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Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(druk nr 493)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH
(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)
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 piętnaście
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
dziesięć stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano
dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów
okręgowych.>
[§ 1b. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, Minister Sprawiedliwości może
powołać dyrektora sądu w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć
stanowisk sędziowskich.]
§ 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. 32d.
§ 1. Ze stanowiskiem dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu nie można łączyć
przynależności do partii politycznych ani pełnienia funkcji publicznych.
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-2[§ 2. Do dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu stosuje się odpowiednio przepisy art.
6-7 oraz art. 9-11 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i
prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 i Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192).]
<§ 2. Do dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 6–7, art. 9–11 oraz art. 14a–18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn.
zm.). Do ustalania uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody
jubileuszowej stosuje się zasady określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i
prokuratury.>
Art. 110.
§ 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są:
1) w pierwszej instancji - sądy apelacyjne;
2) w drugiej instancji - Sąd Najwyższy.
[§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w
art. 37 § 4a, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80-80c.]
<§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których
mowa w art. 37 § 5, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80.>
§ 3. Do rozpoznania spraw wymienionych w § 1 i 2 właściwy miejscowo jest sąd
dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem. Jeżeli
jednak sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego,
właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
§ 4. Sądy dyscyplinarne orzekają w składzie trzech sędziów. Do orzekania w sądzie
dyscyplinarnym są uprawnieni wszyscy sędziowie danego sądu dyscyplinarnego, z
wyjątkiem prezesa sądu, wiceprezesów sądu oraz rzecznika dyscyplinarnego.
§ 5. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może orzekać na sesjach wyjazdowych w sądzie
okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego,
chyba że sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości.
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