
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2018 r. 

Poz. 2278 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego 
urzędowania tych sądów 

Na podstawie art. 18 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1921) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych 

oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz. U. poz. 287, z 2012 r. poz. 693, z 2015 r. poz. 335 

oraz z 2017 r. poz. 2472) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej, czuwa nad sprawnym wykonywaniem czynności z za-

kresu tego postępowania, aż do przedstawienia akt Sądowi Najwyższemu lub załatwienia sprawy w inny sposób;”; 

2) w § 24a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprawy są przydzielane sędziom referentom losowo, zgodnie z uchwałą kolegium właściwego wojsko-

wego sądu okręgowego określającą sposób uczestniczenia sędziów w przydziale spraw, oddzielnie dla każdego 

repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia prze-

widują inne zasady przydziału.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w danym urządzeniu ewidencyjnym sprawy zostały podzielone na kategorie, przydział odbywa 

się oddzielnie dla każdej kategorii.”, 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Czynności w sprawie zakończonej lub zawieszonej, jeżeli referent nie orzeka już w sądzie lub z innych 

przyczyn nie może podjąć czynności, podejmuje prezes sądu. Jeżeli po podjęciu czynności okaże się, że sprawa 

wymaga rozstrzygnięcia co do jej istoty, podlega ona ponownemu przydziałowi. Prezes sądu może zarządzić po-

nowny przydział także innych spraw zakończonych lub zawieszonych. 

3. Skład wyznaczony do rozpoznania apelacji rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze przedstawione 

przez sąd pierwszej instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi. Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia 

rozpoznaje wszystkie zażalenia przedstawione przez sąd pierwszej 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 rzędu, środek odwoławczy rozpoznaje przewodniczący składu.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz 

zażaleń w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczących jednego postępowania przygotowawczego lub 

zażaleń w sprawach wykonawczych dotyczących jednego skazanego, chyba że ze względu na liczbę środków 

odwoławczych prezes sądu zarządzi odrębny przydział części zażaleń.”, 
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e) w ust. 4: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach związanych z wykonaniem orzeczeń sprawy są przydzielane zgodnie z uchwałą kolegium 

właściwego wojskowego sądu okręgowego określającą sposób uczestniczenia sędziów w przydziale spraw. 

W szczególności przydział spraw może nastąpić:”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) według rodzaju kary lub środka karnego;”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów nieobecnych w pracy nieprzerwanie przez co najmniej 

4 dni robocze. Prezes sądu w wybranych urządzeniach ewidencyjnych lub kategoriach spraw może wstrzymać 

kierowanie spraw do przydziału w przypadku krótkotrwałych nieobecności części sędziów, do zakończenia tych 

nieobecności, chyba że w sprawie jest konieczne podjęcie czynności niecierpiących zwłoki.”, 

g) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Na potrzeby stosowania przepisu ust. 5 przez nieobecność w pracy rozumie się także udział w szkole-

niu. Nieobecności z powodu udziału w szkoleniu są uwzględniane w wymiarze do 10 dni w roku kalendarzo-

wym.”, 

h) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli sędzia, któremu została przydzielona sprawa, został wyłączony z jej rozpoznania, dokonuje się 

ponownego przydziału sprawy. Wyłączonemu sędziemu przydziela się dodatkową sprawę w tej samej kategorii, 

przy czym nie stosuje się przepisu § 24b ust. 2.”, 

i) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Prezes sądu zarządza przydzielenie dodatkowej sprawy tej samej kategorii, jeżeli sprawa została za-

kończona: 

1) przekazaniem sprawy do innego sądu; 

2) zwrotem pisma wszczynającego sprawę; 

3) połączeniem ze sprawą innego referenta; 

4) przez zastępcę, o którym mowa w § 24c ust. 7.”, 

j) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W razie podziału referatu sprawy podlegają przydziałowi według zasad ogólnych. W przydziale spraw 

biorą udział sędziowie nieobecni, których referaty nie zostały podzielone. Referat podlega podziałowi, jeżeli czas 

choroby lub planowana nieobecność referenta przekracza 6 miesięcy. Prezes sądu może zarządzić podział refera-

tu po 2 miesiącach choroby referenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości i przewidywanym dalszym cza-

sem choroby. Podział referatu może zostać ograniczony do wybranych kategorii. Sprawy, których rozpoznanie 

nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, mogą zostać podzielone, jeśli planowany lub faktyczny okres nieobec-

ności przekracza jeden miesiąc.”, 

k) w ust. 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) co najmniej 90% – zastępca rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznik prasowy; 

3) co najmniej 50% – sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownictwa lub delegowany do Biura Kra-

jowej Rady Sądownictwa, wizytator, sędzia pełniący funkcję prezesa lub zastępcy prezesa sądu oraz rzecz-

nik dyscyplinarny.”, 

l) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. W przypadku pisemnej zgody wszystkich sędziów orzekających w sądzie kolegium właściwego woj-

skowego sądu okręgowego może zarządzić zwiększenie lub zmniejszenie sędziemu przydziału spraw w określo-

nych kategoriach spraw. Osiąga się to przez zmniejszenie wskaźników procentowych lub wyłączenie przydziału 

w pozostałych sprawach oraz wyłączenie pozostałych sędziów z orzekania w tych sprawach lub zmniejszenie 

w nich wskaźników przydziału. Zgoda nie jest wymagana w przypadku przydzielania sędziom delegowanym do 

danego sądu na podstawie art. 26 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojsko-

wych tylko niektórych rodzajów spraw.”; 

3) w § 24b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sędzia wylosowany do rozpoznawania danej sprawy nie bierze udziału w dalszym losowaniu aż do momen-

tu wylosowania wszystkich sędziów do rozpoznawania kolejnych spraw w danej kategorii.”; 
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4) § 24c otrzymuje brzmienie: 

„§ 24c. 1. Prezes sądu ustala plan dyżurów sędziów oraz plan zastępstw sędziów i ławników. Plan dyżurów 

określa sędziów pełniących dyżur na każdy dzień. Plany zastępstw i dyżurów określają liczbę zastępców i pełniących 

dyżur w danym okresie, rodzaje spraw przypisane zastępcom i pełniącym dyżur oraz kolejność podejmowania czyn-

ności w zastępstwie i przydziału spraw pełniącym dyżur w przypadku większej liczby zastępców i pełniących dyżur. 

2. Sędziemu pełniącemu dyżur są przydzielane sprawy, co do których ustawa lub okoliczności wymagają ich 

rozpoznania w ciągu 72 godzin. O przydzieleniu sprawy pełniącemu dyżur rozstrzyga godzina jej wpływu. Plan dyżu-

rów określa godzinę, po której sprawa podlega rozpoznaniu przez pełniącego dyżur w okresie następnym. 

3. Wyznaczenie sędziego do planu zastępstw lub dyżurów powinno nastąpić z co najmniej miesięcznym wy-

przedzeniem. Zastępcy i pełniący dyżur mogą z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem zgłaszać zamiany w planie 

zastępstw lub dyżurów. Prezes sądu może sprzeciwić się zamianie. W sytuacjach nagłych zamiana może nastąpić bez 

wyprzedzenia. 

4. Sędziowie są równomiernie obciążani obowiązkiem gotowości do podjęcia czynności na podstawie planu za-

stępstw oraz planu dyżurów. Zastępcą i pełniącym dyżur w danym okresie może być ta sama osoba, jeżeli jest to uza-

sadnione wpływem spraw. Liczba zastępców i pełniących dyżur oraz ich gotowość do podjęcia czynności w danym 

okresie powinna odpowiadać potrzebom sądu. 

5. W przypadku niemożności podjęcia czynności przez zastępcę lub pełniącego dyżur prezes sądu wyznacza sę-

dziego wykonującego obowiązki zastępcy lub pełniącego dyżur albo ławnika wykonującego obowiązki zastępcy. 

6. W razie nieobecności referenta na rozprawie lub posiedzeniu prezes sądu zarządza odwołanie rozprawy lub 

posiedzenia, jeżeli jest możliwe zawiadomienie osób w nim uczestniczących, chyba że wzgląd na sprawność postę-

powania w sposób oczywisty wymaga odbycia posiedzenia. 

7. Sprawę, w której rozprawa lub posiedzenie nie zostały odwołane, rozpoznaje zastępca przewidziany w planie 

zastępstw na dany dzień. Jeżeli nie jest możliwe należyte przygotowanie się zastępcy do sprawy lub rozpoznanie 

przez niego sprawy wymagałoby powtórzenia znacznej części postępowania, prezes sądu zarządza odwołanie rozpra-

wy lub posiedzenia. 

8. Jeżeli na skutek wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie tylko w stosunku do niektórych 

oskarżonych referent byłby wyłączony z dalszego rozpoznawania sprawy, wniosek o wydanie tego orzeczenia podle-

ga rozpoznaniu przez zastępcę. 

9. Zastępca jest uprawniony do przydzielenia sobie sprawy rozpoznawanej na podstawie ust. 7. W takim przy-

padku nie zostanie mu przydzielona kolejna sprawa w tej samej kategorii, do której rozpoznawania zostanie wyloso-

wany. 

10. Nieobecnego członka składu, który nie jest referentem sprawy, zastępuje zastępca. Jeżeli udział zastępcy, 

który nie jest referentem sprawy, wymagałby prowadzenia rozprawy od początku, rozprawa ulega odwołaniu, chyba 

że wzgląd na sprawność postępowania uzasadnia prowadzenie rozprawy od początku. 

11. Czynności niewymagające odbycia rozprawy lub posiedzenia, o którym zawiadamia się strony lub uczestni-

ków postępowania, są podejmowane przez zastępcę, jeżeli ustawowy termin podjęcia czynności upływa przed prze-

widywanym końcem nieobecności referenta. Prezes sądu może zarządzić podjęcie czynności przez zastępcę także 

w innych przypadkach, jeżeli wymaga tego wzgląd na sprawność postępowania.”; 

5) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. Przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym zapewnia sprawne skierowanie do rozpatrzenia zaskar-

żonych orzeczeń, a także, w przypadku wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej, sprawne wykonanie czynności 

z zakresu tego postępowania, aż do przedstawienia akt Sądowi Najwyższemu lub załatwienia sprawy w inny sposób.”; 

6) uchyla się § 31; 

7) po § 72 dodaje się § 72a w brzmieniu: 

„§ 72a. Akta spraw zakończonych udostępnia się organom, o których mowa w art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grud-

nia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.
1)

), w tym prokuratorowi wykonującemu czyn-

ności związane z wniesieniem skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 771, 847, 848, 1045 i 1443. 




