
s. 25  

Rejestr przedsiębiorców:  

• obejmuje następujące podmioty: spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów go-

spodarczych, spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną 

odpowiedzialnością, akcyjne, proste spółki akcyjne*, spółki europejskie, spółdzielnie, 

spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytuty 

działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

 

s. 27  

sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu są: zgromadzenie ogólne 

sędziów sądu apelacyjnego apelacji, zgromadzenie ogólne sędziów okręgu sądu 

okręgowego i zebranie zgromadzenie ogólne sędziów danego sądu rejonowego; 

 

s. 29  

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze 

rozporządzenia m.in.: tworzy i znosi sądy, ustala ich siedziby i obszary właściwości i zakres 

rozpoznawanych przez nie spraw; może przekazać jednemu sądowi apelacyjnemu 

rozpoznawanie spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów 

właściwości innych sądów apelacyjnych; może przekazać jednemu sądowi okręgowemu 

rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw gospodarczych 

z właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a 

jednemu sądowi rejonowemu – rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych lub spraw gospodarczych z właściwości innych sądów rejonowych, działających 

w tym samym okręgu sądowym, może także przekazać jednemu sądowi rejonowemu 

rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do 

właściwości innych sądów rejonowych, wyznacza sądy okręgowe właściwe jeden sąd 

okręgowy  właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków 

towarowych i wzorów wspólnotowych (sąd  sądy unijnych znaków towarowych i wzorów 

wspólnotowych) oraz ustala ich obszary właściwości w tych sprawach; 

 

s. 30  

 prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów 

sądu apelacyjnego albo okręgowego. Po powołaniu prezesa sądu apelacyjnego Minister Spra-



wiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji sądu 

apelacyjnego. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 

sędziów danego sądu apelacyjnego albo okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu;  

• prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 

apelacyjnego, okręgowego albo rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu okręgowego Mini-

ster Sprawiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu 

sądu okręgowego. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości 

spośród sędziów sądu apelacyjnego, okręgowego albo rejonowego na wniosek prezesa tego 

sądu;  

• prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości, spośród sędziów sądu 

okręgowego albo rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu rejonowego Minister Sprawied-

liwości albo prezes przełożonego sądu apelacyjnego bądź okręgowego przedstawia go ze-

braniu zgromadzeniu sędziów danego sądu rejonowego. Wiceprezesa sądu rejonowego 

powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo rejonowego, na 

wniosek prezesa tego sądu; 

 

(…) 

 w przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z pełnionej 

funkcji w toku kadencji, Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii.  

 Prezes sądu rejonowego może być odwołany także przez Ministra Sprawiedliwości w 

przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych w zakresie 

nadzoru nad komornikami sądowymi działającymi przy tym sądzie.  

 

s. 31 

Kolegium sądu:  

• kolegium sądu apelacyjnego składa się z 5 członków wybieranych przez zebranie sędziów  

prezesa sądu apelacyjnego sądu apelacyjnego oraz prezesów sądów okręgowych z obszaru 

właściwości sądu apelacyjnego.  spośród sędziów tego sądu oraz z prezesa sądu 

apelacyjnego, który jest przewodniczącym kolegium. Kadencja trwa 3 lata. Zbiera się ono 

nie rzadziej niż raz na kwartał na posiedzenie, które zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub 

na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. W posiedzeniach uczestniczy z głosem 

doradczym dyrektor sądu apelacyjnego;   

• kolegium sądu okręgowego składa się z: prezesa sądu okręgowego, najstarszego służbą 

wiceprezesa sądu okręgowego, przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu 



okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, 

po 1 z każdego sądu rejonowego, 2 przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez 

zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu  i prezesów sądów rejonowych z obszaru 

właściwości sądu okręgowego. 

 

s. 31 

Samorząd sędziowski:  

• Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego składa się z sędziów tego 

sądu apelacyjnego, przedstawicieli sędziów sądów okręgowych i przedstawicieli sędziów 

sądów rejonowych działających na obszarze apelacji. Przewodniczącym zgromadzenia 

sędziów sądu apelacyjnego jest prezes sądu apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa jego 

obowiązki pełni najstarszy służbą wiceprezes tego sądu. Sędziowie niebędący członkami 

zgromadzenia mogą brać udział w jego posiedzeniach, ale bez prawa głosu i wyboru udziału 

w głosowaniu. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku i jeżeli miałoby liczyć więcej 

niż 126 członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji 

sądu apelacyjnego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji  Sądu Apelacyjnego m.in.: 

opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów 

okręgowych, działających na obszarze apelacji wysłuchuje informacji prezesa sądu 

apelacyjnego o sytuacji w sądzie, może dokonać wyboru delegatów do udziału w 

posiedzeniach kolegium sądu zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na stanowiska 

sędziów sądu apelacyjnego; 

 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego składa się z wszystkich 

sędziów tego sądu okręgowego oraz przedstawicieli sędziów sądów rejonowych w okręgu 

sądowym, w liczbie odpowiadającej liczbie sędziów sądu okręgowego. Zgromadzenie zbiera 

się co najmniej raz w roku, a posiedzenia zwołuje prezes sądu okręgowego. Jeśli 

zgromadzenie miałoby liczyć więcej niż 126 członków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie 

przedstawicieli sędziów okręgu sądu okręgowego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu  

Sądu Okręgowego wysłuchuje informacji prezesa sądu okręgowego o sytuacji w sądzie 

działalności sądów oraz wyraża opinię w tym zakresie, może dokonać wyboru delegatów do 

udziału w posiedzeniach kolegium sądu zwoływanych w celu zaopiniowania kandydatów na 

stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądu rejonowego; 

 zebranie  Zgromadzenie ogólne sędziów danego sądu rejonowego składa się z 

wszystkich sędziów tego sądu. Mogą w nim uczestniczyć sędziowie delegowani do pełnienia 



obowiązków sędziego w tym sądzie oraz asesorzy sądowi tego sądu, bez prawa udziału w 

głosowaniu. Zebraniu Zgromadzeniu przewodniczy prezes sądu rejonowego, natomiast w 

razie jego nieobecności, najstarszy służbą wiceprezes, a w jego braku, najstarszy służbą 

przewodniczący wydziału w tym sądzie. W zebraniu sędziów sądu rejonowego mogą 

uczestniczyć asesorzy sądowi tego sądu, bez prawa udziału w głosowaniu. 

Udział w zgromadzeniu sędziów sądu rejonowego jest obowiązkowy, o ile zarządzi tak prezes 

sądu. Zebranie sędziów danego sądu wysłuchuje informacji prezesa o działalności sądu oraz 

wyraża opinię  i może wyrazić w tym zakresie opinię. 

 

 

s. 33 

Sędziowie:  

• sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu powołuje Prezydent  Sędzią sądu 

powszechnego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta RP, która złożyła 

ślubowanie wobec Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa , w terminie 

miesiąca od dnia przesłania tego wniosku;  

 

s. 34  

kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz na wolne stanowisko 

sędziego sądu okręgowego zgłasza się prezesowi właściwego sądu okręgowego, natomiast 

na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego i apelacyjnego – prezesowi sądu 

apelacyjnego; 

• prezes sądu, po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata warunków i wymogów formalnych 

zgłoszenia, zarządza, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia, dokonanie oceny 

kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego sędziego. Następnie prezes sądu apelacyjnego 

przedstawia kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu apelacyjnego albo okręgowego 

wraz z oceną kwalifikacji oraz ewentualnymi uwagami kandydata do zaopiniowania 

kolegium sądu apelacyjnego., a później zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji. 

Natomiast prezes sądu okręgowego przedstawia kandydaturę na stanowisko sędziego sądu 

okręgowego i sędziego sądu rejonowego wraz z wyżej wymienioną oceną i ewentualnymi 

uwagami kolegium sądu okręgowego, a następnie zgromadzeniu ogólnemu sędziów 

okręgu; 

 



s. 39  

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych:  

• za  Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), oczywistą i 

rażącą obrazę przepisów prawa, działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie 

utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości;  działania kwestionujące istnienie 

stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie 

konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej; działalność publiczną niedającą się 

pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; uchybienie godności 

urzędu (przewinienie dyscyplinarne), swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli 

przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się 

niegodnym urzędu sędziego bądź urzędu asesora sądowego; Asesor sądowy odpowiada 

dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), oraz za swoje postępowanie przed 

objęciem stanowiska, jeżeli przez nie okazał się niegodny urzędu asesora sądowego, tak jak 

sędzia. 

 

 karami dyscyplinarnymi są:  

1) upomnienie,  

2) nagana,  

3) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5%–50% na okres od 6 miesięcy do 2 lat,  

4) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający wydanie 

prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, dodatek funkcyjny i 

dodatek specjalny; 

5) usunięcie z zajmowanej funkcji,  

6) przeniesienie na inne miejsce służbowe,  

7) złożenie sędziego z urzędu.  

Wymierzenie kary określonej w pkt 2–56 pociąga za sobą pozbawienie możliwości awanso-

wania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres 5 lat, niemożność udziału w tym 

okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji 

prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego sądu. 

 

s. 48 



• przewodniczącym jest Prokurator Generalny. Kadencja trwa 2 4 lata. Obraduje na posie-

dzeniach, zwoływanych przez Prokuratora Generalnego z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Prokuratora Krajowego lub 1/3 liczby członków KRP; 

(…) 

• w prokuraturze regionalnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z dele-

gatów prokuratorów prokuratury regionalnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur 

okręgowych i rejonowych działających na obszarze działania prokuratury regionalnej. De-

legatów Delegatami prokuratorów prokuratury regionalnej wybiera  są zastępcy prokuratora 

regionalnego oraz pozostali delegaci wybierani w łącznej liczbie równej 1/2 liczby pro-

kuratorów prokuratury regionalnej przez zebranie prokuratorów prokuratury regionalnej. 

Delegatów  Delegatami prokuratorów prokuratur okręgowych są prokuratorzy okręgowi oraz 

pozostali delegaci, w łącznej liczbie równej 1/3 liczby prokuratorów prokuratury 

regionalnej, wybierają  wybierani przez zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i ze-

brania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów  Delegatami prokuratorów prokuratur 

rejonowych są prokuratorzy rejonowi oraz pozostali delegaci, w łącznej liczbie równej 2/3 

liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierają  wybierani przez zebrania 

prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów pochodzących z wyboru wybiera się na 

okres 4 lat. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator regionalny. 

Zgromadzenie prokuratorów: wysłuchuje informacji prokuratora regionalnego o działalności 

prokuratur i pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie, wybiera 2/3 liczby 

członków kolegium prokuratury regionalnej, wybiera przedstawiciela do KRP, wybiera 

członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, rozpatruje sprawozdania z 

działalności kolegium prokuratury regionalnej, wyraża opinie w innych sprawach 

przedstawionych przez prokuratora regionalnego lub kolegium prokuratury regionalnej; 

 

s. 74 

Pierwszy Prezes SN:  

• jest powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję, spośród 5 kandydatów wy-

branych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN i może zostać ponownie powołany tylko 

raz. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego dokonania przez Zgromadzenie Ogólne  

Sędziów SN w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN, 

wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb 84 członków 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jeżeli uchwały wyboru nie podjęto  



dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały  dokonania 

wyboru na kolejnym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej 3/5 liczby sędziów 

SN 75 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Jeżeli także na tym posiedzeniu 

wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać 

dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej 32 członków 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenia, o których mowa w 

zdaniu drugim i trzecim, zwołuje się na dzień przypadający nie później niż w terminie 5 

dni od daty odbycia poprzedniego posiedzenia. 

• kieruje pracami SN i reprezentuje go na zewnątrz, w szczególności:  

1) powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa SN kierującego pracą danej izby, przewodni-

czących wydziałów w tej izbie,  

2) reprezentuje SN przed TK lub w pracach komisji sejmowych i senackich albo wyznacza 

inną osobę do reprezentacji SN,  

3) opiniuje i przedstawia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Prezesa SN, wy-

branych przez zgromadzenie sędziów izby SN. 

 

s. 75 

Właściwość izb SN:  

• Izba Cywilna rozpoznaje: sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i 

opiekuńczego, a także sprawy dotyczące rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów;  

• Izba Karna zajmuje się sprawami rozpoznawanymi na podstawie KPK, KK, KKS, KPW;  

• Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje: sprawy z zakresu prawa pracy, ubez-

pieczeń społecznych, o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemy-

słowych oraz topografii układów scalonych o wynagrodzenie, sprawy rejestrowe, z wyłą-

czeniem spraw dotyczących rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów;  

• Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatruje: skargi nadzwyczajne, 

protesty wyborcze i przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 

oraz stwierdza ważność wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, 

w tym z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu 

kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego 

KRRiT, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi 

i wojskowymi oraz SN; wnioski lub oświadczenia dotyczące wyłączenia sędziego albo o 

oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujące zarzut braku 



niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego; skargi o stwierdzenie niezgodności z 

prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów 

wojskowych oraz sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

jeżeli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie. 

• Izba Dyscyplinarna zajmuje się sprawami:  

1) dyscyplinarnymi:  

a) sędziów SN, 

b) prowadzonymi na podstawie ustaw:  

– Prawo o adwokaturze,  

– o radcach prawnych,  

– Prawo o notariacie,  

– Prawo o ustroju sądów wojskowych,  

– o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu,  

– Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

– Prawo o prokuraturze,  

– o komornikach sądowych;  

2) o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie 

sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury; 

3) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów SN,  

4) z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku. 

 

s. 78 

Odpowiedzialność dyscyplinarna:  

• sędzia SN odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w tym za: 

oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa; działania lub zaniechania mogące uniemożliwić 

lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości; działania 

kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub 

umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej; działalność publiczną 

niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; uchybienie 

godności urzędu oraz za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił 



obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. 

Za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie;  

 

s. 79  

karami dyscyplinarnymi są:  

1) upomnienie,  

2) nagana,  

3) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5–50% na okres od 6 miesięcy do 2 lat,  

4) kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający wydanie 

prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę, dodatek funkcyjny i 

dodatek, o którym mowa w art. 48 § 7 SNU; 

5) usunięcie z zajmowanej funkcji,  

6) złożenie sędziego z urzędu. 

 

s. 187  

Właściwość rzeczowa: 

• podział spraw rozpoznawanych w I instancji przez sądy rejonowe i okręgowe: 

• sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy, z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla okręgo-

wych. Zajmują się m.in. sprawami: 

1) o ustalenie bądź zaprzeczenie pochodzenia dziecka, 

2) o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 

3) o rozwiązanie przysposobienia, 

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75 000 zł,  

5) o alimenty, 

6) o naruszenie posiadania, 

7) o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, 

8) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 

9) rozpoznawanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 

• do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o: 

1) prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, 

2) ochronę praw autorskich i pokrewnych, np. wzorów użytkowych i przemysłowych, 

3) roszczenia wynikające z prawa prasowego, 

7) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,  



8) odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia 

niezgodnego z prawem,  

9) roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie 

danych osobowych;  

• jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne 

budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi 

okręgowemu. 

4) prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł, 

5) wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,  

6) uchylenie, stwierdzenie nieważności albo ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał 

organów osoby prawnej bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

 

s. 193 

Pełnomocnicy procesowi:  

• adwokat, radca prawny, w sprawie własności przemysłowej  intelektualnej – rzecznik 

patentowy, natomiast w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem bądź 

interesami strony, osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia (jeżeli przedmiot 

sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia), współuczestnik sporu, rodzice, małżonek, 

rodzeństwo, zstępni strony, osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia;  

 

s. 212  

Postępowania odrębne: 

• postępowanie w sprawach małżeńskich; 

• postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi; 

• postępowanie w sprawach gospodarczych; 

• postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 

• postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania;  

• postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową; 

• postępowanie w sprawach regulacji energetyki; 

postępowanie w sprawach regulacji telekomunikacji i poczty;  

• postępowanie w sprawach regulacji transportu kolejowego;  



• postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego; 

• postępowanie w sprawach własności intelektualnej;  

• postępowanie nakazowe i upominawcze;  

• postępowanie uproszczone;  

• europejskie postępowania w sprawach transgranicznych;  

• postępowanie elektroniczne. 

 

s. 217  

Postępowanie elektroniczne:  

• w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które 

stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu;  

• czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie tele-

informatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym;  

• powód wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;  

• w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz 

zapłaty utracił moc. 

• nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli: 

1)  powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne; 

2)  doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. 

 

s. 250 

Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych:  

• jeżeli sprawca popełnił 2 lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, 

chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw sąd orzeka karę 

łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. i 

wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka 

karę łączną. Natomiast gdy po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub 

kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju 

albo inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w 

czasie popełnienia czynu; 

 

• sąd wymierza karę łączną w granicach od powyżej najwyższej z kar wymierzonych za 

poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 



2 lat ograniczenia wolności, 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar 

wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat 

ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej 

przyjmuje się w tej wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i 

latach.  Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a 

chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec 

karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast gdy chociażby jedna z podlegających 

łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo; 

 

s. 294 

• zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, jeżeli:  

1) ustała przyczyna zatrzymania,  

2) w terminie 48 godzin od zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji sądu z 

wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, albo nie ogłoszono mu 

tego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony w art. 250 § 3b 

KPK (można odstąpić od przymusowego doprowadzenia do sądu podejrzanego, jeżeli 

zostanie zapewniony udział podejrzanego w posiedzeniu, w szczególności złożenie przez 

niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tego 

posiedzenia na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku), 

3) polecenie takie wyda sąd lub prokurator, 

 

s. 313 

4. Orzekanie kary łącznej:  

• sąd orzeka ją: w wyroku skazującym – w odniesieniu do kar wymierzonych za przypisane 

oskarżonemu tym wyrokiem przestępstwa, w wyroku łącznym – w pozostałych wypadkach;  

• gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie 

skazano lub wobec której orzeczono karę łączną prawomocnie skazanej wyrokami różnych 

sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok 

skazujący albo łączny w I instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli w I 

instancji orzekały sądy różnego rzędu, to wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. W razie 

zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, o karze łącznej orzeka ten z sądów, 

który wymierzył surowszą karę podlegającą łączeniu; 



• jeśli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, to 

z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni traci moc. Jeżeli natomiast choćby jeden z 

wyroków będących podstawą wyroku łącznego ulega uchyleniu lub zmianie, wyrok łączny  

traci moc. 

 

s. 429 

Podstawowe definicje: 

• spółkami handlowymi są: 

1) spółka jawna, 

2) spółka partnerska, 

3) spółka komandytowa, 

4) spółka komandytowo-akcyjna, 

5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

6) prosta spółka akcyjna*, 

7) spółka akcyjna 

 

• spółka kapitałowa – z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i akcyjna; 

 

s. 441 

Prosta spółka akcyjna:  

• może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez jedno-

osobową spółkę z o.o. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki;  

• akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Nie posiadają war-

tości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne;  

• kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Wysokość kapitału akcyjnego nie 

jest określana w umowie spółki;  

• do powstania spółki wymaga się:  

1) zawarcia umowy spółki,  

2) ustanowienia organów spółki określonych przez ustawę lub umowę spółki,  

3) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w 

kwocie wskazanej powyżej,  

4) wpisu do rejestru;  



• umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Może 

być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Firma spółki może być obrana 

dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „prosta spółka akcyjna” (w 

skrócie „P.S.A.");  

• wkłady powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do 

rejestru. Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w 

organizacji;  

• uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 

akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu 

określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie 

określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd;  

• akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub postanowie-

niom umowy spółki (odbiorca), jest obowiązany do jej zwrotu. Członkowie organów spółki 

odpowiadają za zwrot wypłaty solidarnie z jej odbiorcą, chyba że nie ponoszą winy;  

• akcje nie mają formy dokumentu, podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. 

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Zbycie lub obciążenie 

akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności;  

• akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez jego 

zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji stanowi zmianę umowy spółki;  

• spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie 

dotyczy nabycia akcji:  

1) w celu ich umorzenia, 

2) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego w uchwale akcjonariuszy,  

3) w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z 

innego majątku akcjonariusza,  

4) w drodze sukcesji uniwersalnej,  

5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie;  

• spółka nie może obejmować akcji własnych. Zakaz ten dotyczy również obejmowania 

akcji spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną. Jednakże objęcie akcji z na-

ruszeniem powyższej zasady jest ważne. 

 

s. 450 

Przekształcenia spółek:  



• spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowie-

dzialnością, prosta spółka akcyjna oraz akcyjna (spółka przekształcana) może być prze-

kształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być 

przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Nie może być przekształcona 

spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Przedsiębiorca 

będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą 

(przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jed-

noosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą); 

 

s. 452 

• przepisy tej ustawy stosuje się do: przedsiębiorców w rozumieniu KC (jeśli ustawa nie sta-

nowi inaczej), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek 

akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek 

handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 

swoim majątkiem oraz wspólników spółki partnerskiej;  


