
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. 

Poz. 2070 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2062) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów po-

wszechnych (Dz. U. poz. 2316 oraz z 2016 r. poz. 418, 517 i 970) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 46 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przydział spraw może nastąpić z uwzględnieniem 

zasady przydziału jednemu orzecznikowi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczących tego samego 

dłużnika, dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków oraz podmiotów, o których mowa w art. 215 

ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.
1)

), z zapewnie-

niem równego przydziału spraw.”; 

2) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47. 1. W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieo-

becnych w pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie co najmniej 7 dni kalendarzowych. 

2. W wydziałach rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów oraz ksiąg wieczystych 

przydział spraw w związku z nieobecnościami sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych może być 

ukształtowany w sposób odmienny, niż to wynika z ust. 1.”; 

3) w § 48: 

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) co najmniej 25% – sędzia pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa sądu oraz sędzia delegowany do biura 

Krajowej Rady Sądownictwa,”, 

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Ustalenie liczebności wydziałów dla potrzeb określenia wskaźnika procentowego udziału w przydziale 

spraw odbywa się z pominięciem sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, którzy w związku 

z delegowaniem nie wykonują w danym sądzie czynności orzeczniczych.”; 

4) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu: 

„§ 60a. W razie nieobecności sędziego, asesora sądowego lub referendarza sądowego, w przypadku konieczno-

ści podjęcia czynności niecierpiących zwłoki dotyczących w szczególności: udzielenia zabezpieczenia, zabezpiecze-

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615, 996, 1579 i 1948. 
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nia dowodu, nadania klauzuli wykonalności, środków zapobiegawczych, wydania zarządzenia w trybie art. 569 

§ 2 K.p.c., przewodniczący wydziału wyznacza do dokonania tych czynności innego sędziego, asesora sądowego lub 

referendarza sądowego, uwzględniając w pierwszej kolejności ustalone zasady zastępstw.”; 

5) § 102 otrzymuje brzmienie: 

„§ 102. Sąd rejestrowy wydaje w zakresie określonym w art. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996 i 1579), zwanej dalej „ustawą o K.R.S.”, po uiszczeniu opłaty 

kancelaryjnej, kopie lub poświadczone odpisy dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2016 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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