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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 – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 

(druk nr 426) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) 

 

Art. 21. 

§ 1. Organami sądów są: 

[1)   w sądzie rejonowym - prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem § 1a;] 

<1) w sądzie rejonowym – prezes sądu i dyrektor sądu, z zastrzeżeniem art. 21a 

§ 1;> 

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 dziesięć 

stanowisk sędziowskich i asesorskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano 

dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów 

okręgowych.] 

§ 1b. (uchylony). 

§ 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.] 
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<Art. 21a. 

§ 1. W sądzie rejonowym można powołać dyrektora sądu, jeżeli uzasadniają to względy 

organizacyjne, a w szczególności wielkość sądu mierzona liczbą stanowisk 

sędziowskich, asesorskich i referendarskich oraz zatrudnionych w nim 

pracowników lub odległość od sądu okręgowego. W sądzie rejonowym, w którym 

nie powołuje się dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonuje dyrektor 

przełożonego sądu okręgowego, który przejmuje także prowadzenie gospodarki 

finansowej tego sądu.  

§ 2. Minister Sprawiedliwości jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu. 

§ 3. Prezes sądu wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa 

pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.> 

 

Art. 22. 

§ 1. Prezes sądu: 

1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 

<aa) 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,> 

b)  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy 

sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów 

opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, 

c)  powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie 

funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2)    dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a 

w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

§ 1a. (uchylony). 
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§ 1b. Prezes sądu okręgowego jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji 

sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie. 

§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 

prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. - § 6. (uchylony). 

Art. 32. 

[§ 1. Dyrektora sądu zatrudnia się na podstawie powołania. Dyrektora sądu powołuje 

Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa danego sądu.] 

<§ 1. Dyrektora sądu zatrudnia się na podstawie powołania. Dyrektora sądu powołuje i 

odwołuje Minister Sprawiedliwości.> 

[§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, prezes danego sądu przedstawia Ministrowi 

Sprawiedliwości kandydata do objęcia stanowiska, który został wyłoniony w drodze 

konkursu na pierwszym miejscu według kolejności.] 

§ 3. Przed powołaniem dyrektora sądu Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o 

kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. 

§ 4. - § 6. (uchylone). 

[§ 7. W przypadku odmowy powołania na stanowisko dyrektora sądu kandydata, o którym 

mowa w § 2: 

1)   Minister Sprawiedliwości wyznacza, spośród pracowników sądu, osobę pełniącą 

obowiązki dyrektora sądu do czasu jego powołania; 

2)   prezes sądu może złożyć wniosek o powołanie na stanowisko dyrektora sądu 

wyłonionego w drodze konkursu kandydata z kolejnego miejsca albo ponownie 

zarządzić konkurs.] 

<§ 7a. W razie potrzeby Minister Sprawiedliwości wyznacza, spośród pracowników 

sądu, osobę pełniącą obowiązki dyrektora sądu do czasu jego powołania.> 

§ 8. (uchylony). 

[§ 9. Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę dyrektora sądu, jeżeli przemawiają za 

tym szczególne względy, w tym wielkość sądu i rozmiar jego zadań. Przepisy § 1-3 i 7 

stosuje się odpowiednio.] 

<§ 9. Minister Sprawiedliwości może powołać zastępcę dyrektora sądu, jeżeli 

przemawiają za tym szczególne względy, w tym wielkość sądu i zakres jego zadań. 

Przepisy § 1 i 3 stosuje się odpowiednio.> 
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§ 10. Jeżeli nie powołano zastępcy dyrektora sądu, dyrektor sądu, po uzyskaniu zgody 

Ministra Sprawiedliwości, wyznacza spośród pracowników sądu osobę upoważnioną do 

wykonywania zadań dyrektora sądu w określonym czasie i zakresie. 

§ 11. (uchylony). 

Art. 32a. 

§ 1. Na stanowisko dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu może być powołana osoba, 

która spełnia następujące warunki: 

1)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.); 

3)   posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów 

publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; 

4)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na 

stanowisku kierowniczym; 

5)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

6)   nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 

r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250); 

7)   nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

[§ 2. W celu wyłonienia kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 32 § 1 i 9, konkurs 

zarządza i przeprowadza prezes danego sądu apelacyjnego, okręgowego albo 

rejonowego. 

§ 3. Prezes danego sądu publikuje ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora 

sądu lub zastępcy dyrektora sądu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie powinno zawierać oznaczenie stanowiska, 

wymagane kwalifikacje, wykaz niezbędnych dokumentów, miejsce i termin składania 

wniosków, zakres konkursu i kryteria oceny. 

§ 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację 

publiczną, w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. 
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§ 5. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o konkursie, 

prezes danego sądu niezwłocznie publikuje na stronie internetowej danego sądu oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie danego sądu listę kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne określone w tym ogłoszeniu. Lista ta zawiera imię i nazwisko kandydata oraz 

jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prezesa danego sądu. 

Członkiem komisji konkursowej może być wyłącznie osoba dająca rękojmię 

bezstronnego pełnienia tej funkcji w interesie sądu. Komisji przewodniczy prezes 

danego sądu. 

§ 7. Do komisji konkursowej nie może być powołana osoba kandydująca na stanowisko, 

którego konkurs dotyczy, albo osoba pozostająca z kandydatem w stosunku: 

1)   małżeństwa lub we wspólnym pożyciu; 

2)   pokrewieństwa albo powinowactwa do trzeciego stopnia; 

3)   przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4)   zależności służbowej; 

5)   osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jej obiektywizmu. 

Powody wyłączające powołanie do komisji konkursowej trwają pomimo ustania 

małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 8. W toku konkursu sprawdzeniu podlegają kwalifikacje, wiedza, predyspozycje oraz 

umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora sądu albo 

zastępcy dyrektora sądu. 

§ 9. Członkowie komisji konkursowej mają obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w 

czasie konkursu informacji dotyczących kandydatów. 

§ 10. Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa: 

1)   ustala wynik konkursu, wskazując kolejność kandydatów albo podając przyczyny 

nierozstrzygnięcia konkursu; 

2)   przekazuje dokumentację z przebiegu konkursu prezesowi danego sądu. 

§ 11. Informację o wyniku konkursu prezes sądu umieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Informacja obejmuje imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w 

konkursie oraz ustalenia komisji, o których mowa w § 10 pkt 1. 

§ 12. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu prezes sądu ponownie zarządza konkurs, 

zawiadamiając Ministra Sprawiedliwości. Przepis art. 32 § 7 pkt 1 stosuje się. 

§ 13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   organizację, sposób i tryb przeprowadzania konkursu, 

2)   skład komisji konkursowej, 

3)   kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydatów na 

stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu, 

4)   zakres informacji udostępnianych kandydatom i sposób ich udostępniania 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia obiektywności wyboru, sprawnego 

przeprowadzenia konkursu, wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów, 

powszechnego dostępu do konkursu oraz jawności prac komisji konkursowej.] 

 

[Art. 32b. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu, jeżeli zgromadzenie ogólne 

sędziów apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 31a § 2, w 

części odnoszącej się do działalności danego sądu. Uchwała zgromadzenia zostaje 

podjęta po wysłuchaniu dyrektora tego sądu. 

§ 2. Prezes sądu apelacyjnego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości uchwałę 

zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, o której mowa w § 1, wraz ze swoim 

stanowiskiem w przedmiocie odwołania dyrektora sądu. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może odwołać dyrektora sądu także na wniosek prezesa sądu 

lub z własnej inicjatywy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora sądu 

obowiązków. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości odwołuje zastępcę dyrektora sądu na wniosek właściwego 

dyrektora sądu.] 

Art. 179. 

§ 1. Organem kierującym gospodarką finansową sądu jest dyrektor sądu. 

<§ 1a. Czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie 

finansowym sądu wymagają, dla ich ważności, uprzedniej akceptacji właściwego 

dyrektora sądu.> 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Działalność inwestycyjną sądu prowadzą: 

1)   dla sądu apelacyjnego i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji, w 

których powołano dyrektora sądu - dyrektor sądu apelacyjnego; 

2)   dla sądu okręgowego oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w 

których nie powołano dyrektora sądu - dyrektor sądu okręgowego. 
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§ 4. Dyrektor sądu apelacyjnego może przekazać dyrektorowi jednego sądu okręgowego 

wykonywanie zadań inwestycyjnych innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia 

gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów, w tym: 

1)   zasady dysponowania środkami budżetu sądownictwa, ustanawiania dysponentów 

środków oraz określenie ich zadań i kompetencji, 

2)   zasady i tryb opracowywania planów finansowych sądów, 

3)   zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych sądów, 

4)   uruchamianie środków budżetowych, 

5)   rachunki bankowe sądów, 

6)   rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, 

7)   tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków sądów, 

8)   sprawozdawczość budżetową i finansową, 

9)   prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów 

- z uwzględnieniem konieczności prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i 

wymogów wynikających z przepisów o finansach publicznych. 

 

 

 

 

 

 


