym mowa w art. 

110
17

 ust. 6, wnosi się za pośrednictwem Komisji. 

[Art. 110
21

. 

Sąd, o którym mowa w art. 110
20

 ust. 2, rozpoznaje także zażalenia na orzeczenia zespołów 

orzekających Komisji wydane w toku postępowaniu przed Komisją.] 

<Art. 110
21

. 

Sąd, o którym mowa w art. 11020 ust. 1, rozpoznaje także zażalenia na orzeczenia 

zespołów orzekających Komisji wydane w toku postępowania przed Komisją.> 
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[Art. 123. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe 

właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 115-119 - na 

obszarze właściwości danego sądu okręgowego.] 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 

(1997 r. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

Art. 156. 

[§ 1. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i 

przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność 

sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione 

również innym osobom.] 

<§ 1. Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia 

się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia ich kopii. Za zgodą prezesa 

sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Informacje o aktach 

sprawy mogą być udostępnione także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów 

z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym 

stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i przedstawicielom 

ustawowym. 

§ 3. Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie 

uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. 

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" lub "ściśle tajne", przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się 

z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych 

odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub 

ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, 

obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia 

sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; 

prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W 

przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania 

uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje 

zarządzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą 

być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.] 



- 49 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub 

ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego 

stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się 

akta, umożliwia się sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje się odpłatnie 

uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po 

zakończeniu postępowania przygotowawczego. Prokurator może udostępnić akta w 

postaci elektronicznej. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub 

kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie 

przygotowawcze wydaje zarządzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku 

postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach 

udostępnione innym osobom.> 

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo 

przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się 

niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie 

kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na uwadze 

koszty wykonania takich kserokopii. 

 

Art. 306. 

 § 1.  Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie: 

1)   pokrzywdzonemu, 

2)   instytucji wymienionej w art. 305 § 4, 

3)   osobie wymienionej w art. 305 § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia 

jej praw. 

§ 1a. Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie: 

1)   stronom, 

2)   instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o 

przestępstwie, 

3)   osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 

233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu 

karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek 

tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. 

[§ 1b. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a, przysługuje prawo 

przejrzenia akt.] 

<§ 1b. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i la, przysługuje 

prawo przejrzenia akt. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w 

postaci elektronicznej.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w 

ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może 

wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, 

któremu złożono zawiadomienie. 
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U S T A W A   z dnia 18 grudnia 1998 r. o PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.) 

Art. 11a. 

1. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania 

obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. 

2. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków 

służbowych w innym sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w tej 

samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie urzędnika 

może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

<2a. Delegowanie urzędnika do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki 

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej 

może nastąpić wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat. Minister 

Sprawiedliwości może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć delegowanie 

urzędnika, na okres nie dłuższy niż kolejne pięć lat. Łączny okres delegowania nie 

może przekroczyć dziesięciu lat.> 

3. Właściwy dyrektor sądu apelacyjnego może delegować urzędnika do wykonywania 

obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na warunkach 

określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, a na warunkach 

określonych w ust. 2 - na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie 

urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

4. Minister Sprawiedliwości, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sądownictwa, może 

delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie lub 

Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w innej miejscowości, na czas 

określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delegowanie urzędnika może być 

powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. 

5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w sądzie stanowiska: głównego 

księgowego i audytora wewnętrznego. 

6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu lub Ministerstwa 

Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży lub urzędnika 

sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypadkach, gdy 

stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika. 

7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być odwołany z 

delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. 

8. W okresie delegowania urzędnik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego mu na 

dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W przypadku 

powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędnikowi przysługuje dodatek 

funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji. 

9. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędnik otrzymuje także 

dodatek funkcyjny z tytułu delegowania. 
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10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą 

sądu, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bezpłatnego 

zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, a także 

świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza 

stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za 

nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia 

domowego. 

11. Świadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio sąd, do którego 

urzędnik został delegowany, albo Ministerstwo Sprawiedliwości. 

12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania oraz szczegółowe 

warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza 

stałe miejsce pracy, mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom 

państwowych jednostek sfery budżetowej odbywającym podróże służbowe oraz czasowo 

przenoszonym. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 lipca 2001 r. o KURATORACH SĄDOWYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 795 i 1689) 

 

Art. 31. 

1. Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego zgodą, do 

pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, związanych z nadzorem nad pracą 

kuratorów. 

<1a. Delegowanie kuratora zawodowego do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej 

jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej może nastąpić wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

Minister Sprawiedliwości może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć 

delegowanie kuratora sądowego na okres nie dłuższy niż kolejne 5 lat. Łączny okres 

delegowania nie może przekroczyć 10 lat.> 

2. Kuratorowi delegowanemu do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą 

być powierzone obowiązki na stanowiskach pracy należących do służby cywilnej, z 

wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu. W razie powierzenia kuratorowi 

delegowanemu obowiązków na stanowisku pracy należącym do służby cywilnej, 

stanowisko to uważa się za obsadzone. 

3. Kurator delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości ma prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku 

kuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegacji kurator otrzymuje 

takie dodatki do wynagrodzenia, jakie przysługują pracownikom Ministerstwa 



- 52 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Sprawiedliwości zatrudnionym na stanowiskach pracy, których zakres obowiązków został 

powierzony kuratorowi. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2002 r. o SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499, z późn. zm.) 

Art. 60. 

 § 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może 

przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu 

sędziów lub innym odpowiednim składzie. 

[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik 

Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik 

Ubezpieczonych.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny oraz, w zakresie 

swojej właściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 czerwca 2007 r. o LEKARZU SĄDOWYM (Dz. U. Nr 123, poz. 

849, z 2008 r. Nr 51, poz. 293 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) 

[Art. 7. 

1. Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości 

danego sądu okręgowego. 

2. W wykazie lekarzy sądowych zamieszcza się imię i nazwisko lekarza sądowego, wraz z 

numerem telefonu, numer prawa wykonywania zawodu, informację o specjalizacji, 

terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego oraz 

miejscu, dniach i godzinach przyjęć. 

3. Prezes sądu okręgowego przekazuje wykaz lekarzy sądowych prezesom sądów rejonowych, 

prezesom sądów apelacyjnych oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 

prokuraturze, komendom i komisariatom policji, innym organom uprawnionym do 

prowadzenia dochodzeń oraz okręgowej radzie adwokackiej i radzie okręgowej izby 

radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. 
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4. Lekarz sądowy jest obowiązany niezwłocznie zgłosić prezesowi sądu okręgowego zmiany 

danych zamieszczonych w wykazie. 

5. Prezes sądu okręgowego dokonuje zmian danych zamieszczonych w wykazie i przekazuje 

podmiotom, o których mowa w ust. 3, informacje o dokonanych zmianach. 

Art. 8. 

1. Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem 

i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibach 

podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 3, a także w miejscach wykonywania zawodu 

lekarza przez lekarzy sądowych. 

2. Wykaz lekarzy sądowych jest prowadzony w formie pisemnej. Dodatkowo wykaz może być 

prowadzony w formie elektronicznej i udostępniony na ogólnodostępnej stronie 

internetowej sądu okręgowego. 

3. Wykaz lekarzy sądowych prezes sądu okręgowego przesyła właściwej okręgowej radzie 

lekarskiej.] 

<Art. 7. 

1. Tworzy się centralną listę lekarzy sądowych. 

2. Centralna lista lekarzy sądowych jest prowadzona w systemie teleinformatycznym 

administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. 

3. Prezes sądu okręgowego prowadzi na centralnej liście lekarzy sądowych listę lekarzy 

sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. 

4. Na centralnej liście lekarzy sądowych zamieszcza się: 

1) imię i nazwisko lekarza sądowego; 

2) numer PESEL lekarza sądowego; 

3) numer telefonu lekarza sądowego; 

4) numer prawa wykonywania zawodu lekarza sądowego; 

5) informacje o specjalizacji lekarza sądowego, terminie rozpoczęcia i 

zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego; 

6) informacje o miejscu, dniach i godzinach przyjęć lekarza sądowego; 

7) adres poczty elektronicznej, na wniosek lekarza sądowego. 

5. Prezes sądu okręgowego przekazuje listę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości 

danego sądu okręgowego prezesom sądów rejonowych, prezesom sądów 

apelacyjnych oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prokuraturze, 

komendom i komisariatom Policji, innym organom uprawnionym do prowadzenia 

dochodzeń oraz okręgowej radzie adwokackiej i radzie okręgowej izby radców 

prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. 

6. Minister Sprawiedliwości udostępnia sądom aktualne informacje z centralnej listy 

lekarzy sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Minister Sprawiedliwości udostępnia również innym podmiotom za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 6. 

8. Lekarz sądowy jest obowiązany niezwłocznie zgłosić prezesowi sądu okręgowego 

zmiany danych zamieszczonych na centralnej liście lekarzy sądowych. 
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9. Prezes sądu okręgowego dokonuje zmian danych zamieszczonych na centralnej liście 

lekarzy sądowych. 

Art. 8. 

1. Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich 

imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach ogłoszeń 

w siedzibach podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 5, a także w miejscach 

wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych. 

2. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób 

prowadzenia centralnej listy lekarzy sądowych oraz udostępniania danych 

zamieszczonych na tej liście, uwzględniając potrzebę dostarczenia tym podmiotom 

wiarygodnej informacji o lekarzach sądowych oraz potrzebę efektywnego 

wyszukiwania takich lekarzy.> 

 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1415 i 1822) 

Art. 74. 

1. Dyrektor Generalny może oddelegować funkcjonariusza, na czas określony i za jego zgodą, 

do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa. 

2. Funkcjonariusz może być oddelegowany do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w 

celu realizacji zadań określonych w ustawie lub zadań określonych w innych ustawach lub 

w ratyfikowanych umowach międzynarodowych. 

3. Funkcjonariusz może być oddelegowany do: 

1)   urzędu krajowego obsługującego organ władzy publicznej, w którym są wykonywane 

zadania o charakterze określonym w ust. 2, zwanego dalej "instytucją krajową"; 

2)   urzędu, organizacji lub instytucji międzynarodowej albo państwa obcego, w których 

są wykonywane zadania, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej "instytucją 

zagraniczną". 

<4. Delegowanie funkcjonariusza do instytucji krajowej może nastąpić wyłącznie na 

czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Dyrektor Generalny może w uzasadnionych 

przypadkach wydłużyć delegowanie funkcjonariusza na okres nie dłuższy niż kolejne 

5 lat. Łączny okres delegowania nie może przekroczyć 10 lat.> 


