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Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości

z dnia 23 lutego 2007 r.

Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych
(Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.)

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje:

Dział I. Przepisy wstępne

§ 1. Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek 
i czas urzędowania sądów powszechnych, zwanych dalej „sąda-
mi”, porządek czynności podejmowanych w sądach, wykony-
wania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok 
czynności administracyjnych w  sprawach należących do wła-
ściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania po-
mieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i  innych 
osób przebywających w sądach. 

1. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Sprawiedliwości ni-
niejszego rozporządzenia stanowi art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 
Określona w nim delegacja do wydania przez Ministra Sprawiedliwości 
aktu wykonawczego do ustawy nie brzmi tożsamo z zakresem przed-
miotowym wskazanym w  §  1 RegUrzędSądPowsz. Artykuł  41  §  1 
PrUSP, w którym ustawodawca określił granice delegacji do wydania, 
w drodze rozporządzenia, regulaminu wewnętrznego urzędowania są-
dów powszechnych, ma szerszy zakres przedmiotowy niż ten, który jest 
określony w § 1 RegUrzędSądPowsz. Z delegacji ustawowej (art. 41 § 1 
PrUSP) wynika bowiem, że regulamin powinien określać wewnętrzną 
organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w są-
dach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań sę-
dziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych 
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w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy 
i rozkład czasu urzędowania oraz szczegółowe warunki udostępniania 
pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób 
przebywających w sądach. Treść § 1 RegUrzędSądPowsz, określające-
go przedmiot regulacji rozporządzeniem, pomija zatem wskazanie po-
rządku urzędowania organów sądów, choć w istocie częściowo materię 
tę reguluje. Kwestia systemów i rozkładu czasu urzędowania, w któ-
rym zawiera się czas pracy osób wykonujących czynności w sądach na 
podstawie różnych stosunków prawnych, została uregulowana jedynie 
fragmentarycznie.
2. Ustawodawca zalecił, aby Minister Sprawiedliwości, wydając 

rozporządzenie, miał na uwadze zasady sprawności,  racjonalności, 
ekonomicznego i szybkiego działania, a także aby uwzględnił potrze-
by zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom. 
To słuszne zalecenie, niezawierające wprawdzie żadnych szczegóło-
wych wskazówek, ma na celu optymalną realizację celu nadrzędnego, 
zapisanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie odnoszącym 
się  do  reguł  urzędowania  sądów  powszechnych.  Zgodnie  bowiem 
z brzmieniem art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do spra-
wiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Regulamin 
jest tym aktem wykonawczym, którego zadaniem jest taka organiza-
cja urzędu państwowego, jakim jest sąd, aby wymiar sprawiedliwości 
sprawowany przez sądy oraz zadania z zakresu ochrony prawnej były 
wykonywane w sposób odpowiadający najwyższym standardom euro-
pejskiego państwa prawa ze szczególnym uwzględnieniem charakteru 
uprawnień podmiotów, których dotyczy art. 45 Konstytucji RP. Sądy 
realizując rzetelnie powierzone im zadania z zakresu wymiaru spra-
wiedliwości i ochrony prawnej powinny dokonywać takiej wykładni 
przepisów RegUrzędSądPowsz, aby zasady sprawności, racjonalności, 
ekonomicznego i szybkiego działania znalazły urzeczywistnienie w co-
dziennym funkcjonowaniu. 
3. Należy przyjąć, że art. 41 § 1 zd. 2 PrUSP obejmuje zarówno całą 

infrastrukturę, stanowiącą niezbędną bazę funkcjonowania sądów, jak 
również działalność administracyjną sądów, organizację pracy, czyn-
ności organów oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze w są-
dach, a przede wszystkim rzeczywiste gwarancje zapewnienia sędziom 
niezbędnych warunków do należytego wykonywania powierzonych im 
zadań. 
4. Jednoznaczne określenie działalności administracyjnej sądów jest 

trudne do precyzyjnego i wyczerpującego zdefiniowania. Najogólniej 
rzecz  ujmując,  uwzględniając  art.  8  pkt  1  i  2 PrUSP w brzmieniu 
obowiązującym od 28.3.2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1192), 
należy wskazać, że działalność administracyjna sądów polega na za-
pewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz 



3

Dział I. Przepisy wstępne

majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań 
oraz zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, 
bezpośrednio związanego z wykonywaniem zadań, o których mowa 
w art. 1 § 2 i 3 PrUSP. Fundamentalnym zadaniem, które spoczywa 
na sądach powszechnych, jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojsko-
wych oraz Sądu Najwyższego, jak również wykonywanie powierzo-
nych w drodze ustaw zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 1 § 2 i 3 
PrUSP). Działalność administracyjna sądów należy do organów sądów, 
osób pełniących funkcje oraz do urzędników, a czynności z zakresu 
działalności administracyjnej sądów należą także do sędziów, jeżeli to 
wynika z przepisów prawa. 
5. Zgodnie z brzmieniem art. 41 § 1 PrUSP wydanie rozporządzenia 

następuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Opinia 
nie jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. Zarówno zatem w sy-
tuacji, w której Krajowa Rada Sądownictwa jako organ konstytucyjny 
stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 
ust. 1 Konstytucji RP), opiniuje przedstawiony jej projekt rozporządze-
nia pozytywnie bądź negatywnie czy też zgłasza określone uwagi do 
brzmienia poszczególnych przepisów postulując ich korektę, Minister 
Sprawiedliwości nie  jest  związany wyrażoną w  ten  sposób opinią. 
Z uwagi jednak na usytuowanie Krajowej Rady Sądownictwa w po-
rządku ustrojowym państwa, określonym w Konstytucji RP, należy 
uznać, że opinia wyrażona przez ten organ powinna być uwzględniana 
przy wydawaniu aktów prawnych na podstawie delegacji ustawowych 
przez organ władzy wykonawczej, jakim jest Minister Sprawiedliwości. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie 
Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) Rada opiniuje projekty 
aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów oraz przed-
stawia wnioski w tym zakresie. Rada wyraża opinie w tym przedmiocie 
w formie uchwał, które podejmuje zgodnie z art. 21 ust. 2 KRadSU 
bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym 
na żądanie członka Rady głosowanie jest tajne.
Wzgląd na propozycję ustrojową Krajowej Rady Sądownictwa, szcze-

gólnie kompetencje tego organu, doświadczenie i znajomość całokształtu 
wymiaru sprawiedliwości, stanowią uzasadnioną podstawę do oczekiwa-
nia, że Minister Sprawiedliwości wydając akt wykonawczy, jakim jest 
Regulamin będzie kierował się wskazówkami sformułowanymi przez 
Radę.
6. Jak wskazano wyżej, zakres przedmiotowy rozporządzenia określo-

ny w omawianym przepisie nie brzmi tożsamo z zakresem określonym 
w art. 41 § 1 PrUSP. Poza drobnymi różnicami w ujęciu redakcyjnym 
przedmiotu rozporządzenia nie obejmuje on „dopuszczalnych systemów 
i rozkładu czasu urzędowania”, mimo uwzględnienia także tej kwestii 
w delegacji ustawowej. Omawiany przepis obejmuje wprawdzie czas 
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urzędowania sądów, jednak nie w pełnym ujęciu określonym w ustawie, 
tj. bez uwzględnienia „systemów i rozkładu czasu pracy”. 
7. Powyższy brak jest zasadny o tyle, że kwestia czasu pracy sędziów 

i innych pracowników sądów jest uregulowana w odrębnych przepisach. 
Zagadnienie czasu pracy osób wykonujących czynności w sądach wy-
maga sformułowania kilku uwag ze względu na jego znaczenie dla pra-
widłowego urzędowania sądów. 
8. Czas pracy sędziów uregulowany został w art. 83 PrUSP, z którego 

wynika, że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań. 
Przepis ten ustanawia zadaniowy system czasu pracy sędziego, który 
uzasadniony jest szczególnym charakterem służby i organizacją pracy. 
Oznacza to, że sędzia nie ma określonych sztywnych ram czasu pracy, 
który wynika z nałożonych zadań, określonych podziałem czynności 
obowiązujących sędziego, poza czasem pracy na sesjach oraz w ramach 
dyżurów,  które wskazują  konkretne  godziny  obowiązującego  czasu 
pracy. 
Nie oznacza to jednak, że zakres zadań nałożonych na sędziego nie 

doznaje żadnych ograniczeń z punktu widzenia koniecznego do ich re-
alizacji czasu. Powinien on bowiem być tak określony, aby możliwe było 
wykonanie zadań przez sędziego w ramach norm powszechnie obowią-
zujących, a wynikających z prawa pracy. Z art. 129 § 1 KP wynika, że 
czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 go-
dzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie roz-
liczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy. W praktyce wypełnienie 
powyższej normy jest niezwykle trudne do weryfikacji z uwagi na brak 
formalnej ewidencji czasu pracy sędziego. Poza czynnościami, które 
sędzia jest obowiązany przeprowadzić na wyznaczonych rozprawach, 
posiedzeniach, dyżurach w budynku sądu, w liczbie wynikającej z po-
działu czynności, ma także obowiązek wykonać wiele innych czynności, 
niekoniecznie w budynku sądu. Czas pracy sędziego jest zatem ściśle 
związany z liczbą spraw powierzonych mu do rozpoznania, stopniem 
ich trudności, złożoności i skomplikowania. 
Zakres zadań powierzonych sędziemu wynika bezpośrednio z podzia-

łu czynności ustalanego przez prezesa sądu apelacyjnego (dla sędziów 
tego sądu) i prezesa sądu okręgowego (dla sędziów tego sądu, jak rów-
nież sędziów sądów rejonowych okręgu), po zaopiniowaniu przez od-
powiednie kolegium sądu. Prezes sądu jest zatem tym organem, na któ-
rym spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za oparte na obiektywnych 
przesłankach obciążenie sędziów, co jest zadaniem szczególnie trudnym 
ze względu na różne kategorie spraw, ich odmienną specyfikę i niekiedy 
niemożliwą do przeprowadzenia rzetelną analizę porównawczą stopnia 
trudności różnych rodzajów spraw. Nie bez znaczenia jest także oko-
liczność, że liczba zadań obciążających sędziów jest zmienna i zależna 
przede wszystkim od czynników o charakterze obiektywnym (zakres 
kognicji sądów, poziom wpływu spraw poszczególnych kategorii).
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Zgodnie z uchw. SN z 8.4.2009 r. (II PZP 2/09, OSNP 2009, Nr 19–20, 
poz. 249) sędziemu sądu powszechnego nie przysługuje dodatkowe wy-
nagrodzenie na zasadach wynikających z art. 1511 KP w razie świad-
czenia  pracy w  rozmiarze wykraczającym poza  normy  czasu  pracy 
ustanowione w art. 129 § 1 KP. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia 
SN zwrócił m.in. uwagę na to, że w głębszej warstwie językowej sfor-
mułowanie zawarte w art. 83 PrUSP jest odmienne od zastosowanego 
w art. 140 KP. W ostatnim z przepisów mówi się o tym, że w przypadku 
stosowania zadaniowego czasu pracy pracodawca z pracownikiem usta-
la zadania do wykonania, uwzględniając wymiar czasu pracy, o którym 
mowa w art. 129 KP. Innymi słowy, KP pozwala na wprowadzenie sys-
temu zadaniowego czasu pracy, ale uzgodnienie rozmiaru prac zależy 
od stron stosunku pracy i musi odnosić się do wymiaru czasu pracy 
określonego w art. 129 KP. Tymczasem art. 83 PrUSP stanowi tylko, 
że czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań. Przepis 
nie odsyła do żadnych norm czasu pracy ani jego wymiaru, jak to czyni 
art. 140 KP. Jest to różnica zasadnicza, która nie pozwala przyjąć, że czas 
pracy określony w art. 83 PrUSP jest rodzajem zadaniowego czasu pracy 
z KP i w związku z tym trzeba do jego wykładni stosować orzecznictwo 
odnoszące się do konsekwencji przekroczenia norm z art. 129 KP. Czas 
pracy sędziego jest bowiem szczególny w tym sensie, że musi on wy-
konywać każde zadanie, wynikające z przydzielonych mu obowiązków. 
W związku z powyższym SN skonstatował, że PrUSP w pełni normuje 
czas pracy sędziego i nie pozwala na posiłkowe stosowanie KP w tym 
zakresie .
9. Czas pracy urzędników  i  innych pracowników sądów, zgodnie 

z odesłaniem wynikającym z art. 18 PracSądProkU,  jest uregulowa-
ny w ustawie z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.). Z art. 18 ustawy o pracow-
nikach sądów i prokuratur wynika bowiem, że w sprawach nieuregulo-
wanych tą ustawą do urzędników i innych pracowników sądów i proku-
ratury stosuje się odpowiednio przepisy PracUrzPaństwU, a w sprawach 
nieuregulowanych i w tej ustawie – przepisy KP. 
Czas pracy pracowników urzędów państwowych został uregulowany 

w PracUrzPaństwU, nie stosuje się zatem do tej kategorii pracowników 
przepisów KP, lecz na zasadzie lex specialis – przepisy wymienionej 
ustawy. Zgodnie z art. 29 PracUrzPaństwU, w brzmieniu obowiązującym 
od 23.9.2010 r. (nadanym ustawą z 5.8.2010 r. o zmianie ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych, Dz.U. Nr 165, poz. 1118), czas pracy 
urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i śred-
nio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuż-
szym niż 8 tygodni. W wypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej 
organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest 
dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych 
rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na 
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tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygo-
dni. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może 
być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych 
wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. Powyższej reguły, 
dopuszczającej możliwość zatrudniania poza normalnym czasem pracy, 
nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz do osób (bez ich zgody) sprawują-
cych pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących 
się dziećmi w wieku do 8 lat. Wprowadzona 23.9.2010 r. nowelizacja 
przytoczonego art. 29 PracUrzPaństwU dotyczyła art. 29 ust. 3. Zgodnie 
z nowym brzmieniem tego przepisu urzędnicy państwowi mogą być za-
trudniani w tzw. równoważnym systemie czasu pracy, czyli w warun-
kach wydłużenia dobowej normy czasu pracy w niektórych dniach oraz 
poza normalnymi godzinami pracy, w porze nocnej, a także w niedziele 
i święta. Tej reguły nie stosuje się jednak do kobiet w ciąży oraz do 
osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub 
opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat – bez zgody tychże osób. 
W nowym brzmieniu przepisu zatem zakaz zatrudniania wymienionych 
wyżej osób w równoważnym systemie czasu pracy, w godzinach nad-
liczbowych, w porze nocnej, a także w niedziele i święta nie ma już 
charakteru bezwzględnego, gdyż zakaz nie obowiązuje, jeżeli urzędnik 
wyrazi zgodę na zatrudnienie w takich warunkach. Poza powyższym 
nowelizacja rozszerzyła krąg osób objętych względnym zakazem w tym 
znaczeniu, że nie dotyczy on  już obecnie  tylko kobiet opiekujących 
się dziećmi w wieku do 8 lat, lecz wszystkich osób (bez względu na 
płeć) sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub 
opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat. Zgodnie zatem z wyrażoną 
w Konstytucji – zasadą równości kobiet i mężczyzn poszerzono krąg 
osób uprawnionych do pewnych przywilejów w zakresie czasu pracy, 
z uwagi na sprawowaną opiekę. 
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Rozdział 1. Nazwy sądów

§  2.  1.  Nazwę sądu apelacyjnego, okręgowego i  rejonowego 
ustala się zgodnie z nazwą miejscowości stanowiącej jego sie-
dzibę.

2. Jeżeli dwa lub więcej sądów rejonowych ma tę samą siedzi-
bę, nazwy sądów dla poszczególnych dzielnic uzupełnia się 
przez wskazanie zakresu ich właściwości terytorialnej. 

3. Nazwę sądu funkcjonującego w tymczasowej siedzibie uzupeł-
nia się przez dodanie wyrazów: „z tymczasową siedzibą w ...”.

1.  Struktura  organizacyjna  sądownictwa  powszechnego  obejmu-
je 3 szczeble sądów w ramach dwóch instancji: sądy apelacyjne, sądy 
okręgowe i sądy rejonowe (w takim ogólnym ujęciu określona została 
w PrUSP). Nie oznacza to jednak, że poszczególne sądy są tworzone 
na podstawie aktu prawnego rzędu ustawy. O utworzeniu czy zniesie-
niu danego sądu, ustaleniu siedziby i obszaru właściwości decyduje bo-
wiem Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzeń wydawanych na 
podstawie delegacji wynikającej z art. 20 PrUSP, po zasięgnięciu opinii 
Krajowej Rady Sądownictwa. 
Nazwa sądu, bez względu na szczebel sądu, jest ściśle i bezpośrednio 

związana z decyzją o jego utworzeniu. Obecnie w Polsce funkcjonuje 
11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych i 321 sądów rejonowych, 
które w swej nazwie wskazują miejscowość stanowiącą siedzibę sądu 
(choć w wielu przypadkach nie tylko). 
Zasady, tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych 

nazw miejscowości i ich części oraz sposób ustalania i ogłaszania wy-
kazów urzędowych  nazw miejscowości  i  ich  części  określa  ustawa 
z 29.8.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjogra-
ficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2002 r. 

w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych  i sądów rejono-
wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 180, 
poz. 1508 ze zm.) na szczeblu sądów apelacyjnych ustalono następujące 
nazwy sądów, ich siedziby i obszary właściwości (według stanu praw-
nego na dzień 1.7.2011 r.): 
1)  Sąd Apelacyjny w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości 

Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce 
i Suwałkach,
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2)  Sąd Apelacyjny w Gdańsku – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Słupsku, 
Toruniu i Włocławku,

3)  Sąd Apelacyjny w Katowicach – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach 
i Katowicach,

4)  Sąd Apelacyjny w Krakowie  –  obejmujący  obszar właściwo-
ści Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu 
i Tarnowie,

5)  Sąd Apelacyjny w Lublinie  –  obejmujący  obszar właściwości 
Sądów Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

6)  Sąd Apelacyjny w Łodzi – obejmujący obszar właściwości Sądów 
Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku 
i Sieradzu,

7)  Sąd Apelacyjny w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,

8)  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  –  obejmujący  obszar  właści-
wości  Sądów Okręgowych w:  Krośnie,  Przemyślu,  Rzeszowie 
i Tarnobrzegu,

9)  Sąd Apelacyjny w Szczecinie  –  obejmujący  obszar właściwo-
ści Sądów Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie 
i Szczecinie,

10) Sąd Apelacyjny w Warszawie – obejmujący obszar właściwości 
Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-
-Praga w Warszawie,

11) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy 
i Wrocławiu. 

Wszystkie wymienione sądy, poza Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, zo-
stały utworzone 1.10.1990 r. Siedem spośród nich zostało utworzonych na 
podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.8.1990 r. w spra-
wie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obsza-
rów właściwości (Dz.U. Nr 56, poz. 335). Zgodnie z tym rozporządzeniem 
ustalono siedziby sądów, wskazując je w nazwach poszczególnych sądów, 
obszary właściwości zaś zostały wówczas określone poprzez wskazanie wo-
jewództw według ówczesnej mapy administracyjnej państwa. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmował ówczesne województwa: war-

szawskie, ciechanowskie, olsztyńskie, ostrołęckie, płockie i radomskie; Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku – województwa: białostockie, łomżyńskie i su-
walskie; Sąd Apelacyjny w Gdańsku – województwa: bydgoskie, elbląskie, 
gdańskie, koszalińskie, słupskie, toruńskie i włocławskie; Sąd Apelacyjny 
w Lublinie – województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, siedlec-
kie i zamojskie; Sąd Apelacyjny w Łodzi – województwa: kaliskie, łódz-
kie, piotrkowskie, sieradzkie i skierniewickie; Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
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– województwa: gorzowskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, poznańskie, 
szczecińskie i zielonogórskie oraz Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – woje-
wództwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie. W wymie-
nionym rozporządzeniu wskazano także te województwa, dla których sądy 
apelacyjne miały zostać utworzone w drodze odrębnego rozporządzenia. 
Sądy Apelacyjne: w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu zostały utworzone 
także z dniem 1.10.1990 r., na podstawie odrębnego rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 3.9.1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych 
w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 
właściwości (Dz.U. Nr 64, poz. 375). W treści tego rozporządzenia wskaza-
no, że wymienione sądy uzupełniają sieć sądów apelacyjnych utworzonych 
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 13.8.1990 r. 
Jeden  z  obecnie  funkcjonujących  sądów  tego  szczebla  –  Sąd 

Apelacyjny w  Szczecinie  –  został  utworzony  znacznie  później,  bo 
1.1.2005  r.,  na  podstawie  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z 17.12.2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okrę-
gowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wła-
ściwości (Dz.U. Nr 220, poz. 2187). W związku z utworzeniem tego sądu 
znacznemu ograniczeniu uległ obszar właściwości Sądu Apelacyjnego 
w  Poznaniu  poprzez  przypisanie  Sądów Okręgowych w Gorzowie 
Wielkopolskim i Szczecinie nowo utworzonemu Sądowi Apelacyjnemu 
w Szczecinie, który przejął także Sąd Okręgowy w Koszalinie z dotych-
czasowego okręgu apelacji gdańskiej. 
Nazwy wszystkich sądów apelacyjnych zawierają nazwę miejscowo-

ści stanowiącej siedzibę sądu. 
Analizując obecną mapę podziału granic właściwości terytorialnej po-

szczególnych sądów apelacyjnych, należy wskazać, że w okresie ostat-
niego dwudziestolecia w zakresie nazw poszczególnych sądów zaszły 
niewielkie zmiany, gdyż po utworzeniu 1.10.1990 r. 10 sądów apelacyj-
nych, dodatkowo utworzony został tylko jeden sąd apelacyjny. Bardzo 
istotne natomiast i szeroko zakrojone zmiany objęły w tym okresie ob-
szary właściwości tych sądów. 
Przede wszystkim zmianie uległy zasady określania tych obszarów, 

co wydaje się słuszne wobec braku powiązań między mapą właściwości 
terytorialnej sądów a podziałem administracyjnym państwa. Pierwotne 
określenie obszarów właściwości było ściśle związane z granicami wo-
jewództw, obecnie natomiast obejmuje wyłącznie granice właściwości 
terytorialnej sądów okręgowych, które nie wiążą się z podziałem admi-
nistracyjnym państwa. 
Istotne zmiany obszarów właściwości dotyczyły Sądów Apelacyjnych 

w Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie. 
Pozostało to bez wpływu na dotychczasowe nazwy tych sądów. 
Ostatnia nowelizacja przepisów regulujących obszary właściwo-

ści sądów apelacyjnych weszła w życie 1.8.2010 r. (rozporządzenie 
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Ministra Sprawiedliwości z 2.7.2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejono-
wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Dz.U. Nr 133, 
poz. 894). Na tej podstawie zmianie uległy granice właściwości 3 są-
dów szczebla apelacyjnego, tj. Sądów Apelacyjnych w: Warszawie, 
Łodzi i Białymstoku, w ten sposób, że od 1.8.2010 r. Sąd Apelacyjny 
w Warszawie obejmuje swą właściwością jedynie dwa sądy okręgo-
we mające  siedzibę w Warszawie,  zatem obszar właściwości  tego 
sądu  uległ  kolejnemu  ograniczeniu,  natomiast  poszerzeniu  uległa 
właściwość  terytorialna Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który 
objął swym zasięgiem także obszar właściwości Sądu Okręgowego 
Ostrołęce oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który objął  swym za-
sięgiem także obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku. Oba 
te  sądy  przed  1.8.2010  r.  należały  do  obszaru  właściwości  Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie. 
Projekt powyższej nowelizacji Krajowa Rada Sądownictwa zaopinio-

wała negatywnie, co jednak nie zostało uwzględnione przez Ministra 
Sprawiedliwości przy podejmowaniu decyzji o reorganizacji. W podję-
tej w tym przedmiocie uchwale z 13.5.2010 r. Rada wskazała, że pro-
jekt nie doprowadzi do usprawnienia funkcjonowania sądów apelacji 
warszawskiej, ze względu na wagę i marginalną liczbę spraw, jaka jest 
przekazywana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z sądów w Ostrołęce 
i Płocku, w odniesieniu do ogółu rozpoznawanych spraw w tym sądzie. 
Rada podniosła, że uzasadnienie do projektu nie zawiera żadnych danych 
w tym przedmiocie, a jedynie porównuje istniejącą zaległość w Sądzie 
Apelacyjnym w Warszawie, Łodzi i Białymstoku w ujęciu statystycz-
nym. W opinii Rady podkreślono także negatywny skutek proponowanej 
zmiany w zakresie wzrostu wydatków z budżetu państwa, jak również 
wskazano na trudności komunikacyjne, co ma istotne znaczenie dla do-
stępności do sądu. Wszystkie te okoliczności stanowią o braku pogłę-
bionej analizy, która powinna poprzedzać propozycje w zakresie zmian 
w strukturze sądów. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa powyższe 
uwagi, wyrażane także przy okazji wydawania innych uchwał w przed-
miocie reorganizacji obszarów właściwości terytorialnej sądów, powin-
ny być uwzględniane w procesie kształtowania optymalnej struktury 
organizacyjnej sądów, jednak najczęściej są pomijane przez Ministra 
Sprawiedliwości, do którego należy podjęcie ostatecznej decyzji. 
2. Po analizie obecnej mapy podziału obszarów właściwości sądów 

wszystkich szczebli w kontekście nadanych im nazw oraz siedzib wska-
zać należy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, w brzmieniu obowią-
zującym na dzień 1.4.2011 r., na szczeblu sądów okręgowych w ramach 
okręgów apelacyjnych, ustalono następujące nazwy sądów, ich siedziby 
i obszary właściwości: 
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1) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (5 są-
dów okręgowych, 27 sądów rejonowych):
a)  Sąd Okręgowy w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości 

Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim  i So-
kółce,

b)  Sąd Okręgowy w Łomży – obejmujący obszar właściwości Są-
dów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowiec-
kiem i Zambrowie,

c)  Sąd Okręgowy w Olsztynie  –  obejmujący  obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kę-
trzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, 
Piszu i Szczytnie,

d)  Sąd Okręgowy w Ostrołęce  –  obejmujący  obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Prza-
snyszu, Pułtusku i Wyszkowie,

e)  Sąd Okręgowy w Suwałkach – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Su-
wałkach;

2) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (6 sądów 
okręgowych, 42 sądy rejonowe):
a)  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy  –  obejmujący  obszar właści-

wości  Sądów  Rejonowych  w:  Bydgoszczy,  Inowrocławiu, 
Mogilnie,  Nakle  nad  Notecią,  Szubinie,  Świeciu,  Tucholi 
i Żninie,

b)  Sąd Okręgowy w Elblągu – obejmujący obszar właściwości Są-
dów  Rejonowych  w:  Braniewie,  Działdowie,  Elblągu,  Iławie, 
Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

c)  Sąd  Okręgowy  w  Gdańsku  –  obejmujący  obszar  właściwości 
Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzy-
nie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wej-
herowie,

d)  Sąd Okręgowy w  Słupsku  –  obejmujący  obszar  właściwości 
Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lę-
borku, Miastku i Słupsku,

e)  Sąd Okręgowy w Toruniu – obejmujący obszar właściwości Są-
dów Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, 
Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie,

f)  Sąd Okręgowy we Włocławku – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Ra-
dziejowie, Rypinie i Włocławku,

3) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
(4 sądy okręgowe, 29 sądów rejonowych):
a)  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej – obejmujący obszar właściwości 

Sądów Rejonowych w: Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,
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b) Sąd Okręgowy w Częstochowie – obejmujący obszar właściwo-
ści Sądów Rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie 
i Zawierciu,

c) Sąd Okręgowy w Gliwicach – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Racibo-
rzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisła-
wiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,

d) Sąd Okręgowy w Katowicach – obejmujący obszar właści-
wości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, 
Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowice-Wschód w Kato-
wicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, My-
słowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu 
i Tychach,

4) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie (4 sądy 
okręgowe, 35 sądów rejonowych):
a) Sąd Okręgowy w Kielcach – obejmujący obszar właściwości 

Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy 
Wielkiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzy-
skim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Stara-
chowicach, Staszowie i Włoszczowie,

b) Sąd Okręgowy w Krakowie – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, dla Krakowa-Krowo-
drzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla 
Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, 
Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,

c) Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – obejmujący obszar właści-
wości Sądów Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, 
Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

d) Sąd Okręgowy w Tarnowie – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej 
i Tarnowie,

5)  w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie (4 sądy 
okręgowe, 30 sądów rejonowych):
a) Sąd Okręgowy w Lublinie – obejmujący obszar właściwości 

Sądów Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, 
Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
Lublin-Zachód w Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puła-
wach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie,

b) Sąd Okręgowy w Radomiu – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, 
Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu,

c) Sąd Okręgowy w Siedlcach – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Sie-
dlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie,
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d)  Sąd  Okręgowy  w  Zamościu  –  obejmujący  obszar  właściwości 
Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubel-
skim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu,

6) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi (5 sądów 
okręgowych, 34 sądy rejonowe):
a)  Sąd Okręgowy w Kaliszu – obejmujący obszar właściwości Są-

dów Rejonowych w:  Jarocinie,  Kaliszu,  Kępnie,  Krotoszynie, 
Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,

b)  Sąd Okręgowy w Łodzi – obejmujący obszar właściwości Są-
dów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie,  Łęczycy,  dla Łodzi-
-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Łowiczu, 
Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,

c)  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim – obejmujący obszar 
właściwości Sądów Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotr-
kowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

d)  Sąd Okręgowy w Płocku – obejmujący obszar właściwości Są-
dów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, 
Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie,

e)  Sąd  Okręgowy  w  Sieradzu  –  obejmujący  obszar  właściwości 
Sądów Rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu  i Zduńskiej 
Woli,

7) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (3 sądy 
okręgowe, 32 sądy rejonowe):
a)  Sąd Okręgowy w Koninie – obejmujący obszar właściwości Są-

dów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku,
b)  Sąd Okręgowy w Poznaniu – obejmujący obszar właściwości Są-

dów  Rejonowych  w:  Chodzieży,  Gnieźnie,  Gostyniu,  Grodzisku 
Wielkopolskim,  Kościanie,  Lesznie,  Nowym  Tomyślu,  Oborni-
kach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Ra-
wiczu,  Szamotułach,  Śremie,  Środzie Wielkopolskiej,  Trzciance, 
Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

c)  Sąd Okręgowy w Zielonej Górze – obejmujący obszar właści-
wości Sądów Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, 
Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach,

8) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (4 sądy 
okręgowe, 20 sądów rejonowych):
a)  Sąd Okręgowy w Krośnie – obejmujący obszar właściwości Są-

dów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,
b)  Sąd  Okręgowy  w  Przemyślu  –  obejmujący  obszar  właściwo-

ści Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu 
i Przeworsku,

c)  Sąd Okręgowy w Rzeszowie – obejmujący obszar właściwości 
Sądów  Rejonowych  w:  Dębicy,  Leżajsku,  Łańcucie,  Ropczy-
cach, Rzeszowie i Strzyżowie,
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d)  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – obejmujący obszar właściwości 
Sądów Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej 
Woli i Tarnobrzegu,

9) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (3 sądy 
okręgowe, 23 sądy rejonowe): 
a)  Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim – obejmujący obszar 

właściwości Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, 
Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

b)  Sąd Okręgowy w Koszalinie – obejmujący obszar właściwo-
ści Sądów Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, 
Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

c)  Sąd Okręgowy w Szczecinie – obejmujący obszar właściwości 
Sądów  Rejonowych  w:  Choszcznie,  Goleniowie,  Gryficach, 
Gryfinie,  Kamieniu  Pomorskim,  Łobzie,  Myśliborzu,  Stargar-
dzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-
-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu;

10) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie (2 sądy 
okręgowe, 14 sądów rejonowych):
a)  Sąd Okręgowy w Warszawie  –  obejmujący  obszar właściwości 

Sądów  Rejonowych  w:  Grodzisku  Mazowieckim,  Piasecznie, 
Pruszkowie, a ponadto Sądów: dla Warszawy-Mokotowa w War-
szawie,  dla m.st. Warszawy w Warszawie,  dla Warszawy-Śród-
mieścia  w Warszawie,  dla Warszawy-Woli  w Warszawie  i  dla 
Warszawy-Żoliborza w Warszawie, 

b)  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – obejmujący ob-
szar właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym 
Dworze  Mazowieckim,  Otwocku  i  Wołominie  oraz  Sądu  dla 
Warszawy  Pragi-Południe w Warszawie  i  Sądu  dla Warszawy 
Pragi-Północ w Warszawie,

11) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (5 są-
dów okręgowych, 35 sądów rejonowych): 
a)  Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze – obejmujący obszar właściwo-

ści Sądów Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamien-
nej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

b)  Sąd Okręgowy w Legnicy – obejmujący obszar właściwości Sądów 
Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi,

c)  Sąd Okręgowy w Opolu – obejmujący obszar właściwości Sądów 
Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Klucz-
borku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich,

d)  Sąd Okręgowy w  Świdnicy  –  obejmujący  obszar właściwości 
Sądów  Rejonowych  w:  Dzierżoniowie,  Kłodzku,  Świdnicy, 
Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich,

e)  Sąd Okręgowy we Wrocławiu – obejmujący obszar właściwości 
Sądów  Rejonowych  w: Miliczu,  Oleśnicy,  Oławie,  Strzelinie, 
Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycz-
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nej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla 
Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Powyższy wykaz  zawierający  nazwy  sądów w  pełnej  ich  struk-
turze ulegał wielu zmianom, wynikającym z odmiennych koncepcji 
poszczególnych Ministrów Sprawiedliwości,  stąd  też Krajowa Rada 
Sądownictwa wielokrotnie wyrażała postulat de lege ferenda, aby struk-
tura organizacyjna sądów w zakresie ich tworzenia i znoszenia regu-
lowana była w drodze ustawy – jako aktu prawnego wyższej rangi – 
nie zaś rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy 
ustrojowej, która weszła w życie 28.3.2012 r. nie wprowadziła jednak 
w tym zakresie żadnych zasadniczych zmian, pozostawiając Ministrowi 
Sprawiedliwości kompetencję w zakresie tworzenia i znoszenia sądów 
oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporzą-
dzeń wydanych po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. 
Obecnie opracowywany jest projekt daleko zakrojonych zmian w struk-
turze sądów rejonowych, przewidujący zniesienie znacznej liczby sądów 
tego szczebla i utworzenie w miejsce obecnie funkcjonujących jednostek 
odrębnych – wydziałów zamiejscowych. 
3. Obszary właściwości sądów powszechnych, z ustalonymi granica-

mi, nie odpowiadają podziałowi administracyjnemu państwa. Oznacza 
to, że granice gmin, powiatów, województw nie pokrywają się z obszara-
mi właściwości sądów. Z tej m.in. przyczyny, po przeprowadzonej refor-
mie podziału administracyjnego państwa w 1999 r., dotychczasowe sądy 
wojewódzkie powróciły do wcześniej stosowanej nazwy „sądów okrę-
gowych”. Celem tej zmiany było odzwierciedlenie w stanie prawnym 
rzeczywistych różnic w zakresie mapy podziału obszarów właściwości 
sądów tego szczebla i obszarów wytyczonych granicami województw. 
Obszary te nie pokrywały się ze sobą przed reformą i nie pokrywają się 
obecnie, w związku ze zmianą mapy administracyjnej państwa. Należy 
wskazać, że nie ma takiej potrzeby, aby granice administracyjnego po-
działu były zgodne z granicami obszarów właściwości sądów powszech-
nych. Zgodnie z wolą ustawodawcy skoro nie ma związku pomiędzy wo-
jewództwem, jego nazwą i obszarem, a granicą władzy jurysdykcyjnej 
sądu czy sądów działających na obszarze województw, to tym samym 
brak uzasadnienia dla utrzymywania w istocie mylącej nazwy sądów 
tego szczebla jako nasuwającej błędne skojarzenie z granicami woje-
wództw poprzez użycie określenia „sąd wojewódzki”.
W doktrynie wyrażany  jest  pogląd,  że  odrębność  organizacji  ob-

szarów jurysdykcyjnych sądów od mapy podziału administracyjnego 
państwa jest wyrazem i potwierdzeniem zapisanej w Konstytucji RP 
odrębności i niezależności władzy sądowniczej od władzy administra-
cyjnej. Granicom powiatów i województw nie odpowiada identyczna 
sieć  sądów  zorganizowanych  na  szczeblu  powiatów  i województw. 
Podział  terytorialny  obszarów  właściwości  sądów  powszechnych, 
jako  podział  dla  celów  specjalnych,  musi  odpowiadać  potrzebom 


