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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 24 lutego 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 

ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

(druk nr 435) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 53. 

§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, 

bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień 

społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i 

wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie 

kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

[§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się 

sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia 

ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, 

właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i 

zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub 

zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także 

zachowanie się pokrzywdzonego.] 

<§ 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób 

zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę 

osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa 

wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, 

rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste 

sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego 

popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w 
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innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się 

pokrzywdzonego.> 

§ 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej 

mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w 

postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. 

 

[Art. 156. 

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1)   pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2)   innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 

realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej 

trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub 

zniekształcenia ciała, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.] 

 

<Art. 156. 

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 

choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej 

albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego 

zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia 

wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.> 
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Art. 189. 

§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

<§ 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze 

względu na wiek lub stan zdrowia, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.> 

[§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym 

udręczeniem, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.] 

<§ 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1–2a, łączyło się ze szczególnym 

udręczeniem, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.> 

 

Art. 207. 

[§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.] 

<§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

<§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, 

stan psychiczny lub stan fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.> 

[§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.] 
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<§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego 

okrucieństwa, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego 

na własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.> 

 

[Art. 210. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.] 

 

<Art. 210. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.> 

 

[Art. 211. 

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje 

małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

 

<Art. 211. 

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje 

małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 
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Art. 240. 

[§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 

dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 

134, 140, 148, 163, 166, 189, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie 

zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 

dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120–124, art. 

127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, 

art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania 

przestępstw, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając 

dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o 

przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia 

przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego 

czynu zabronionego określonego w § 1. 

<§ 2a. Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w § 1, który zaniechał 

zawiadomienia o tym czynie.> 

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością 

karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 

NIELETNICH (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1654) 

 

Art. 11. 

§ 1. Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym można warunkowo zawiesić, jeżeli 

właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak również okoliczności i 
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charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, że pomimo niewykonania środka 

poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte. 

§ 2. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3; w 

okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze. 

[§ 3. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo 

jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od 

nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie 

nieletniego w zakładzie poprawczym. W razie popełnienia przez nieletniego czynu 

karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 

lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 

Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznawania sprawy przez sąd właściwy 

według przepisów Kodeksu postępowania karnego, sąd rodzinny odwołuje warunkowe 

zawieszenie i zarządza umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.] 

<§ 3. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację 

albo jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków 

lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić 

umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. W razie popełnienia przez 

nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 

1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 

lub 4, art. 198, art. 200, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 

oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznawania sprawy przez 

sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania karnego, sąd rodzinny 

odwołuje warunkowe zawieszenie i zarządza umieszczenie nieletniego w zakładzie 

poprawczym.> 

§ 4. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego 

zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym z mocy 

prawa uważa się za niebyłe. 

 

Art. 27. 

§ 1. Nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione 

okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi 

uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo 

jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego. 
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[§ 2. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich może nastąpić wyjątkowo także 

wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w 

zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego 

określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 

166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 Kodeksu karnego.] 

<§ 2. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich może nastąpić wyjątkowo 

także wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem 

go w zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego 

określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 

166, art. 173 § 1 lub 3, art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 

202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i w art. 280 Kodeksu 

karnego.> 

§ 3. Okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich przed skierowaniem sprawy na 

rozprawę nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; okres pobytu należy określić w 

postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku. 

§ 4. Jeżeli, ze względu na szczególne okoliczności sprawy, zachodzi konieczność 

przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, można ten pobyt przedłużyć 

na okres nieprzekraczający dalszych 3 miesięcy. 

§ 5. O przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka na 

posiedzeniu. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego. 

§ 6. Łączny pobyt nieletniego w schronisku dla nieletnich, do chwili wydania przez sąd 

pierwszej instancji postanowienia, o którym mowa w art. 32r, nie może być dłuższy niż 

rok. Do okresu tego nie wlicza się nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w 

schronisku dla nieletnich trwającej dłużej niż 3 dni oraz okresu obserwacji 

psychiatrycznej. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek sądu prowadzącego sprawę, sąd 

okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, może przedłużyć okres pobytu 

nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa w § 6, na czas oznaczony. 

 

Art. 87. 

§ 1. Orzekając warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego, sąd rodzinny ustala okres 

próby od roku do lat 3; okres próby nie może jednak trwać dłużej niż do ukończenia 

przez sprawcę lat 21. 
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§ 2. Do warunkowo zwolnionego sąd stosuje środki wychowawcze. 

§ 3. Jeżeli w okresie próby warunkowo zwolniony uległ ponownie demoralizacji albo uchyla 

się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny 

może odwołać warunkowe zwolnienie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie 

poprawczym. 

[§ 3a. W razie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 

§ 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, 

art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw do rozpoznania 

sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania karnego, sąd 

odwołuje warunkowe zwolnienie i zarządza umieszczenie nieletniego w zakładzie 

poprawczym. Warunkowego zwolnienia oraz art. 90 nie stosuje się przez okres roku od 

chwili ponownego umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym.] 

<§ 3a. W razie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego określonego w art. 134, 

art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, 

art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, 

art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego i braku podstaw do 

rozpoznania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania 

karnego, sąd odwołuje warunkowe zwolnienie i zarządza umieszczenie nieletniego w 

zakładzie poprawczym. Warunkowego zwolnienia oraz art. 90 nie stosuje się przez 

okres roku od chwili ponownego umieszczenia nieletniego w zakładzie 

poprawczym.> 

§ 4. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego 

zwolnienia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie z mocy prawa uważa się 

za niebyłe. 

 

Art. 91. 

§ 1. W braku podstaw do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu 

postępowania karnego, fakt popełnienia przez wychowanka zakładu poprawczego czynu 

karalnego przed ukończeniem lat 17 stwierdza postanowieniem sąd rodzinny na 

podstawie wyników postępowania wyjaśniającego. Odpis prawomocnego postanowienia 

sąd rodzinny przesyła dyrektorowi zakładu poprawczego w celu zastosowania wobec 

wychowanka środka dyscyplinarnego. 
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[§ 2. Stwierdzając popełnienie przez wychowanka zakładu poprawczego czynu karalnego 

określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 

166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 Kodeksu karnego, 

sąd rodzinny orzeka także w przedmiocie przeniesienia nieletniego do zakładu 

poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym bądź zastosowania art. 79 § 4. Od 

postanowienia sądu przysługuje apelacja.] 

<§ 2. Stwierdzając popełnienie przez wychowanka zakładu poprawczego czynu 

karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 

lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 189, art. 189a, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 

200, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub 4c, art. 204 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 

Kodeksu karnego, sąd rodzinny orzeka także w przedmiocie przeniesienia 

nieletniego do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym bądź 

zastosowania art. 79 § 4. Od postanowienia sądu przysługuje apelacja.> 

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 2, do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy 

nieletniego umieszcza się w schronisku dla nieletnich. 

§ 4. Wobec nieletniego przeniesionego zgodnie z § 2 do zakładu poprawczego o wzmożonym 

nadzorze wychowawczym nie stosuje się przez okres oznaczony w orzeczeniu sądu, nie 

krótszy niż rok, warunkowego zwolnienia oraz art. 90. 

§ 5. Do ustalania właściwości sądu stosuje się art. 17. W przypadku gdy czyn karalny został 

popełniony na terenie zakładu poprawczego, właściwy jest sąd rodzinny miejsca 

położenia zakładu, który o podjętych czynnościach zawiadamia sąd rodzinny właściwości 

ogólnej. 

§ 6. Dyrektor zakładu poprawczego powiadamia sąd rodzinny wykonujący orzeczenie i 

sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad zakładem poprawczym o każdym 

przypadku popełnienia przez wychowanka zakładu poprawczego czynu karalnego, a 

jeżeli nieletni popełnił czyn zabroniony po ukończeniu lat 17 - także prokuratora. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244)  

 

Art. 25. 

§ 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: 

1)   o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych; 

2)   o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 

149, art. 150 § 1, art. 151-154, [art. 156 § 3], art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 

1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, 

art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, 

art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 

294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego; 

3)   o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu 

okręgowego. 

§ 2. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi 

okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu 

na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. 

§ 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych 

w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę. 

 

 

 

 


