
SĄD. 

SKŁAD SĄDU. 

REFERENDARZE SĄDOWI. 



WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP 

 

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej 

sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy 

administracyjne oraz sądy wojskowe. 

 

Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP 

 



SĄDY POWSZECHNE 

 Sądy rejonowe 

 Sądy okręgowe 

 Sądy apelacyjne 



W SĄDZIE REJONOWYM MOŻNA TWORZYĆ 

WYDZIAŁY: 

1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, 

prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 

nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu 

oraz od środków odurzających i psychotropowych 

oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na 

podstawie odrębnych ustaw; 

2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego. 

 

art. 12 § 1 PrUSP 

 



3) rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i 
czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych 
oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie 
odrębnych ustaw; 

4) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i 
ubezpieczeń społecznych - do spraw odpowiednio z 
zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

5) gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych 
spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego 
należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych 
ustaw; 

6) ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych. 
 

art. 12 § 1 PrUSP 



W SĄDZIE OKRĘGOWYM MOŻNA TWORZYĆ 

WYDZIAŁY: 

1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 
dotyczących leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu oraz od środków odurzających i 
psychotropowych, spraw należących do sądu 
opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz 
spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych 
nieletnich; 

2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz 
spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych; 

 

Art. 16 § 1 PrUSP 

 



3) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i 
ubezpieczeń społecznych - do spraw odpowiednio z 
zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

4) gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych 
spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego 
należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych 
ustaw; 

5) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 
internetowych - do spraw związanych z kontrolą 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 
internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straż Graniczną, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne i Służbę Celno-Skarbową. 
 

Art. 16 § 1 PrUSP 



SĄD APELACYJNY DZIELI SIĘ NA WYDZIAŁY: 

1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, 

prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu 

gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw; 

2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz 

spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych; 

3) pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw z 

zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

Art. 18 § 1 PrUSP 

 



SĄD NAJWYŻSZY DZIELI SIĘ NA IZBY: 

1) Cywilną, 

2) Karną, 

3) Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, 

4) Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 

5) Dyscyplinarną. 

 

 
Art. 3 ustawy o SN 



SKŁAD SĄDU – I INSTANCJA 



ART. 47 

 

§ 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w 

składzie jednego sędziego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 



§ 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako 

przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 

1) z zakresu prawa pracy o: 

a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o 

uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie 

do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz 

łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku 

nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz 

rozwiązania stosunku pracy, 

b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z 

tym związane, 

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 

2) ze stosunków rodzinnych o: 

a) rozwód, 

b) separację, 

c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 

d) rozwiązanie przysposobienia. 



POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 

 Skład ławniczy obowiązuje przy rozpoznawaniu w I 

instancji spraw o przysposobienie  

 Art. 509 KPC 



SKŁAD TRZECH SĘDZIÓW - PROCES 

 

 

 Sprawy w postępowaniu grupowym (art. 3 ust. 2 

ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym) 



SKŁAD TRZECH SĘDZIÓW– POSTĘPOWANIE 

NIEPROCESOWE 

 

 Sprawy o ubezwłasnowolnienie (art. 544 § 1 KPC) 

 Sprawy protestów wyborczych (art. 393 § 1 ustawy 

– Kodeks wyborczy) 



SKŁAD TRZECH SĘDZIÓW– POSTĘPOWANIE 

UPADŁOŚCIOWE 

 Sprawy o ogłoszenie upadłości 

 

 Sprawy w przedmiocie wynagrodzenia syndyka i 

rozpoznania zażalenia na postanowienie sędziego-

komisarza 



SKŁAD TRZECH SĘDZIÓW 

 Wydanie postanowienia przez sąd okręgowy o 

odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania i 

zwróceniu sprawy sądowi rejonowemu (art. 18 § 2 

KPC), 

  Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy 

w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za 

wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub 

precedensowy charakter sprawy (art. 47 § 4 KPC). 



SKŁAD JEDNOOSOBOWY 

 Wydawanie postanowień poza rozprawą (art. 47 § 

3 KPC), 

 Przeprowadzenie postępowania pojednawczego 

(art. 185 § 2 KPC), 

 Przeprowadzenie dowodu przez sędziego 

wyznaczonego na zlecenie składu orzekającego 

(art. 235 § 1 i art. 239 KPC), 

 Nadawanie tytułowy egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności (art. 782 § 1 KPC). 



II INSTANCJA 



ART. 367 § 31 

 

Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. 
Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie 
jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku. 

ART. 367 § 3 - APELACJA 

 

Sąd może zlecić przeprowadzenie dowodu sędziemu 

wyznaczonemu, także gdy przyczyni się to do 

przyspieszenia postępowania. 



POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE 

Art. 50510 § 1  

Sąd rozpoznaje apelację w składzie 

jednego sędziego. 



ART. 397 § 1 - ZAŻALENIE 

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym 

w składzie trzech sędziów. 



SĄD NAJWYŻSZY 



ART.  39810 

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie 

trzech sędziów. W pozostałych wypadkach Sąd 

Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego. 

 



ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE 

 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia – art. 42412 

 

 



SKŁAD JEDNOOSOBOWY 

 Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednoosobowym 

w wypadkach, gdy nie rozpoznaje merytorycznie 

danego środka zaskarżenia 

 Art. 3986 § 3, art. 3989, art.  4248 § 1, art. 4249,  

 



 Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne budzące 

poważne wątpliwości przedstawione przez sąd II instancji 

– skład trzech sędziów 

 Uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne, które 

wyłoniło się przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej lub 

zażalenia przez Sąd Najwyższy – skład siedmiu 

sędziów 

 

Skład siedmiu sędziów  skład izby  skład dwóch 

lub więcej izb albo pełny skład Sądu Najwyższego  



REFERENDARZE SĄDOWI 



ART. 2 § 2 PRUSP 

Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar 

sprawiedliwości, wykonują w sądach referendarze 

sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w 

przepisach jest mowa o referendarzach sądowych, 

rozumie się przez to także starszych referendarzy 

sądowych. 



ART. 149  §  1 

Na stanowisko referendarza sądowego może być 
mianowany ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni 
praw cywilnych i obywatelskich; 

2) jest nieskazitelnego charakteru; 

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i 
uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane 
w Polsce; 

4) ukończył 24 lata; 

5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, 
prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub 
ukończył aplikację sędziowską albo aplikację 
prokuratorską. 

 



ART. 150 §  1 

Na stanowisko starszego referendarza sądowego 

może być mianowany referendarz, który zajmował 

stanowisko referendarza sądowego przez co najmniej 

dziesięć lat, nie był karany za przewinienia 

dyscyplinarne i uzyskiwał pozytywne okresowe 

oceny. 

 



ART.  471 KPC 

Referendarz sądowy może wykonywać czynności w 

postępowaniu cywilnym w przypadkach wskazanych 

w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności 

referendarz sądowy ma, zależnie od rodzaju 

podejmowanej czynności, prawa i obowiązki sądu 

albo przewodniczącego. 



ART. 22A § 2 PRUSP 

Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału 

gospodarczego do spraw rejestru zastawów 

przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, 

chyba że nie jest to możliwe. 



CZYNNOŚCI, DO KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST 

REFERENDARZ SĄDOWY: 

 wydawanie nakazów zapłaty i zarządzeń w europejskim 
postępowaniu nakazowym (art. 50516 § 2 i 3 KPC),  

 wydawanie zarządzeń w europejskim postępowaniu w sprawie 
drobnych roszczeń (art. 50522 § 3 KPC), 

 wykonywanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym 
(art. 5091 § 1 KPC), 

 wykonywanie czynności w postępowaniach dotyczących 
rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, z wyjątkiem 
przygotowania i prowadzenia rozprawy, odmowy wpisu partii 
politycznej do ewidencji, wykreślenia wpisu partii politycznej z 
ewidencji oraz zawieszenia wydawania dziennika lub 
czasopisma (art. 5091 § 2 KPC), 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa 
spadkowego, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, 
zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu 
ustnego (art. 5091 § 3 KPC), 

 wykonywanie czynności w sprawach depozytowych może 
wykonywać referendarz sądowy, z wyłączeniem spraw o 
stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 5091 § 4 
KPC). 



Ponadto, referendarz sądowy może wydawać 

postanowienia w wypadkach przewidzianych w 

ustawie, np.: 

 Art. 364 § 2 KPC – stwierdzenie prawomocności 

orzeczenia, 

 Art. 123 § 2 KPC - ustanowienie albo odmowa 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.  

 



ART. 1305 KPC 

W przypadkach, o których mowa w art. 125 oraz art. 

130-1304, czynności przewodniczącego może 

wykonywać referendarz sądowy. 

 



CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU 

EGZEKUCYJNYM: 

Art. 759 § 11 

Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane 

przez referendarza sądowego, z wyłączeniem: 

1) stosowania środków przymusu; 

2) orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873; 

3) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty 

rękojmi; 

4) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z 

wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej; 

5) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy; 

6) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub 

gospodarstwa rolnego. 

 



CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ORZEKANIA W 

PRZEDMIOCIE KOSZTÓW SĄDOWYCH: 

 zarządzanie zwrotów opłat sądowych (art. 82 
KSCU), 

 przyznawanie i ustalanie należności świadków, 
biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za 
prowadzenie mediacji na skutek skierowania przez 
sąd (art. 93 ust. 1 KSCU), 

 wykonywanie czynności w zakresie zwalniania od 
kosztów sądowych, przewidzianych w ustawie (art. 
118 KSCU), 

 na zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub 
okręgowego - wykonywanie czynności w sprawach 
odroczenia lub rozłożenia na raty należności 
sądowych (art. 125 KSCU). 

 


