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Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(druk nr 546) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest uzupełnienie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej jako: u.s.p.) o obiektywne i weryfikowalne 

przesłanki, które ograniczą swobodę pozostawioną Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie 

tworzenia oraz znoszenia sądów powszechnych, a zarazem przyczynią się do „zracjonalizowania 

tego procesu” i dadzą możliwość „dokonywania zmian struktury sądów w sposób możliwie 

elastyczny z zachowaniem przejrzystych kryteriów” (tak uzasadnienie projektu ustawy). 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, kształtowanie struktury organizacyjnej 

sądownictwa powszechnego należy do wyżej wymienionego Ministra. W myśl art. 20 pkt 1 

u.s.p., Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzeń, tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości, 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. Oprócz przytoczonych 

wytycznych Minister musi mieć na względzie również regulacje zawarte w art. 10 u.s.p., gdyż 

ust. 1 tego artykułu przesądza, że sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby 

gmin, a jedynie w uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd 

rejonowy w obrębie tej samej gminy. Z kolei z ust. 2 wynika, że sąd okręgowy tworzy się dla 

obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych (jest to tzw. okręg sądowy), zaś 

stosownie do ust. 3, sąd apelacyjny może zostać utworzony dla obszaru właściwości co 

najmniej dwóch okręgów sądowych. 
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W związku z decyzją Ministra Sprawiedliwości dotyczącą zniesienia z dniem 1 stycznia 

2013 r. 79 sądów rejonowych powstał spór odnośnie do konstytucyjności konstrukcji prawnej 

przyjętej w u.s.p. Wątpliwości w tej sprawie zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem 

z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt K 27/12), na mocy którego Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

że przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości, tj. organowi władzy wykonawczej, kompetencji 

polegającej na tworzeniu i znoszeniu jednostek sądownictwa powszechnego oraz określaniu 

siedzib i obszarów właściwości poszczególnych sądów nie narusza zasady podziału władzy, 

o której mowa w art. 10 Konstytucji, ani też zasady wyrażonej w art. 176 ust. 2 ustawy 

zasadniczej (wymóg ustawowej regulacji ustroju, właściwości oraz postępowania przed 

sądami), a ponadto jest zgodne także z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 180 ust. 5 oraz 

z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 

W ustawie przedłożonej Senatowi pozostawiono zatem dotychczasowy tryb tworzenia 

i znoszenia sądów, uszczegóławiając wyłącznie kryteria, które Minister winien brać pod uwagę 

przy wprowadzeniu zmian organizacyjnych w sądownictwie powszechnym. Jak podniesione 

zostało w uzasadnieniu projektu ustawy, dodawane przesłanki w postaci progu ludnościowego 

i liczby wypływających spraw, pozwolą na racjonalne budowanie struktury sądów w Polsce. 

„(…) Minister Sprawiedliwości w ramach nadzoru administracyjnego sądów posiada 

szczegółową i systematycznie aktualizowaną wiedzę o działalności sądów powszechnych, 

niezbędną dla właściwego kreowania struktury w terenie. Wiedza ta umożliwia szybką reakcję 

na powstające potrzeby i daje szansę na poprawę dostępu do sądu dla obywateli poprzez 

podejmowanie racjonalnych działań w ramach istniejącej struktury sądów.” Jednocześnie – 

co warto w tym miejscu podkreślić – regulacje zawarte w ustawie nie będą miały takiego 

skutku, do jakiego mogłyby prowadzić rozwiązania objęte obywatelskim projektem ustawy 

o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, mianowicie: nie obarczą ustawodawcy „obowiązkiem stworzenia każdego 

sądu w aspekcie organizacyjnym, lokalowym i kadrowym, jak też dokonywania zmian w tym 

zakresie w trybie ustawy.” 

Podstawowym kryterium dla tworzenia sądów rejonowych – zgodnie z postanowieniami 

ustawy – ma być liczba osób zamieszkujących na obszarze jednej bądź kilku gmin. Przyjęto, 

iż optymalny będzie tutaj próg 50.000. Drugim kryterium ma być natomiast obciążenie sądu 

mierzone liczbą rozpatrywanych spraw. Granicą decydującą o utworzeniu sądu rejonowego 
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będzie w tym wypadku liczba 5.000, która odnosi się do sumy spraw cywilnych, karnych 

oraz rodzinnych i nieletnich wpływających w roku kalendarzowym do istniejącego sądu. 

Ustawa przewiduje, że w sytuacji, gdy obie te przesłanki zostały spełnione, Minister 

tworzy sąd rejonowy (art. 1, § 1a). Z kolei w przypadku przekroczenia progu odwołującego 

się liczby wpływających spraw sąd rejonowy będzie mógł zostać utworzony dla jednej lub 

większej liczby gmin, zamieszkałych przez mniej niż 50.000 osób (art. 1, § 1b). Utworzenie 

sądu na zasadach ustalonych w § 1b nie może jednak spowodować, że istniejący już sąd 

rejonowy przestanie spełniać kryteria z § 1a lub 1b (art. 1, § 1c). 

Niezależnie od tego w ustawie zamieszczony został przepis, który dookreśla przesłanki 

zniesienia sądu. Stosownie do § 1d, dodawanego w art. 10 u.s.p., sąd rejonowy może zostać 

zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich 

wpływających na przestrzeni trzech kolejnych lat nie przekraczała 5.000 w ciągu roku 

kalendarzowego. 

Przepis art. 2 ust. 1 wyznacza Ministrowi Sprawiedliwości termin na dostosowanie 

struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego do nowego stanu prawnego. Wedle 

wyraźnego zastrzeżenia sformułowanego w zdaniu pierwszym, zmiany organizacyjne mają 

ograniczyć się do odtworzenia niektórych spośród sądów rejonowych zniesionych z dniem 

1 stycznia 2013 r., a punktem odniesienia dla ustalenia, czy w danym wypadku spełnione 

zostało kryterium wpływu, będzie rok 2012. Początkowo, przyjmując parametry wskazane 

w projekcie ustawy, szacowano, że ma to dotyczyć łącznie 27 sądów. Niemniej w związku 

z poprawkami wprowadzonymi w trakcie procesu legislacyjnego odtworzonych może zostać 

ok. 60 sądów rejonowych. 

Wypada też nadmienić, że Minister Sprawiedliwości wyposażony został w kompetencję 

do powołania pełnomocników, którym w myśl art. 2 ust. 2 ustawy może zostać powierzone 

podejmowanie działań organizacyjnych i administracyjnych, związanych z utworzeniem 

sądów rejonowych. 

Art. 3 ustawy poświęcony jest problematyce spraw w toku. Przyjęto tu zasadę, że do 

rozpoznania takich spraw właściwymi będą sądy rejonowe, które zostaną utworzone w trybie, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1, czyli w istocie te, które będą funkcjonowały w miejscowościach 

będących siedzibami dotychczasowych wydziałów zamiejscowych. Dodatkowo w art. 3 ust. 2 

określono sposób przekazania nowo utworzonym sądom spraw, które wpłynęły do znoszonych 

wydziałów zamiejscowych. 
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Opiniowana ustawa normuje również sytuację sędziów pełniących swoje obowiązki 

w wydziałach zamiejscowych, działających tam, gdzie w oparciu o uchwalone przepisy 

zostaną odtworzone sądy rejonowe. Jak stanowi art. 4 ust. 1, sędziowie ci mogą zostać 

przeniesieni do tworzonych sądów rejonowych w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości. 

Podjęcie tego typu rozstrzygnięcia nie będzie obwarowane zgodą sędziego, za to ma mu 

przysługiwać prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego (art. 4 ust. 2). Art. 5 ustawy 

przesądza z kolei, że w przypadku urzędników sądowych zatrudnionych w znoszonych 

wydziałach zamiejscowych odpowiednie zastosowanie znajdzie przepis art. 4a ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, zgodnie z którym w razie zniesienia 

sądu, w pierwszej kolejności na wolne etaty urzędnicze oraz pracownicze w innych sądach 

(a ponadto w jednostkach prokuratury) zatrudniani są urzędnicy i pracownicy zniesionego 

sądu. 

Według art. 6, ustawa wejdzie w życie po upływie 3-miesięcznego okresu vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowana ustawa została uchwalona wskutek inicjatywy prezydenckiej (druk sejmowy 

nr 1509). Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 45. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 lipca 

2013 r. Dalsze prace legislacyjne toczyły się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

oraz podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia przedmiotowego przedłożenia.  

Podkomisja zaproponowała korektę kryteriów ludnościowego oraz liczby wpływających 

spraw, zastosowanych w treści § 1a, 1b i 1d. Według projektu o tworzeniu i znoszeniu sądów 

rejonowych miał decydować, po pierwsze, fakt zamieszkiwania danej gminy tudzież gmin 

przez co najmniej 60.000 osób, a po drugie – wpływ sięgający 7.000 spraw w ciągu roku 

kalendarzowego. Oba te progi zostały obniżone, odpowiednio do 50.000 i 5.000. W przyjętym 

sprawozdaniu podkomisja uwzględniła poza tym poprawkę doprecyzowującą zakres zmian 

w organizacji sądownictwa, jakie powinny zostać dokonane po wejściu ustawy w życie. 

Przedstawione poprawki zostały ujęte także w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka, uchwalonym w dniu 8 stycznia 2014 r. (druk nr 2033). Komisja nie 

poparła natomiast propozycji zmierzających do: obniżenia wymogu liczby mieszkańców 

do 40.000, wprowadzenia obowiązku tworzenia sądów w razie spełnienia któregokolwiek 

z opisanych wcześniej kryteriów oraz całkowitego wyeliminowania przesłanki odwołującej 

się do liczby mieszkańców (wnioski mniejszości). 
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W toku drugiego czytania zgłoszono dodatkowe poprawki. Część z nich miała na celu 

uwzględnienie szczebla powiatowego przy tworzeniu sądów rejonowych. Pozostałe poprawki 

zmierzały z kolei do odmiennego uregulowania problemu właściwości miejscowej sądów 

rejonowych po dostosowaniu ich struktury do nowego stanu prawnego (projekt przyjmował 

w tym zakresie, że do rozpoznania spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy 

właściwe pozostaną te sądy, do których owe sprawy wpłynęły). Komisja Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka poparła jedynie te ostatnie poprawki (druk nr 2033-A). 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. Izba podjęła 

decyzję zgodną z rekomendacją Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Stosownie do art. 1 ustawy, w art. 10 u.s.p. ma zostać dodany § 1d, którego rola 

polega na wskazaniu kryterium umożliwiającego zniesienie sądu rejonowego. Przepis ten 

stanowi, że tego typu decyzja może zostać podjęta w razie spadku ogólnej liczby spraw 

cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do danego sądu poniżej progu 

5.000, na przestrzeni 3 kolejnych lat kalendarzowych. Niemniej – zgodnie z jego brzmieniem 

– ma to się odnosić do sądu rejonowego, który został „utworzony na zasadach określonych 

w § 1a lub 1b”. Tymczasem nie wszystkie sądy szczebla podstawowego zostaną „utworzone” 

z uwzględnieniem nowych przesłanek. Istniejące sądy rejonowe (jakkolwiek w większości 

zapewne spełniają wprowadzane kryteria) nie będą tymi, które tworzono na podstawie art. 1a 

lub 1b. 

Intencją projektodawcy – jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy – było przy tym 

zagwarantowanie stosowania przez Ministra Sprawiedliwości „jednakowych dla wszystkich 

kryteriów”. Można więc postawić tezę, że do konkluzji, iż analizowany przepis § 1d winien 

odnosić się nie tylko do sądów, które zostaną utworzone w trybie art. 2 ust. 1 opiniowanej 

ustawy, tzn. w oparciu o nowe regulacje, dałoby się dojść w procesie jego wykładni metodą 

historyczną, jak również teleologiczną. Jednak wobec dużej doniosłości regulowanej materii, 

a także zważywszy emocje i spory prawne, jakie towarzyszyły ostatnim zmianom struktury 

organizacyjnej sądów powszechnych, wskazana jest szczególna precyzja przy formułowaniu 

nowych rozwiązań. Dlatego też należy rozważyć usunięcie wyżej zacytowanego fragmentu 

§ 1d, zwłaszcza że (o ile oczywiście przedstawione założenia są trafne) nie niesie on żadnej 

istotnej treści normatywnej. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w § 1d skreśla się wyrazy „utworzony na zasadach określonych w § 1a lub 1b”; 

2. Na gruncie art. 2 ust. 1 mamy do czynienia z dwukrotnym odesłaniem do art. 10 

u.s.p., przy czym za drugim razem ma ono bardziej szczegółowy charakter, gdyż dotyczy 

art. 10 § 1a. Otóż, chodzi w tym miejscu o to, by Minister Sprawiedliwości mógł korzystać 

z danych statystycznych za rok 2012, bo jedynie w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie 

celu, jakim jest odtworzenie niektórych sądów rejonowych spośród tych, które zostały 

zniesione z dniem 1 stycznia 2013 r. Niemniej w kontekście tworzenia sądów rejonowych 

zwrotem „w ciągu roku kalendarzowego” posługuje się również § 1b. 

Jeżeli zatem ten ostatni przepis także miałby być brany pod uwagę przez Ministra przy 

wydawaniu aktów wykonawczych, o których mowa w art. 2 ust. 1 (a taką właśnie intencję 

wyrażono w uzasadnieniu projektu), to konieczne byłoby uzupełnienie wskazanego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „§ 1a” dodaje się wyrazy „i 1b”; 

3. W art. 2 w ust. 1 zdanie drugie kończy się wyrazami „rok 2012 r.”. Jest to oczywisty 

błąd redakcyjny. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „rok 2012 r” zastępuje się wyrazami „rok 2012”; 

4. Art. 3 ust. 1 obejmuje regulację odnoszącą się do właściwości miejscowej sądów 

rejonowych w tych sprawach, które wpłynęły do danego sądu rejonowego z obszaru, na 

którym działał jego wydział zamiejscowy, w sytuacji gdy w ramach planowanej reorganizacji 

wydział taki zostanie „przekształcony” w odrębną jednostkę organizacyjną sądownictwa. 

Przewiduje się, że to właśnie ten nowy sąd rejonowy przejmie do rozpoznania wspomniane 

sprawy. W końcowej części tej jednostki sformułowany został jednak wyjątek, który ma 

dotyczyć „spraw, w których wydano orzeczenie bądź zarządzenie kończące postępowanie 

w pierwszej instancji”, tj. w istocie spraw prawomocnie lub nieprawomocnie, niemniej – już 

zakończonych. 

Na tle przytoczonego fragmentu może powstać wątpliwość co do intencji ustawodawcy. 

Jeżeli bowiem określona sprawa została zakończona nieprawomocnie, to w przepisanym 

prawem terminie może wpłynąć środek zaskarżenia, który podlega w pierwszej kolejności 

sprawdzeniu pod względem formalnym. Czy owej weryfikacji miałby więc dokonywać sąd 
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rejonowy dotychczas właściwy, np. Sąd Rejonowy w Kartuzach, a nie Sąd Rejonowy 

w Kościerzynie, mimo że sprawa wpłynęła z obszaru gminy Kościerzyna i de facto była 

rozpoznawana w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Kartuzach, 

mającym siedzibę w Kościerzynie? Przyjęcie takiego rozumowania musiałoby skutkować 

przesłaniem akt sprawy z Kościerzyny do Kartuz po to, aby Sąd Rejonowy w Kartuzach 

dokonał czynności postępowania międzyinstancyjnego i ewentualnie przekazał akta dalej, 

tzn. do sądu odwoławczego. Byłoby to dość dziwne rozwiązanie, w szczególności jeżeli 

weźmie się pod uwagę fakt, że w niektórych wypadkach sąd, do którego wpływa środek 

zaskarżenia (zażalenie) może go uwzględnić bez konieczności przedstawiania akt sądowi 

wyższej instancji. To odstępstwo od zasady dewolutywności możliwe jest wszakże wtedy, 

gdy środek zaskarżenia jest o c z y w i ś c i e  u z a s a d n io n y, co niewątpliwie najłatwiej 

stwierdzić, gdy zna się daną sprawę (por. art. 395 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego; 

dalej k.p.c.). Z kolei art. 463 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) wprost 

uzależnia możliwość podjęcia takiej decyzji od tego, czy skład sądu nie uległ zmianie. 

Czy też może intencja ustawodawcy idzie jeszcze dalej i istotą analizowanej regulacji 

jest to, ażeby sprawa rozpoznana w I instancji w Wydziale Zamiejscowym w Kościerzynie, 

która w następstwie rozstrzygnięcia sądu odwoławczego ma zostać rozpoznana ponownie, 

została przekazana nie Sądowi Rejonowemu w Kościerzynie, który powstanie w wyniku 

powtórnej reorganizacji, lecz Sądowi Rejonowemu w Kartuzach, czyli z uwzględnieniem 

poprzedniej właściwości? Podobnie – czy Sąd Rejonowy w Kartuzach ma być właściwym do 

rozpoznania sprawy prawomocnie zakończonej, która zostanie wznowiona? Wydaje się, że 

także takie rozumowanie prowadziłoby do kontrowersyjnego rezultatu. 

Na marginesie trzeba ponadto podnieść, że zbiór „zarządzenia kończące postępowanie 

w pierwszej instancji” w rzeczywistości nie ma żadnych desygnatów, chyba że za takie 

zarządzenia uzna się, przykładowo, zarządzenia o zwrocie pozwu, wydawane na podstawie 

art. 130 § 2 k.p.c., co byłoby swego rodzaju uproszczeniem, bo w przypadku gdy pozew jest 

zwracany, w ogóle nie dochodzi do wszczęcia postępowania w I instancji. W świetle zaś 

postanowień procedury karnej wypadałoby raczej mówić o zarządzeniach „zamykających 

drogę do wydania wyroku” (wnioskowanie z art. 459 § 1 w zw. z art. 466 k.p.k.). Zarządzenia 

takie wydawane są przy tym po wydaniu orzeczenia przez sąd I instancji (zob. art. 422 § 3 

k.p.k.). 
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Z powyższych względów należy doprecyzować brzmienie art. 3 ust. 1 w omawianym 

zakresie albo skreślić wyrazy „za wyjątkiem spraw, w których wydano orzeczenie bądź 

zarządzenie kończące postępowanie w pierwszej instancji”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, za wyjątkiem spraw, w których wydano orzeczenie 

bądź zarządzenie kończące postępowanie w pierwszej instancji”; 

5. Niezależnie od zaproponowanej poprawki, w art. 3 ust. 1 korekty wymaga również 

błędne odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w ust. 1 wyrazy „art. 3” zastępuje się wyrazami „art. 2 ust. 1”; 

6. Przepis art. 5 odnosi się do urzędników sądowych zatrudnionych w wydziałach 

zamiejscowych, które w wyniku działań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy zostaną zniesione. 

Przepis ten nakazuje stosować do wymienionej kategorii podmiotów art. 4a ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. Nie reguluje natomiast sytuacji 

innych pracowników wydziałów zamiejscowych (sekretarek/sekretarzy, woźnych sądowych, 

palaczy co., sprzątaczek itp.). Trudno doszukać się racji, które przemawiałyby za poddaniem 

losów tej grupy odmiennemu reżimowi prawnemu, zwłaszcza że w powołanym art. 4a jest 

mowa zarówno o urzędnikach, jak i pracownikach zniesionego sądu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 5 po wyrazach „urzędników sądowych” dodaje się wyrazy „oraz innych 

pracowników”. 
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