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VII  kadencja 
 

 
D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

 KOMISJI  SPRAWIEDLIWOŚCI  I  PRAW  CZŁOWIEKA 
 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy  
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (druk nr 1509) 

 
Sejm na 59. posiedzeniu, w dniu 22 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2033 do Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  
w dniu 23 stycznia 2014 r. 

 
wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)  w art. 10 po § 1 dodaje się § 1a–
1e w brzmieniu: 

„§ 1a. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby 
gmin zamieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli 
łączna, ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i 
nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru 
tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku 
kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 1b–1d. 

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

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

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

§ 1e. Jeżeli obszar powiatu spełnia warunki, o których mowa w § 1a, w 
siedzibie władz powiatu tworzy się sąd rejonowy. Sąd rejonowy w 
siedzibie władz powiatu tworzy się również, jeżeli warunki, o których 
mowa w § 1a, spełniają łącznie miasto na prawach powiatu i powiat 
mające siedzibę władz w tym samym mieście. Niezależnie od 
warunków określonych w § 1a nie ma obowiązku tworzenia sądu 
rejonowego w miejscowości niebędącej siedzibą władz powiatu.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
2) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z tym, że 
art. 10 § 1e ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 
 
3) skreślić art. 2; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
4) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Sądy rejonowe utworzone na podstawie aktów wykonawczych, o których 
mowa w art. 3, dla gmin stanowiących obszar właściwości miejscowej 
wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych, z dniem ich utworzenia 
stają się sądami właściwymi dla spraw, które wpłynęły do tych wydziałów, 
za wyjątkiem spraw, w których wydano orzeczenie bądź zarządzenie 
kończące postępowanie w pierwszej instancji. 

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

– KP PO 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie. 
 
 
Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
i Sprawozdawca 

 
/-/ Robert Kropiwnicki 
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·.Minister 
Spraw Zagranii:znvch 

DPUE- 920 - 26- 14/ma/i. 
DPUE.9~0.47 .2014/4 

dot.; SPC-QlS-43/14 z 23.1.2014 r. 

Warszawa, 23 stycznia 2014 r .. · 

Panl Stanisława :Prządka 
Przewodnicżąca Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

. opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej popn1wek do projektu ust(Jwy .. o. zmianie 
ustCJwy - PraWO· o uStroju sądóW powuechnych ujętych w dodotlcowym sprawązi;/tmiu 
KomisjiSpra\4J/edliwości i Prow eżłowiekiJ {druk nt 2033-A)"wyrażona :na podstawie art. 13. 
ust. 3 pkt 3 ~stawy z: dnia 4· ~nia 1997·r.· o ·działaCh adr1)i~istr8cJI·rządowej -(Dz. u. z· 
2007 r. Nr 65,. poi. 437 z .PÓŹn. ZIJl.) w związku J: art~ 42 ust.. 4 i art. 54: uSt. ·1.Regul~minu 
Sejmu. przez ministra właściwego do spraY;; cZłonkostwa RzeczypoSpolitej Pol.skiej :y,. ·onii . 
Europejskiej 

Szanowna Pani Przewodniaąca, 

w zwiąt.ku z przedłożonym dodatkowym sprawozda!liem Komisji Sprawiedliwości ·.i.:Praw · 
Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta· R2eezypospolitej Polskiej ·projekcie :ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2033-A}, pozWaiam sobie 
wyrazić poniższą opinię. 

Poprawki nie są objęte :prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Biernacki· . 
Minister Sprawiedliwości 
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