
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

SPRA W O ZDANIE 

Druk nr 2033 

KOMISJI SPRA WIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy 
o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (druk nr 1509) 

Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 r. -na podstawie art.39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu - skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

w celu rozpatrzenia. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 23 lipca 2013 r. oraz 8 stycznia 2014 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości : 

l) w art. l do t. art. l 0: 

a) § l a nadać brzmienie: 

"§ la. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin, 
zamieszkałych przez co najmniej 40 000 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.", 

b) § l b nadać brzmienie: 

"§ l b. Sąd rejonowy może być utworzony dla jednej lub większej liczby gmin, 
zamieszkałych przez mniejszą niż 40 000 liczbę mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna 
liczba spraw cywilnych, karnych lub rodzinnych i nieletnich wpływających do 



istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy łub kilku gmin, wynosi co 
najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego."; 

- poseł M. Sekuła-Szmajdzińska 

-poseł B. Wontor 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr l spowoduje bezprzedmiotowość wniosków nr 2 i 3. 

2) w art. l dot. art. l 0: 

a) § la nadać brzmienie: 

"§ la. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej łub większej liczby gmin, jeżeli 
łączna liczba mieszkańców tego obszaru wynosi co najmniej 50 000 łub łączna, 
ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających 
do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy łub kilku gmin, wynosi co 
najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.", 

b) skreślić§ l b i l c, 

c) § l d nadać brzmienie: 

"§ Id. Sąd rejonowy, utworzony na zasadach określonych w § la 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 oraz łączna liczba mieszkańców tego obszaru wynosi mniej niż 
50 000."; 

-poseł B. Wontor 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość wniosku nr 3 oraz zmianę 
numeracji paragrafów. 

3) w art. l do t. art. l 0: 

a) § la nadać brzmienie: 

"§ la. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej łub większej liczby gmin, jeżeli 
łączna, ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich 
wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy łub kilku gmin, 
wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.", 

b) skreślić§ l b i l c, 

c) § l d nadać brzmienie: 

"§ Id. Sąd rejonowy, utworzony na zasadach określonych w § I a może zostać 
zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i 
nieletnich wpływających w ciągu kolejnych 3 łat nie przekracza 5000 w ciągu roku 
kalendarzowego.". 

-poseł B. Wontor 

Uwaga: przyjęcie wniosku nr 3 spowoduje zmianę numeracji paragrafów. 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 

1-1 Robert Kropiwnicki 1-1 Stanisława Prządka 
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USTAWA 

z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Art. l. 

Projekt 

W ustawie z dnia 27lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013r.poz.427,zpóźn.zm.I)) wart.lOpo§ l dodajesię§ la-ldwbrzmieniu: 

"§ la. Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin za
mieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba 
spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istnie
jącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 
5000 w ciągu roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem§ l b-l d. 

§ Ib. Sąd rejonowy może być utworzony dla jednej lub większej liczby gmin za
mieszkałych przez mniejszą niż 50 000 liczbę mieszkańców, jeżeli łączna, ogól
na 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. 

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

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

Art. 2. 

W sprawach, w których postępowanie wszczęto przed dniem wejścia w życie niniej
szej ustawy, orzeka sąd właściwy na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Art. 3. 

l. Minister Sprawiedliwości, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
wyda akty wykonawcze dostosowujące strukturę organizacyjną sądownictwa 
powszechnego do kryteriów określonych w art. l O ustawy, o której mowa w art. 
l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie zmian w tej strukturze, 
wprowadzonych z dniem l stycznia 2013 r. W tym przypadku za rok kalenda
rzowy, o którym mowa w art. l O § l a ustawy wskazanej w art. l, przyjmuje się 
rok 2012 r. 

I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 
1165, 1247, 1433 i 1623. 
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2. Minister Sprawiedliwości może powołać pełnomocników do podejmowania 
działań organizacyjnych i administracyjnych związanych z utworzeniem sądów 
rejonowych. 

Art. 4. 
l. Minister Sprawiedliwości, dokonując po raz pierwszy po wejściu w życie ustawy 

zmian w organizacji sądownictwa, polegających na dostosowaniu istniejącej 
struktury sądownictwa do kryteriów wprowadzonych niniejszą ustawą, może 
przenieść w drodze decyzji sędziego wydziału zamiejscowego sądu rejonowego, 
który w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą ustawą zostanie zniesiony, do 
sądu tworzonego w wyniku dostosowania struktury sądów do kryteriów wpro
wadzonych niniejszą ustawą, bez jego zgody. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. l, przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższe
go. 

Art. 5. 
Do urzędników sądowych wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych, które w 
wyniku zmian w organizacji sądownictwa, polegających na dostosowaniu istniejącej 
struktury sądownictwa do kryteriów wprowadzonych niniejszą ustawą zostaną znie
sione, stosuje się art. 4a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i 
prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.Z1. 

Art. 6. 
Ustawa wchodzi· w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

2
J Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 

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


