
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. 

Poz. 2481 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych1) 

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2062, z późn. zm.2)) w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów po-
wszechnych (Dz. U. poz. 2316, z 2016 r. poz. 418, 517, 970 i 2070 oraz z 2017 r. poz. 1527) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 w pkt 5 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n–q w brzmieniu: 

„n) sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

o) sprawy dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji, 

p) sprawy, w których oskarżonym jest sędzia lub prokurator, 

q) sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz ustalenie istnienia albo nieistnienia uchwał spółek kapitało-
wych;”; 

2) w § 11 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) podział czynności oraz sposób uczestniczenia w przydziale spraw dla każdego sędziego, asesora sądowego 
i referendarza sądowego;”; 

3) w § 16 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz współpracy szkoleniowej z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury”; 

4) w § 22 w ust. 3a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wiceprezesowi sądu okręgowego o liczbie stanowisk sędziowskich do 50 można nie powierzyć funkcji przewodni-
czącego wydziału także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.”; 

5) w § 28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sądzie, w ramach oddziału administracyjnego, samodzielnej sekcji administracyjnej lub jako odrębną 
komórkę organizacyjną, tworzy się biuro obsługi interesantów, zwane dalej „biurem”, chyba że nie jest to celowe 
z uwagi na realizację zadań w zakresie informowania zainteresowanych w wydziałach sądu lub z innych ważnych 

                                                           
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża decyzję ramową Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawia-

jącą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 174 z 27.06.2001, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 145, z późn. zm.). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 
60, 803, 1139, 1452 i 2217. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2481 

 
względów. Jeżeli sąd zajmuje więcej niż jeden budynek, biuro funkcjonuje we wszystkich budynkach, chyba że 
byłoby to niecelowe z uwagi na zakres zadań realizowanych w poszczególnych budynkach sądu. W budynku  
sądu, w którym nie utworzono biura, zadania w zakresie informowania zainteresowanych są realizowane, 
z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi pro-
cedurami świadczenia usług, o których mowa w ust. 6, przez wyznaczonego pracownika biura podawczego 
w punkcie informacyjnym lub przez pracowników sekretariatów wydziałów.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Biuro jest w miarę możliwości usytuowane w pobliżu wejścia do budynku sądu. Jeżeli nie ma możliwo-
ści takiej lokalizacji, jego usytuowanie wskazuje tablica kierunkowa, której sposób oznakowania uwzględnia 
w miarę możliwości potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. W biurze należy zapewnić miejsca siedzące oraz stoły dla interesantów. Dostęp do biura uwzględnia 
w miarę możliwości potrzeby osób niepełnosprawnych.”, 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zadania biura są realizowane z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług 
z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez 
Ministra Sprawiedliwości.”; 

6) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 

„§ 33a. Każdy sędzia, bez względu na przydział do wydziału lub sekcji, ma zapewniony stały dostęp do danych 
statystycznych dotyczących wszystkich jednostek wewnętrznych sądu. Dostęp do danych zapewnia się w szczególno-
ści za pośrednictwem systemu informatycznego sądu.”; 

7) w § 34 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych 
i referendarzy sądowych w przydziale spraw;”; 

8) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. 1. Sprawy są przydzielane referentom (sędziom i asesorom sądowym) losowo, zgodnie z ustalonym po-
działem czynności, przez narzędzie informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych, oddzielnie dla 
każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia 
przewidują inne zasady przydziału. Przydziału przez narzędzie informatyczne nie stosuje się, jeżeli tylko jeden sędzia 
lub asesor sądowy uczestniczy w przydziale spraw danego rodzaju. 

2. Jeżeli w danym urządzeniu ewidencyjnym sprawy zostały podzielone na kategorie, przydział odbywa się od-
dzielnie dla każdej kategorii. Podział spraw na kategorie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. Do przydziału spraw referendarzom sądowym przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio, zgod-
nie z ustalonym podziałem czynności. 

4. Sprawy, które mogą być rozpoznane przez referendarzy sądowych, powinny być przydzielane wyłącznie refe-
rendarzom sądowym, chyba że wpływ spraw wymaga ich przydzielania także sędziom i asesorom sądowym. 

5. Czynności w sprawie zakończonej lub zawieszonej, jeżeli referent nie orzeka już w wydziale, podejmuje 
przewodniczący wydziału. Jeżeli po podjęciu czynności okaże się, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia co do istoty 
sprawy, podlega ona ponownemu przydziałowi. Przewodniczący wydziału może zarządzić ponowny przydział także 
innych spraw zakończonych lub zawieszonych. 

6. Nie podlega ponownemu przydziałowi sprawa ponownie zarejestrowana w tym samym lub innym urządzeniu 
ewidencyjnym. 

7. Sprawa wyłączona do odrębnego rozpoznania nie podlega odrębnemu przydziałowi, z zastrzeżeniem § 52c 
ust. 3. Sprawa połączona ze sprawą innego referenta, a następnie wyłączona do odrębnego rozpoznania, podlega 
przydzieleniu pierwotnemu referentowi. 

8. Referent sprawy o ustanowienie kuratora lub zarządcy jest referentem w sprawach związanych ze sprawowa-
niem albo uchyleniem kurateli lub zarządu. 

9. Skład wyznaczony do rozpoznania apelacji rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze przedstawione przez 
sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi. Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia rozpoznaje wszystkie 
zażalenia przedstawione przez sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi, chyba że przed rozpoznaniem  
zażalenia został wyznaczony skład do rozpoznania apelacji. Jeżeli kolejny środek odwoławczy podlega rozpoznaniu 
w składzie jednego sędziego, rozpoznaje go sędzia referent, a jeżeli jest nim sędzia delegowany z sądu niższego, śro-
dek odwoławczy rozpoznaje przewodniczący składu. 
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10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz zaża-

leń w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczących jednego postępowania przygotowawczego, chyba że ze 
względu na liczbę środków odwoławczych przewodniczący wydziału zarządzi odrębny przydział części zażaleń. 

11. Jeżeli środek odwoławczy, do rozpoznania którego dokonano przydziału, podlegał rozpoznaniu w składzie 
jednego sędziego i przed jego rozpoznaniem wpłynął środek odwoławczy podlegający rozpoznaniu przez skład trzech 
lub pięciu sędziów, stosuje się § 43a ust. 1 i 7. 

12. Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia do udziału w losowaniu sędziego orzekającego w innym wydziale, 
przewodniczący zwraca się w tej sprawie do prezesa sądu. W losowaniu biorą udział wszyscy sędziowie z wydziałów 
lub sekcji wskazanych przez prezesa. 

13. Sprawy podlegające losowemu przydziałowi rejestruje się w systemie informatycznym obsługującym narzę-
dzie informatyczne, o którym mowa w ust. 1, w terminie czterech dni roboczych od daty wpływu do sądu, chyba że 
sprawa podlega przydziałowi po uzupełnieniu braków. Przewodniczący wydziału w wybranych urządzeniach ewiden-
cyjnych lub kategoriach spraw może wstrzymać kierowanie spraw do przydziału w przypadku krótkotrwałych nie- 
obecności części sędziów, do zakończenia tych nieobecności, chyba że w sprawie jest konieczne podjęcie czynności 
niecierpiących zwłoki. 

14. W aktach spraw przydzielonych przez narzędzie informatyczne, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 
wydruk raportu z losowania. W pozostałych sprawach przewodniczący wydziału wydaje zarządzenie o przydziale, 
chyba że sprawa została przydzielona przez inne narzędzie informatyczne. 

15. Jeżeli ze względów technicznych przydział przez narzędzie informatyczne nie jest możliwy przez trzy ko-
lejne dni, przewodniczący wydziału przydziela sprawy w oparciu o listę sędziów, asesorów sądowych lub referenda-
rzy sądowych, stosując odpowiednio przepisy niniejszego oddziału.”; 

9) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu: 

„§ 43a. 1. W sprawach rozpoznawanych w składach wieloosobowych przydzielenie pozostałych członków skła-
du przez narzędzie informatyczne, o którym mowa w § 43 ust. 1, może nastąpić jednocześnie z wyznaczeniem refe-
renta lub później, na zarządzenie referenta. 

2. Na potrzeby przydziału spraw rozpoznawanych w składzie 3 sędziów narzędzie informatyczne losowo two-
rzy składy, którym przydziela sprawy referentów wyznaczonych w trybie § 43. Przewodniczący wydziału określa 
okres, nie dłuższy niż 6 miesięcy, po upływie którego narzędzie informatyczne na nowo tworzy składy określone 
w zdaniu poprzedzającym. Przed upływem tego okresu przewodniczący wydziału może zarządzić ponowne utworze-
nie składów, jeżeli uległa zmianie liczba sędziów uczestniczących w przydziale spraw danego rodzaju oraz w innych 
uzasadnionych przypadkach. 

3. Jeżeli do utworzenia składów na nowo zgodnie z ust. 2 pozostało mniej niż trzy miesiące, w składach tych 
sędzia, w stosunku do którego zaprzestano przydziału, może zostać zastąpiony przez sędziego dotychczas nieuczest-
niczącego w przydziale spraw tego rodzaju. 

4. Na potrzeby przydziału spraw, o których mowa w ust. 2, referenci mający zmniejszony wskaźnik procentowy 
udziału w przydziale spraw mogą zostać ujęci jako jeden referent zbiorczy o wskaźniku przydziału będącym sumą, 
określonych w podziale czynności, wskaźników przydziałów poszczególnych referentów. Przed rozpoczęciem przy-
działu spraw referentowi zbiorczemu przewodniczący wydziału ustala kolejność przydziału spraw referenta zbiorcze-
go sędziom. 

5. Przed delegowaniem sędziego na podstawie art. 77 § 9 ustawy prezes sądu apelacyjnego określa liczbę dni 
delegowania, a przewodniczący wydziału określa kategorie oraz liczbę spraw, które zostaną przydzielone temu sę-
dziemu, tak aby możliwe było ich rozpoznanie w ustalonej liczbie dni. Po wyznaczeniu terminów w poszczególnych 
sprawach prezes sądu apelacyjnego deleguje sędziego na wyznaczone dni. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio 
w sposób zapewniający losowość przydziału. 

6. Zamiast losowego przydziału ławników do sprawy można podzielić ławników losowo na pary przypisane do 
referenta, który przydziela je do poszczególnych spraw. Niniejszego przepisu nie stosuje się w sprawach karnych. 

7. W sprawach rozpoznawanych w składzie dwóch sędziów i trzech ławników lub pięciu sędziów stosuje się 
przepisy dotyczące odpowiednio składu jednego sędziego i dwóch ławników lub składu trzech sędziów. Przewodni-
czący wydziału zarządza dodatkowo wylosowanie do składu odpowiednio jednego sędziego i ławnika lub dwóch sę-
dziów. 

8. W losowaniu, o którym mowa w ust. 7, biorą udział wszyscy sędziowie orzekający w wydziale, w tym sę-
dziowie, dla których podział czynności nie przewiduje orzekania w sprawach tego rodzaju. Z losowania można wyłą-
czyć sędziów, którzy odbyli największą liczbę sesji w charakterze członka składu niebędącego referentem, oraz ław-
ników, co do których zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia liczby sesji określonej w art. 170 § 1 ustawy. 
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9. Jeżeli rozpoznanie sprawy karnej w pierwszej instancji w składzie trzech sędziów następuje na podstawie po-

stanowienia sądu lub zarządzenia prezesa sądu, prezes sądu może zarządzić losowanie sędziego z innego wydziału 
lub sekcji albo wydziału z wyłączeniem sekcji. 

10. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio w razie zarządzenia przydzielenia do sprawy dodatkowego sę-
dziego lub ławnika. 

11. Referent z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia prezesa sądu o potrzebie zwiększenia liczby dni se-
syjnych ławników oraz przewidywanej liczbie sesji koniecznych do zakończenia spraw z udziałem tych ławników. 
W przypadku niezwiększenia liczby dni wyznaczenie nowych ławników następuje według zasad ogólnych. 

12. W przypadku zmiany referenta na skutek wyłączenia sędziego lub podziału referatu przewodniczący wy-
działu, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, może zarządzić ponowne wyznaczenie także pozostałych 
członków składu zgodnie z przepisami ust. 1–11.”; 

10) § 45 otrzymuje brzmienie: 

„§ 45. 1. W przypadku pisemnej zgody wszystkich sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziale po-
dział czynności może obejmować zwiększenie lub zmniejszenie sędziemu lub asesorowi sądowemu przydziału spraw 
w określonych kategoriach spraw. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku referendarzy, powierzenia sędziemu lub ase-
sorowi sądowemu orzekania w sekcji oraz przydzielania spraw sędziom delegowanym na podstawie art. 77 § 9 ustawy 
tylko w niektórych kategoriach. 

3. W przypadku sędziów i asesorów sądowych, o których mowa w ust. 1 i 2, podział czynności może przewi-
dywać zmniejszenie wskaźników procentowych lub wyłączenie przydziału w pozostałych sprawach oraz wyłączenie 
pozostałych sędziów i asesorów sądowych z orzekania w tych sprawach lub zmniejszenie w nich wskaźników przy-
działu. 

4. Jeżeli w składach orzekających w sprawach rozpoznawanych w składzie trzech sędziów biorą udział sędzio-
wie nieuczestniczący w przydziale tych spraw w charakterze referentów, mogą oni zostać wyznaczeni do określonej 
grupy spraw. Przepisy § 43a ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.”; 

11) w § 46: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W sprawach należących do właściwości sądu opiekuńczego i w sprawach nieletnich przydział spraw 
może nastąpić według kryterium terytorialnego po określeniu obszarów przyporządkowanych poszczególnym sę-
dziom, w sposób zapewniający równy przydział spraw. Przydziału obszarów poszczególnym sędziom dokonuje 
się losowo na okres 7 lat. W losowaniu obszaru nie uczestniczy sędzia, któremu ten obszar był dotychczas przy-
dzielony.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Dla sędziów o wskaźnikach przydziału co najwyżej 75% można określić obszary o odpowiednio 
mniejszym wpływie spraw. Obszary te są wyłączone z przydziału obszarów, o którym mowa w ust. 2. 

2b. Referentowi rozpoczynającemu orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, lub kończącemu przy-
dział spraw z obszaru, o którym mowa w ust. 2a, można przydzielić obszar referenta kończącego przydział spraw 
z danego obszaru. Jeżeli ponowny przydział obszarów, o których mowa w ust. 2, następuje przed upływem 2 lat 
od przydziału obszaru referenta kończącego przydział, obszar ten nie podlega ponownemu losowaniu. 

2c. Określenie obszarów oraz ich przyporządkowanie może zostać zmienione w przypadku zmiany liczby 
sędziów w wydziale, istotnej zmiany liczby spraw na danym obszarze lub innych ważnych przyczyn.”, 

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W wydziałach rejestrowych sprawy są przydzielane zgodnie z podziałem czynności, z wyłączeniem na-
rzędzia informatycznego, o którym mowa w § 43 ust. 1. W szczególności dopuszcza się przydział spraw według 
przypisania poszczególnym orzekającym spraw dotyczących konkretnych pozycji właściwego rejestru, zapewnia-
jących równy przydział spraw. 

4. W wydziałach ksiąg wieczystych sprawy są przydzielane zgodnie z podziałem czynności, z wyłączeniem 
narzędzia informatycznego, o którym mowa w § 43 ust. 1. W szczególności przydział spraw może nastąpić  
według konkretnej pozycji repertorium KW, według oznaczeń księgi hipotecznej (gruntowej, wieczystej) lub 
z uwzględnieniem zasady przydziału jednemu orzecznikowi wszystkich spraw zarejestrowanych kolejno z jedne-
go aktu notarialnego, zapewniających równy przydział spraw.”, 
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e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Przydział spraw referendarzom sądowym może nastąpić według numerów porządkowych sprawy lub 
przez narzędzie informatyczne inne niż określone w § 43 ust. 1. W sprawach rozpoznawanych w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym sprawy przydziela narzędzie informatyczne obsługujące to postępowanie.”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczeń sprawy są przydzielane zgodnie z podziałem czynno-
ści. W szczególności przydział spraw może nastąpić: 

1) w wydziałach penitencjarnych według kryterium terytorialnego położenia jednostki penitencjarnej (zakładu 
karnego, aresztu śledczego) po określeniu jednostek penitencjarnych przyporządkowanych poszczególnym 
sędziom, w sposób zapewniający równy przydział spraw; 

2) według rodzaju kary lub środka karnego; 

3) referentowi, który wydał wykonywane orzeczenie; 

4) referentowi, któremu według odrębnych zasad już została przydzielona sprawa związana z wykonaniem te-
go samego orzeczenia.”, 

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz rozpoznawanych w Sądzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przewodniczący wydziału może łączyć sprawy pozostające ze sobą w związku w grupy podlega-
jące przydziałowi jednemu referentowi. W takim przypadku przewodniczący wydziału określa, ilu sprawom jest 
równoważna dana grupa spraw, a narzędzie informatyczne przydziela tylko sprawę o najniższej sygnaturze.”; 

12) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47. 1. W przydziale spraw nie uwzględnia się referentów nieobecnych w pracy nieprzerwanie co najmniej 
4 dni robocze. Po okresie nieobecności narzędzie informatyczne przydziela sprawy tak, aby w okresie roku od rozpo-
częcia nieobecności liczba spraw przydzielonych poszczególnym referentom w każdej kategorii była proporcjonalna 
do liczby dni pracy poszczególnych referentów z uwzględnieniem wskaźników przydziału. 

2. W sprawach przydzielanych bez wykorzystania narzędzia informatycznego, o którym mowa w § 43 ust. 1, 
podział czynności może ustanowić zasadę odmienną od określonej w ust. 1. W sprawach tych nie stosuje się przepisu 
ust. 1 zdanie drugie.”; 

13) w § 48: 

a) w ust. 1 w pkt 2: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) co najmniej 90% – sędzia będący członkiem kolegium sądu okręgowego, w obszarze właściwości które-
go limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 200, lub sądu apelacyjnego, w obszarze właściwości któ-
rego limit etatów sędziowskich wynosi mniej niż 900, a ponadto zastępca przewodniczącego wydziału 
liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, zastępca rzecznika dyscyplinar-
nego oraz rzecznik prasowy w sądzie okręgowym, w obszarze właściwości którego limit etatów sę-
dziowskich wynosi mniej niż 200, jak również koordynator do spraw mediacji,”, 

– lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) co najmniej 50% – sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy pełniący funkcję przewodniczącego 
wydziału liczącego do 15 sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, sędzia będący człon-
kiem Krajowej Rady Sądownictwa, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowie-
ka w sprawach cywilnych albo w sprawach karnych oraz wizytator, z tym że przy określaniu zakresu 
udziału wizytatora w przydziale spraw wpływających do wydziału uwzględnia się liczbę jednostek orga-
nizacyjnych w obszarze właściwości sądu apelacyjnego lub okręgowego, liczbę etatów sędziowskich, 
asesorskich i referendarskich w tych jednostkach oraz zakres zaplanowanych czynności nadzorczych,”, 

– lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) co najmniej 10% – rzecznik dyscyplinarny, koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa po-
wszechnego.”, 

b) uchyla się ust. 2–2c, 



      

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 2481 

 
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przydzielając sędziów do wydziałów i sekcji drugoinstancyjnych, uwzględnia się przede wszystkim do-
świadczenie orzecznicze w sprawach pierwszoinstancyjnych.”; 

14) § 49 otrzymuje brzmienie: 

„§ 49. 1. Jeżeli w wyniku zastosowania zasad określonych w przepisach niniejszego oddziału sprawa została 
przydzielona referentowi, który został wyłączony, dokonuje się ponownego przydziału sprawy. Narzędzie informa-
tyczne, o którym mowa w § 43 ust. 1, przydziela wyłączonemu referentowi dodatkową sprawę w tej samej kategorii. 

2. Przewodniczący wydziału zarządza przydzielenie przez narzędzie informatyczne dodatkowej sprawy tej sa-
mej kategorii, jeżeli sprawa została zakończona: 

1) przekazaniem sprawy do innego sądu lub innego wydziału tego samego sądu; 

2) zwrotem pisma wszczynającego sprawę; 

3) połączeniem ze sprawą innego referenta; 

4) przez zastępcę, o którym mowa w § 52b i § 52c.”; 

15) po § 50 dodaje się § 50a i § 50b w brzmieniu: 

„§ 50a. 1. Po wydaniu decyzji skutkującej zmianą wydziału lub miejsca służbowego referentowi jeszcze przed 
dniem przeniesienia mogą być przydzielane sprawy w nowym wydziale z jednoczesnym zakończeniem przydziału 
spraw w wydziale, w którym dotychczas orzekał. Prezes sądu, w którym znajduje się nowy wydział, określa dzień 
rozpoczęcia przydziału w tym wydziale. W przydzielonych sprawach przewodniczący wydziału wyznacza terminy 
w porozumieniu z referentem. 

2. Jeżeli wymaga tego właściwe obciążenie referenta, dzień rozpoczęcia przydziału w wydziale może być póź-
niejszy lub wcześniejszy niż dzień zakończenia przydziału w wydziale, w którym dotychczas orzekał. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku odmowy delegowania referenta na dalszy okres lub 
niezłożenia wniosku o dalsze delegowanie. 

§ 50b. Jeżeli do przejścia sędziego w stan spoczynku pozostało mniej niż 6 miesięcy i sędzia nie złożył oświad-
czenia, o którym mowa w art. 69 § 1 ustawy, przewodniczący wydziału po wysłuchaniu sędziego może zarządzić 
wstrzymanie przydziału we wszystkich lub niektórych kategoriach oraz częściowy podział referatu. W razie dużej 
liczby pracochłonnych spraw w referacie sędziego wstrzymanie przydziału i podział referatu mogą nastąpić wcześ- 
niej. Przepis stosuje się odpowiednio w innych przypadkach zakończenia służby.”; 

16) § 51 i § 52 otrzymują brzmienie: 

„§ 51. 1. W razie przydzielenia do wydziału kolejnego sędziego lub asesora sądowego albo powrotu referenta, 
którego referat został w całości podzielony zgodnie z § 52: 

1) jeżeli nie jest on obciążony obowiązkiem zakończenia spraw w wydziale, w którym dotychczas orzekał, prze-
wodniczący wydziału zarządza przydzielenie temu referentowi przez narzędzie informatyczne liczby spraw od-
powiadającej średniej wielkości referatu w danej kategorii w wydziale, w którym ma orzekać; 

2) jeżeli jest on obciążony obowiązkiem zakończenia spraw w wydziale, w którym dotychczas orzekał, przewod-
niczący wydziału zarządza przydzielenie temu referentowi liczby spraw uwzgledniającej średnią wielkość refe-
ratu w wydziale, w którym ma orzekać, oraz nakład pracy niezbędny do zakończenia spraw w wydziale, 
w którym dotychczas orzekał. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 w razie potrzeby zasięga się opinii prezesa sądu właściwego dla 
miejsca służbowego, z którego następuje przeniesienie lub delegowanie. 

3. Na zarządzenie prezesa sądu nieobsadzone miejsce służbowe może uczestniczyć w przydziale spraw pierw-
szoinstancyjnych, które zostaną przydzielone sędziemu obejmującemu to miejsce służbowe. Liczba spraw przydzielo-
nych w ten sposób nie może przekroczyć liczby określonej w ust. 1 pkt 1. W przypadku nieobjęcia miejsca służbowe-
go stosuje się § 52. 

§ 52. 1. W przypadku podziału referatu sprawy podlegają przydziałowi według zasad ogólnych. W przydziale 
biorą udział sędziowie nieobecni, których referaty nie zostały podzielone. 

2. Referat podlega podziałowi, jeżeli czas choroby lub planowana nieobecność referenta przekracza 6 miesięcy, 
chyba że średnia zaległość w wydziale jest większa. Przewodniczący wydziału może zarządzić podział referatu po 
2 miesiącach choroby referenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości w wydziale i przewidywanym dalszym 
czasem choroby. Podział referatu może zostać ograniczony do wybranych kategorii. 
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3. W przypadku podziału referatu referendarza sądowego lub spraw, o których mowa w art. 47a § 4 ustawy, 

sposób podziału referatu określa prezes sądu.”; 

17) po § 52 dodaje się § 52a–52d w brzmieniu: 

„§ 52a. 1. Prezes sądu przełożonego może wstrzymać przydział na określony czas sędziemu powołanemu do 
pełnienia funkcji, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 lit. e–g. 

2. Prezes sądu przełożonego może zwolnić z obowiązku rozpoznania części przydzielonych spraw sędziego 
powołanego do pełnienia funkcji, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 lit. f i g, jeżeli przed powołaniem sędzia miał 
wskaźnik przydziału ponad 75% i zastosowanie przepisu ust. 1 nie jest wystarczające. 

§ 52b. 1. Plan zastępstw określa zastępców (sędziów, asesorów sądowych i ławników) na każdy dzień roboczy. 

2. Plan dyżurów określa sędziów i asesorów sądowych pełniących dyżur na każdy dzień. 

3. Plany zastępstw i dyżurów określają liczbę zastępców i pełniących dyżur w danym okresie, wydziały lub  
rodzaje spraw przypisane zastępcom i pełniącym dyżur oraz kolejność podejmowania czynności w zastępstwie 
i przydziału spraw pełniącym dyżur w przypadku większej liczby zastępców i pełniących dyżur. 

4. Wyznaczenie sędziego, asesora sądowego lub ławnika do planu zastępstw lub dyżurów powinno nastąpić 
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Prezes sądu może upoważnić do wyznaczania przewodniczących wydzia-
łów. Zastępcy i pełniący dyżur mogą z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem zgłaszać zamiany w planie za-
stępstw lub dyżurów. Prezes sądu może sprzeciwić się zamianie. W sytuacjach nagłych zamiana może nastąpić bez 
wyprzedzenia. 

5. Sędziowie i asesorzy sądowi są równomiernie obciążani obowiązkiem gotowości do podjęcia czynności na 
podstawie planu zastępstw oraz planu dyżurów. Zastępcą i pełniącym dyżur w danym okresie może być ta sama oso-
ba, jeżeli jest to uzasadnione wpływem spraw. Ilość zastępców i pełniących dyżur oraz ich gotowość do podjęcia 
czynności w danym okresie powinna odpowiadać potrzebom sądu. 

6. W przypadku niemożności podjęcia czynności przez zastępcę lub pełniącego dyżur przewodniczący zarządza 
przydzielenie sprawy składowi wylosowanemu przez narzędzie informatyczne spośród obecnych sędziów i asesorów 
sądowych, którzy nie mają sesji w tym i następnym dniu. Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia sędziego z innego 
wydziału, czynności w tym zakresie podejmuje prezes sądu. 

§ 52c. 1. W razie nieobecności referenta na posiedzeniu przewodniczący wydziału zarządza odwołanie posie-
dzenia, jeżeli jest możliwe zawiadomienie osób uczestniczących, chyba że sprawność postępowania w sposób oczy-
wisty wymaga odbycia posiedzenia. 

2. Sprawę, w której posiedzenie nie zostało odwołane, rozpoznaje zastępca przewidziany w planie zastępstw  
na dany dzień. Jeżeli nie było możliwe należyte przygotowanie się zastępcy do sprawy lub rozpoznanie przez niego 
sprawy wymagałoby powtórzenia znacznej części postępowania, przewodniczący wydziału zarządza odwołanie po-
siedzenia. Na wokandzie zamieszcza się informację o odwołaniu posiedzenia i przyczynie odwołania oraz, jeżeli to 
możliwe, także o nowym terminie posiedzenia. 

3. Jeżeli na skutek wydania orzeczenia kończącego sprawę tylko w stosunku do niektórych oskarżonych referent 
byłby wyłączony od dalszego rozpoznawania sprawy, wniosek o wydanie tego orzeczenia podlega rozpoznaniu przez 
zastępcę. 

4. Zastępca jest uprawniony do przydzielenia sobie sprawy rozpoznawanej na podstawie ust. 2. W takim przy-
padku narzędzie informatyczne przydzieli zastępcy o jedną sprawę mniej w tej samej kategorii. 

5. Nieobecnego członka składu, który nie jest referentem sprawy, w tym ławnika, zastępuje zastępca. Jeżeli jest 
to możliwe, nieobecnego ławnika w pierwszej kolejności zastępuje ławnik mający inne posiedzenie w tym samym dniu. 

6. Jeżeli udział zastępcy, który nie jest referentem sprawy, wymagałby prowadzenia rozprawy od początku, roz-
prawa podlega odwołaniu, chyba że sprawność postępowania uzasadnia prowadzenie rozprawy od początku. 

7. Jeżeli przed wysłaniem zawiadomień o posiedzeniu wystąpiła niemożność udziału w nim sędziego, który nie 
jest referentem sprawy, sprawa podlega rozpoznaniu przez inny skład, utworzony w tym samym czasie na podstawie 
§ 43a ust. 2, obejmujący referenta i drugiego sędziego. 

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się do posiedzeń lub rozpraw, o których zawiadamia się strony lub uczestników po-
stępowania. 

9. Czynności niewymagające odbycia posiedzenia, o którym zawiadamia się strony lub uczestników postępo-
wania, są podejmowane przez zastępcę, jeżeli ustawowy termin podjęcia czynności upływa przed przewidywanym 
końcem nieobecności referenta. Przewodniczący wydziału może zarządzić podjęcie czynności przez zastępcę także 
w innych przypadkach, jeżeli wymaga tego sprawność postępowania, w tym rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie 
wymagającego rozpoznania przed upływem ustawowego terminu. 
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10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku potrzeby podjęcia czynności w sprawie rozpoznawanej 

przez skład, w którym znajduje się sędzia innego sądu, lub w sprawie oczekującej na przydział. 

§ 52d. 1. Sędziemu pełniącemu dyżur są przydzielane sprawy, co do których ustawa wymaga ich rozpoznania 
w ciągu 72 godzin, z wyłączeniem wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz spraw rejestrowych i wieczysto-
księgowych. 

2. O przydzieleniu sprawy pełniącemu dyżur rozstrzyga godzina jej wpływu. Plan dyżurów określa godzinę, po 
której sprawa podlega rozpoznaniu przez pełniących dyżur w okresie następnym. 

3. Skład do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego jest wyznaczany losowo spośród sędziów mogących 
niezwłocznie przystąpić do jego rozpoznania. 

4. Pełniący dyżur są także zastępcami w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1. 

5. W sprawach wyborczych dyżur pełni jednocześnie co najmniej trzech sędziów o równej kolejności przydzia-
łu. Referent jest wyznaczany w drodze losowania.”; 

18) w § 54 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu: 

„2. Jeżeli w sądzie okręgowym lub rejonowym w dwóch lub więcej wydziałach cywilnych, karnych, gospodar-
czych, pracy, ubezpieczeń społecznych lub pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznaje się sprawy z tego samego za-
kresu, przydział spraw sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym orzekającym w tych wydziałach nastę-
puje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. Po przydzieleniu referentowi sprawa podlega zarejestrowaniu 
w wydziale, w którym orzeka jej referent. Przepisu nie stosuje się do zażaleń i skarg na orzeczenie referendarza są-
dowego rozpoznawanych bez odrębnej rejestracji. 

3. Przydział spraw, o którym mowa w ust. 2, następuje według zasad ogólnych, oddzielnie dla każdego rodzaju 
repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego oraz kategorii. 

4. Przydział spraw referendarzom sądowym w wydziałach, o których mowa w ust. 2, może następować przed 
podziałem spraw między wydziałami lub po podziale spraw między wydziałami według kryteriów ustalonych przez 
prezesa sądu. Jeżeli sprawa przydzielona referendarzowi sądowemu wymaga przydzielenia sędziemu, stosuje się 
ust. 2 i 3.”; 

19) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu, chyba że przepisy szczególne określają 
termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organiza-
cji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.”; 

20) w § 57: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ustala harmonogram korzystania z sal rozpraw przez poszczególne składy orzekające, z uwzględnieniem 
możliwości skorzystania z sali w razie potrzeby poza harmonogramem;”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Przewodniczący wydziału może upoważnić sędziów lub asesorów sądowych oraz referendarzy sądo-
wych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, kierownik sekretariatu współpracuje z prze-
wodniczącym wydziału, w szczególności zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i bezzwłocznie 
w stosunku do tych z nich, które podlegają odrębnej rejestracji, dokonuje automatycznego przydziału każdego 
z nich do oznaczonego referenta zgodnie z ustalonymi zasadami przydziału, chyba że pismo podlega przydziało-
wi przez narzędzie informatyczne. Pisma stanowiące skargi lub wnioski dotyczące postępowań sądowych i czyn-
ności podjętych przez sędziów przekazuje przewodniczącemu wydziału.”; 

21) § 58 otrzymuje brzmienie: 

„§ 58. Przewodniczący wydziału w sądzie pierwszej instancji zapewnia sprawny przebieg postępowania odwo-
ławczego aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu. Podział czynności może określać, że czynności te 
lub określony ich zakres wykonują referenci sprawy. Po zwrocie akt przewodniczący wydziału zapoznaje się 
z orzeczeniami sądu odwoławczego i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zapoznali się sędziowie i asesorzy sądowi, 
którzy wydali zaskarżone orzeczenie, a w przypadku gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym 
orzecznictwo było niejednolite – wszyscy sędziowie i asesorzy sądowi wydziału.”; 
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22) uchyla się § 60 i § 60a; 

23) w § 61 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 w sprawach drugoinstancyjnych należą do przewodniczącego wy-
działu lub przewodniczącego posiedzenia. Jeżeli referentem sprawy jest sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 9 
ustawy, przewodniczący wydziału w razie potrzeby wyznacza przewodniczącego posiedzenia spośród pozostałych 
członków składu.”; 

24) w § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie wydanie dokumentu lub przedmiotu następuje na 
zarządzenie przewodniczącego wydziału. Przewodniczący wydziału może upoważnić kierownika sekretariatu do wy-
dawania dokumentów prywatnych i urzędowych.”; 

25) uchyla się § 123 i § 124; 

26) w dziale IV w rozdziale 1 po oddziale 6 dodaje się oddział 7 w brzmieniu: 

„Oddział 7 

Współpraca sądów z punktami kontaktowymi Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 

§ 148a. Zwracając się o udzielenie informacji mających na celu ułatwienie współpracy z właściwym organem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności o: 

1) informację o prawie i praktyce tego państwa, 

2) ustalenie w tym państwie organu właściwego do wykonania czynności z zakresu współpracy sądowej lub 
o udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tej czynności 

– sąd może wystąpić do punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. 

§ 148b. Na wniosek punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych sąd 
udziela informacji, o których mowa w § 148a. 

§ 148c. 1. Do zadań punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 
należy ułatwianie współpracy sądowej w tych sprawach między sądami powszechnymi a właściwymi organami  
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwianie faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez 
upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania aktów prawnych Unii Europejskiej i międzynarodowych  
instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. 

2. Punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych realizują zadania, 
o których mowa w ust. 1, w szczególności przez: 

1) zapewnianie sądom powszechnym ogólnych informacji o przewidzianych prawem Unii Europejskiej i między-
narodowych instrumentach dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych; 

2) udzielanie sądom powszechnym, członkom Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 
oraz innym właściwym organom odpowiedzialnym za współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych 
informacji niezbędnych dla zapewnienia właściwej współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej, w celu wsparcia tych podmiotów w przygotowywaniu wniosków o współpracę sądową oraz 
w ustanawianiu kontaktów bezpośrednich; 

3) dostarczanie informacji na temat treści prawa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego 
w sprawie bądź informacji mających ułatwić jego stosowanie; 

4) ułatwianie koordynacji współpracy sądowej w szczególności, gdy kolejne wnioski sądów powszechnych wyma-
gają skoordynowanego działania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

5) przyczynianie się do ogólnego informowania społeczeństwa, za pośrednictwem strony internetowej Europej-
skiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych 
i handlowych w Unii Europejskiej, właściwych instrumentów przewidzianych prawem Unii Europejskiej 
i międzynarodowych, a także prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości; 

6) współpracowanie przy organizacji i uczestniczenie w spotkaniach punktów kontaktowych Europejskiej Sieci 
Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, w celu nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń na temat funkcjonowania tej Sieci; 

7) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności oraz zwracanie szczególnej uwagi na praktyki Europej-
skiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz możliwe jej usprawnienia. 
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3. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach 

cywilnych i handlowych współpracują z koordynatorami do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka 
w sprawach cywilnych i handlowych. 

4. W przypadku gdy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych otrzy-
ma wniosek o udzielenie informacji, na który nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, przekazuje go punktowi kontak-
towemu lub członkowi Sieci, który jest w stanie najlepiej odpowiedzieć, o czym informuje składającego wniosek. 
W obszarach, w których przewidziane prawem Unii Europejskiej lub międzynarodowe instrumenty regulujące współ-
pracę sądową już umożliwiają wyznaczenie organów odpowiedzialnych za ułatwienie współpracy sądowej, punkty 
kontaktowe zwracają się do tych organów. 

5. Koordynację działalności punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych 
i handlowych utworzonych w sądach powszechnych i punktu kontaktowego w Ministerstwie Sprawiedliwości zapew-
nia Ministerstwo Sprawiedliwości. 

6. W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 5, Ministerstwo Sprawiedliwości w szczególności: 

1) zapewnia prawidłowe działanie krajowych punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cy-
wilnych i handlowych; 

2) utrzymuje kontakty z Sekretariatem Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych; 

3) przygotowuje zbiorcze sprawozdania na temat działalności punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej 
w sprawach cywilnych i handlowych w Polsce; 

4) koordynuje udział polskich punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych 
i handlowych w cyklicznych spotkaniach punktów kontaktowych i wyznacza osoby biorące w nich udział.”; 

27) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się 
do przydziału spraw referentom od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przydziału apelacji 
i zażaleń. 

2. Do dnia 2 kwietnia 2018 r. do przydziału referentom apelacji i zażaleń oraz wyznaczania w tych sprawach pozosta-
łych członków składu sądu, w tym sędziów dodatkowych, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Do dnia 2 kwietnia 2018 r. w sprawach, o których mowa w ust. 1, do wyznaczania pozostałych członków składu 
sądu, w tym sędziów i ławników dodatkowych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem spraw karnych. 

4. Do dnia 2 kwietnia 2018 r. w sprawach karnych, o których mowa w ust. 1, do wyznaczania dwóch ławników jedno-
cześnie z referentem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-
dzeniem, chyba że potrzeba wyznaczenia ławników powstała po przydzieleniu sprawy referentowi. Pozostałych członków 
składu sądu, będących sędziami, w tym sędziów dodatkowych, losuje się, stosując odpowiednio § 43a ust. 8 i 9 rozporzą-
dzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a pozostałych ławników, w tym dodatko-
wych, wyznacza się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

5. Od dnia 3 kwietnia 2018 r. przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rządzeniem, stosuje się do przydziału referentom apelacji i zażaleń oraz do wyznaczania we wszystkich sprawach pozosta-
łych członków składu sądu, w tym sędziów i ławników dodatkowych. 

§ 3. Prezesi sądów apelacyjnych i prezesi sądów okręgowych w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie  
niniejszego rozporządzenia dokonają przeglądu podziałów czynności, w szczególności pod względem przydziału sędziów 
do wydziałów i sekcji drugoinstancyjnych oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądo-
wych w przydziale spraw, i w razie potrzeby dostosują podziały czynności do przepisów rozporządzenia zmienianego 
w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 4. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sprawy opiekuńcze i nieletnich są przydzielane według 
kryterium terytorialnego, pierwszego przydziału obszarów na podstawie § 46 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, należy dokonać najpóźniej po 7 latach. Jeżeli w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia lub przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przynajmniej jeden 
sędzia w wydziale ma przydzielane sprawy z jednego obszaru przez okres przekraczający 9 lat, należy niezwłocznie doko-
nać przydziału obszarów na podstawie § 46 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem. 
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§ 5. Stosując przepis § 51 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 

przewodniczący wydziału może oddzielnie obliczyć średnią wielkość referatu w określonym urządzeniu ewidencyjnym 
wyłącznie dla spraw przydzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i podzielić ją na kategorie 
występujące w tym urządzeniu ewidencyjnym na podstawie dostępnych danych statystycznych. 

§ 6. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prezesi sądów zapewnią dostosowa-
nie biur obsługi interesantów, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby osób niepełnosprawnych, do przepisów rozpo-
rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości udostępni sądom, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia, standardy obsługi interesanta, katalog usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia 
usług, o których mowa w § 28 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-
niem, w celu ich uwzględniania przy realizacji zadań biura obsługi interesantów. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2481) 

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH 

SPRAWY CYWILNE: 

Jeżeli zaliczenie sprawy do kategorii zależy od symbolu statystycznego, sprawy bez symbolu podlegają zaliczeniu do kate-
gorii zawierającej sprawy podobne. 

1.  Repertorium „C” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 
091, 091a, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 304k, 306, 
307, 308, 310, 313, 315, 317, 320, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 
056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 090, 095, 096, 097, 098, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312, 316, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 
305m, 305u, 309, 314, 318, 319, 

g) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, 

h) „CG-G” – sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355. 

2.  Repertorium „Nc” w sądzie rejonowym: 

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „C”, w których dochodzone są roszczenia pieniężne albo świadczenie in-
nych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

3.  Repertorium „Ns” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 224, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 223, 225, 266, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 222, 250, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 282, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 218, 274, 275, 276, 293, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 

g) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

4.  Repertorium „Co” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 102, 118, 119, 120, 121, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 106, 106a, 122, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 112, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 131a, 132, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 105, 109, 126, 126a, 128, 130, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104E, 141, 

f) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

5.  Repertorium „GC” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662, 
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d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 

638i, 673, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 640pz, 663, 665, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 

h) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym. 

6.  Repertorium „GNc” w sądzie rejonowym: 

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „GC”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie 
innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

7.  Repertorium „GU” w sądzie rejonowym: 

a) „os.fiz.” – sprawy dotyczące osób fizycznych, 

b) „os.praw.” – sprawy dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

8.  Repertorium „GCo” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125, 129, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104E, 105, 109, 

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

9.  Repertorium „P” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 
407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 
468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482, 

d) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym. 

10.  Repertorium „Np” w sądzie rejonowym: 

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „P”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie in-
nych rzeczy zamiennych, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

11.  Repertorium „U” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576. 

12.  Repertorium „Po-Uo” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

13.  Repertorium „Po” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 114, 135, 138, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 123, 125, 136, 
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c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 

d) „Ref.”– sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

14.  Repertorium „Uo” w sądzie rejonowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 135, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 111, 113, 125, 136, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109. 

15.  Repertorium „RC”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 076, 077, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 020, 021, 080, 081. 

16.  Repertorium „RNs”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 210, 210z, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 209n, 209u, 231, 231z, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 204, 205, 210w, 210nw, 211, 216, 216lk, 228, 228z, 228w, 230, 230z, 
230u. 

17.  Repertorium „Nsm”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 201, 201a, 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 254, 
255, 256, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 246, 247, 247z, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 208, 208z, 208w, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209, 248p. 

18.  Repertorium „RCo”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

19.  Repertorium „C” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 063, 064, 
074, 304k, 321, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 
069, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 
313, 315, 317, 320, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 
090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 
316, 322, 325, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 
309, 314, 318, 319, 
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i) „ Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym, 

j) „CG-G” – sprawy o symbolach statystycznych: 350, 351, 352, 353, 354, 355. 

20.  Repertorium „C” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 

b) „2” – „pozost.” – inne sprawy bez symbolu. 

21.  Repertorium „Nc” w sądzie okręgowym: 

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „C”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie in-
nych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

22.  Repertorium „Ns” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 232, 232a, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 233, 234. 

23.  Repertorium „Co” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych 104, 104E, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142, 

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

24.  Repertorium „GC” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 
639, 640um, 671, 672, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 

h) „Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym. 

25.  Repertorium „GNc” w sądzie okręgowym: 

a) sprawy o symbolach jak w Repertorium „Gc”, w których są dochodzone roszczenia pieniężne albo świadczenie 
innych rzeczy zamiennych, a także podlegające rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

26.  Repertorium „GCo” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129, 

d) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

27.  Repertorium „U” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587, 
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28.  Repertorium „P” w sądzie okręgowym: 

a) „Grup.” – sprawy w postępowaniu grupowym, 

b) „Inne” – pozostałe sprawy. 

29.  Repertorium „Np” w sądzie okręgowym: 

a) „Sędzia” – sprawy podlegające rejestracji w rep. Np. i nieprzeznaczone do przydziału wyłącznie referendarzom, 

b) „Ref.” – sprawy przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

30.  Repertorium „Po-Uo” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136, 

c) „Ref.” – przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

31.  Repertorium „Po” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 114a, 135, 138a, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136, 

c) „Ref.” – przeznaczone do przydzielenia referendarzom sądowym. 

32.  Repertorium „Uo” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 135, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 108, 109, 111, 113, 125, 136. 

33.  Repertorium „Ca”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 219, 220, 223, 224, 225, 266, 323, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 
091, 091a, 304k, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 044a, 044, 072, 087, 089, 095, 096, 097, 098, 222, 250, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 013, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 090, 306, 
307, 308, 310, 313, 315, 317, 320, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 047, 055, 056, 
056s, 056rtz, 056rts, 070, 100, 302, 303, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043 048, 049a, 049b, 049, 057, 094, 304, 311, 312, 316, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275, 
276, 282, 293, 

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 017, 020, 021, 071, 088, 092, 093, 099, 301, 
305m, 305u, 309, 314, 318, 319, 

i) „9” – sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 

j) „R1” – sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 247z, 248p, 253, 254, 255, 256, 

k) „R2” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003z, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 
079, 080, 081, 201, 201a, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209, 

l) „R3” – sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium „NKD”, 

m) „R4” – sprawy rejestrowane w I instancji w repertorium „RNs”, 

n) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, 

o) „KW” – sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym. 

34.  Repertorium „Ca” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 236, 237, 238, 239, 240, 240z, 241, 253, 254, 255, 256, 
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b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 202, 202a, 206, 207, 226, 235, 242, 243, 244, 245, 246, 248p, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 247, 247z, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 007, 008, 078, 079, 201, 201a, 

e) „5” – „Nkd” – sprawy dotyczące nieletnich, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003z, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 
208w, 208nw, 209, sprawy rejestrowane w Repertorium „RNs”. 

35.  Repertorium „Cz” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 106, 106a, 111, 112,122, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 129, 
130, 141, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 103a, 104, 105, 109, 128, 

d) „w toku” – dla zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (np. na zawie-
szenie postępowania), 

e) „R-N” – zażalenia na orzeczenia wydane w wydziałach rodzinnych i nieletnich. 

36.  Repertorium „Cz” w sądzie okręgowym w wydziale cywilnym rodzinnym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 101, 103, 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 111, 123, 124, 125, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 

d) „NKD” – zażalenia w sprawach dotyczące nieletnich, 

e) „w toku” – dla zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (np. na zawie-
szenie postępowania). 

37.  Repertorium „Pa”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 401, 401c, 402w, 402bw, 402szk, 402pr, 402up, 402lik, 404, 406, 
407, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 439, 440, 441, 450, 451, 452, 455, 455c, 456, 457, 458, 459, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 471, 481, 485, 486, 487, 489, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 408, 409, 410, 410mac, 410wych, 420, 421r, 421em, 422, 423, 467, 
468, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 405, 405a, 411, 411c, 411p, 412, 432, 470, 482, 

d) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym. 

38.  Repertorium „Ua” w sądzie okręgowym: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 514, 516, 559, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 552o, 552w, 554, 555, 560, 560n, 569, 576. 

39.  Repertorium „Ga”: 

a) „1” – sprawy o symbolu statystycznym: 677, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 639, 655, 656, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 
640um, 673, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 671, 672, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663, 665, 

h) „Upr.” – sprawy w postępowaniu uproszczonym, 
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i) „Rej.” – sprawy w postępowaniach rejestrowych, 

j) „Up.Res.” – sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 

40.  Repertorium „Gz”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104m, 104osh, 104p, 104n, 111, 123, 125, 129, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104E, 105, 109, 

d) „Rej.” – sprawy w postępowaniach rejestrowych, 

e) „Up.Res.” – sprawy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, 

f) „w toku” – dla zażaleń w przedmiocie, który może wystąpić tylko w sprawie w toku postępowania (np. na zawie-
szenie postępowania). 

41.  Repertorium „ACa”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 075, 091, 091a, 323, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 033, 034, 035, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 059, 064, 063, 
074, 304k, 321, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 060, 060a, 061, 062, 062a, 068, 
069, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 
313, 315, 317, 320, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 018, 019, 043, 048, 049a, 049b, 049, 057, 070, 072, 087, 088, 089, 
090, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 304, 741, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 014wk, 014oc, 047, 055, 056, 056s, 056rtz, 056rts, 100, 302, 303, 
316, 322, 325, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 005, 040, 040a, 040b, 041, 232, 232a, 233, 234, 

h) „8” – sprawy o symbolach statystycznych: 010m, 010u, 011, 014pz, 020, 021, 071, 092, 093, 301, 305m, 305u, 
309, 314, 318, 319, 

i) „o.konk.kons.” – sprawy rejestrowane w repertoriach „AmC”, „AmE”, „AmK”, „AmA”, „AmT”. 

42.  Repertorium „AGa”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 630, 631, 658, 677, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 652, 652a, 653, 654, 675, 675a, 676, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 613, 657, 659, 660, 660a, 661, 662, 

d) „4” – sprawy o symbolach statystycznych: 655, 656, 673, 

e) „5” – sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638i, 
639, 640um, 671, 672, 741, 

f) „6” – sprawy o symbolach statystycznych: 625, 638, 640wk, 640oc, 664, 666, 667, 668, 670p, 

g) „7” – sprawy o symbolach statystycznych: 610, 611, 640pz, 663. 

43.  Repertorium „AUa”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 501, 502, 503, 506, 507, 508, 510, 511p, 511n, 512, 513, 557, 561, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 588, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 517, 568, 584, 585, 586, 587. 

44.  Repertorium „ACo”: 

a) „sąd. pol.” – sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym, 

b) „w toku” – sprawy incydentalne (wpadkowe) w toku postępowań procesowych, 

c) „pozost.” – inne sprawy. 
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45.  Repertorium „AGo”: 

a) „sąd. pol.” – sprawy związane z postępowaniami przed sądem polubownym, 

b) „w toku” – sprawy incydentalne (wpadkowe) w toku postępowań procesowych, 

c) „pozost.” – inne sprawy. 

46.  Repertorium „ACz”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 133, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 131, 131a, 132, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 104E, 105, 108, 109, 111, 124, 125, 128, 129, 142. 

47.  Repertorium „AGz”: 

a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych: 107, 131, 131a, 132, 

b) „2” – sprawy o symbolach statystycznych: 104E, 104m, 104osh, 104p, 104n, 108, 111, 125, 

c) „3” – sprawy o symbolach statystycznych: 104, 105, 109, 129. 

SPRAWY KARNE: 

48.  Repertorium „K” w sądzie rejonowym: 

a) „t. 20+” – sprawy powyżej 20 tomów, 

b) „t. 6-20” – sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów, 

c) „t. 3-5” – sprawy powyżej 2 tomów do 5 tomów, 

d) „t. 1-2” – sprawy inne, w tym sprawy do 2 tomów, 

e) „wyr. łącz.” – sprawy o wydanie wyroku łącznego, 

f) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorze-
nie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się  
odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania 
i orzeczenie środka zabezpieczającego. 

49.  Repertorium „W”: 

a) „wykr.” – sprawy wykroczeniowe, w tym wykroczeniowo-skarbowe, z wyjątkiem kategorii następnej, 

b) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 58 § 1 
i 2 k.p.o.w., wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie 
art. 148 § 1 k.k.s. 

50.  Wykaz „Kp” w sądzie rejonowym: 

a) „zaż.” – zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia 
i śledztwa), 

b) „inne” – sprawy inne, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w ramach dyżurów sędziów. 

51.  Repertorium „K” w sądzie okręgowym: 

a) „t. 100+” – sprawy powyżej 100 tomów, 

b) „t. 31-100” – sprawy powyżej 30 tomów do 100 tomów, 

c) „t. 11-30” – sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów, 

d) „t. 6-10” – sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów, 

e) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów, 

f) „wyr. łącz.” – sprawy o wydanie wyroku łącznego, 

g) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k., wniosek o warunkowe umorze-
nie postępowania, wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego. 
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52.  Wykaz „Kp” w sądzie okręgowym: 

a) „zaż.” – zażalenia na umorzenie lub odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia 
i śledztwa), 

b) „inne” – sprawy inne. 

53.  Repertorium „Ka”: 

a) „t. 50+” – sprawy powyżej 50 tomów, 

b) „t. 21-50” – sprawy powyżej 20 tomów do 50 tomów, 

c) „t. 6-20” – sprawy powyżej 5 tomów do 20 tomów, 

d) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów, 

e) „wyr. łącz.” – apelacje od wyroków łącznych, 

f) „apel. od kar.” – apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez 
względu na liczbę tomów, 

g) „wykr.” – apelacje w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. 

54.  Repertorium „Kz”: 

a) „post.” – zażalenia na postanowienia sądu, 

b) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia. 

55.  Repertorium „AKa”: 

a) „t. 100+” – sprawy powyżej 100 tomów, 

b) „t. 51-100” – sprawy powyżej 50 tomów do 100 tomów, 

c) „t. 31-50” – sprawy powyżej 30 tomów do 50 tomów, 

d) „t. 11-30” – sprawy powyżej 10 tomów do 30 tomów, 

e) „t. 6-10” – sprawy powyżej 5 tomów do 10 tomów, 

f) „t. 1-5” – sprawy inne, w tym sprawy do 5 tomów, 

g) „wyr. łącz.” – apelacje od wyroków łącznych, 

h) „apel. od kar.” – apelacje wyłącznie od kary, środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku, bez 
względu na liczbę tomów. 

56.  Repertorium „AKz”: 

a) „post.” – zażalenia na postanowienia sądu, 

b) „zarz.” – zażalenia na zarządzenia. 

SPRAWY PODLEGAJĄCE PRZYDZIAŁOWI BEZ ODRĘBNEJ REJESTRACJI: 

a) „ZAŻ” – zażalenia do innego składu tego samego sądu, 

b) „Sk.ref.” – skargi na orzeczenia referendarzy sądowych niewymagające ponownej rejestracji sprawy, 

c) „Z” – sprawy zakończone, przydzielane na podstawie § 43 ust. 5 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, 
z wyłączeniem spraw wymagających rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. 

 



  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. 

Poz. 2482 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL; 

2) wysokość opłaty za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa 

w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”; 

3) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy; 

4) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1–3; 

5) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1–3. 

§ 2. Opłatę za udostępnienie danych: 

1) jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – ustala się w wysokości 31 zł; 

2) z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – ustala się w wysokości 0,30 zł 

od jednej weryfikacji. 

§ 3. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 

ustawy, oblicza się według następującego wzoru: 

O = K x (A + B) + M 

gdzie: 

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych, 

K – współczynnik wynoszący: 

a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych, 

b) 1,5 do celów badania opinii publicznej, 

A – opłata za prace informatyczne: 

A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z, 

B – opłata za prace eksploatacyjne: 

B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z, 
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M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszcze-

gólne symbole oznaczają: 

H – liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania: 

Ha – czas trwania prac projektowych, 

Hb – czas opracowania dokumentacji programowej, 

Hc – czas trwania prac analitycznych, 

Hd – czas opracowania nowego programu, 

He – czas opracowania programu z gotowych modułów, 

Hf – czas wyboru podzbioru z bazy danych, 

Hg – czas przetwarzania wybranych danych, 

Hh – czas wykonania tablicy statystycznej, 

Hi – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych, 

Hj – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych, 

Z – opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1. 

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych. 

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i § 3, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania orga-

nu udostępniającego dane. 

3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, jakie 

zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie czasu. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru 

określonego w § 3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po dokonaniu obliczenia wysokości opłaty. 

§ 5. 1. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy. 

2. Opłaty za udostępnienie danych z rejestru PESEL wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane. 

§ 6. 1. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w: 

1) § 2 pkt 1 – dołącza się do złożonego wniosku; 

2) § 2 pkt 2 i § 3 – przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do or-

ganu udostępniającego dane. 

2. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, 

generowanego elektronicznie z systemu bankowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1)

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

                                                           
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udo-

stępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1388), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 

poz. 2286) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 




