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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

   

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie skierowane na 19. posiedzeniu Senatu przez 

Pana Andrzeja Pająka Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, proszę o przyjęcie następującej 

odpowiedzi. 

W świetle ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 

U. z 2020 roku, poz. 2072) Minister Sprawiedliwości sprawuje wyłącznie zewnętrzny nadzór 

administracyjny nad działalnością administracyjną sądów, przy czym istota tego nadzoru 

polega na ocenie prawidłowości oraz skuteczności wykonywania przez prezesów sądów 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego. Nadzór ten jest ukierunkowany przede wszystkim 

na organizację pracy sędziów przez prezesów sądów, czy też kwestie związane z właściwym 

przydziałem zadań sędziom oraz prawidłowym rozmieszczeniem etatów. Poza jego ramy, jak 

również poza zakres wewnętrznego nadzoru administracyjnego sprawowanego przez 

prezesów sądów, wykracza sfera orzekania, do której należy między innymi ocena 

wydawanych przez sąd orzeczeń.

Działalność orzecznicza sądów może zostać poddana wyłącznie kontroli instancyjnej 

przez sądy odwoławcze na skutek rozpatrywania środków odwoławczych oraz 

w szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie - przez Sąd Najwyższy. 

Podsekretarz Stanu



Uprzejmie informuję, że pozostająca w zainteresowaniu Pana Senatora sprawa była 

przedmiotem interpelacji nr 31939 z dnia 26 czerwca 2019 r., na którą została udzielona 

odpowiedź. 

Dodatkowo informuję, że poza zakresem kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości 

pozostaje kwestia nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. 

U. z 2020 roku poz. 638), dalej: „u.o.z.”. W myśl art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 

4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1220, 

z późn. zm.) dział rolnictwo obejmuje sprawy produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt oraz 

ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony 

zwierząt. Działem tym kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym 

postulaty zmiany art. 7 u.o.z., dotyczące obciążania dotychczasowego właściciela lub 

opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia kierować należy 

do ww. ministerstwa. 

Katarzyna Frydrych

/podpisano elektronicznie/
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