
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. 

Poz. 1153 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, 

sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw 

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 365, 288, 875 i 1086) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów 

właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw 

(Dz. U. poz. 2548 oraz z 2019 r. poz. 603, 1305, 1926, 2221 i 2561) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Sąd Apelacyjny w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Koninie, Poznaniu 

i Zielonej Górze oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, kar-

nego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy gospo-

darcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na 

podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unij-

nych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Sąd Apelacyjny w Warszawie – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w Warszawie i War-

szawa-Praga w Warszawie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuń-

czego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, 

sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu go-

spodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu 

ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;”; 

2) w § 2: 

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) Sąd Okręgowy w Gdańsku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdań-

sku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Staro-

gardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinne-

go i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń spo-

łecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu 

prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także 

sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych,”, 

b) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) Sąd Okręgowy w Katowicach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Będzinie, Bytomiu, 

Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Kato-

wicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach oraz rozpo-
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znający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą 

oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, 

sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospo-

darczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu 

ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;”, 

c) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Sąd Okręgowy w Lublinie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Białej Podlaskiej, Cheł-

mie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, 

w Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie oraz rozpoznający sprawy 

z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lu-

stracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospo-

darcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na 

podstawie odrębnych ustaw, środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także 

sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych,”, 

d) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Sąd Okręgowy w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Chodzieży, Gnieźnie, 

Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald 

i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Rawi-

czu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, we Wrześni i w Zło-

towie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz 

zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru 

dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego 

należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej 

oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,”, 

e) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Sąd Okręgowy w Warszawie – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazo-

wieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warsza-

wy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla War-

szawy-Żoliborza w Warszawie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opie-

kuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, 

prowadzenia ewidencji partii politycznych, rejestru dzienników i czasopism, rejestru funduszy inwestycyj-

nych oraz rejestru funduszy emerytalnych, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodar-

czego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, sprawy z zakresu ochro-

ny konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, regulacji 

energetyki, telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego oraz rynku wodno-kanalizacyjnego, a także 

sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych,”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 
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