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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie — Regulamin wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz.
421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81,
poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782
i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160,
poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20,
poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83,
poz. 931 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 551,
Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319 oraz z 2001 r.
Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 19 listopada 1987 r. — Regulamin wewn´trzne-
go urz´dowania sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 38,

poz. 218, z 1989 r. Nr 53, poz. 315, z 1990 r. Nr 66,
poz. 394, z 1992 r. Nr 16, poz. 67, z 1996 r. Nr 70,
poz. 334, z 1998 r. Nr 100, poz. 644, z 2000 r. Nr 42,
poz. 480 i Nr 117, poz. 1246 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1123) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule II nazwa dzia∏u III otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏ III

CzynnoÊci w sprawach karnych i w sprawach o wy-
kroczenia”;

2) w § 344 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wst´pne czynnoÊci w sprawach karnych oraz

w sprawach o wykroczenia powinny zmierzaç
do tego, aby w ka˝dej sprawie rozstrzygni´cie
zapad∏o w miar´ mo˝liwoÊci w pierwszym wy-
znaczonym terminie rozprawy lub posiedze-
nia.”;
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3) § 351 otrzymuje brzmienie:
„§ 351. 1. Kierownik sekretariatu ponownie zwraca

si´ do Krajowego Rejestru Karnego o na-
des∏anie danych o karalnoÊci, je˝eli dane
znajdujàce si´ w aktach sprawy pocho-
dzà sprzed 6 miesi´cy.

2. W razie gdy w aktach sprawy nie ma da-
nych o stosowanych Êrodkach wycho-
wawczych lub poprawczych wzgl´dem
osoby, która nie ukoƒczy∏a 21 lat, kie-
rownik sekretariatu zwraca si´ równie˝
o te dane.”;

4) w § 3522 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpis zarzàdzenia o odmowie przyj´cia kasacji

dor´cza si´ stronie, która jà wnios∏a.”;

5) w § 355 po wyrazach „w sprawach o przest´pstwa”
dodaje si´ wyrazy „i wykroczenia”;

6) po § 355 dodaje si´ § 3551 w brzmieniu:
„§ 3551. W przypadku gdy w postanowieniu

o uchyleniu prawomocnego mandatu kar-
nego na∏o˝onego przez finansowy lub nie-
finansowy organ dochodzenia sàd nakaza∏
podmiotowi, na którego rachunek pobra-
no grzywn´, zwrot uiszczonej kwoty —
przewodniczàcy wydzia∏u zarzàdza nie-
zw∏oczne zawiadomienie tego podmiotu
oraz ukaranego przez przes∏anie im odpi-
sów postanowienia.”;

7) w § 3617 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy zastosowanie tymczasowego

aresztowania dotyczy wychowanka zak∏adu po-
prawczego lub schroniska dla nieletnich, sàd
zawiadamia o tym w∏aÊciwy sàd rodzinny.”;

8) w § 3681 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W postanowieniu o zastosowaniu lub przed∏u-

˝eniu tymczasowego aresztowania wydanym
w post´powaniu sàdowym, sàd ka˝dorazowo,
a˝ do uprawomocnienia si´ orzeczenia koƒczà-
cego post´powanie w sprawie, oznacza czas
trwania oraz termin, do którego tymczasowe
aresztowanie ma trwaç.”;

9) w § 3683 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Je˝eli sàd nie uzna∏ za celowe dalszego stoso-

wania tymczasowego aresztowania, niezw∏ocz-
nie zawiadamia o tym wst´pnie, w dowolnej for-
mie, administracj´ zak∏adu karnego — przed
up∏ywem terminu aresztowania, okreÊlonego
w postanowieniu o jego zastosowaniu. Zawia-
domienie to nie zwalnia sàdu od obowiàzku wy-
s∏ania administracji zak∏adu karnego dokumen-
tacji, o której mowa w przepisach poprzedzajà-
cych.”;

10) § 369 otrzymuje brzmienie:
„§ 369. 1. W razie koniecznoÊci przed∏u˝enia tym-

czasowego aresztowania na czas prze-
kraczajàcy okres, o którym mowa
w art. 263 § 3 kpk, sàd, przed którym
sprawa si´ toczy, wyst´puje do w∏aÊci-

wego sàdu apelacyjnego z wnioskiem
o przed∏u˝enie stosowania tymczasowe-
go aresztowania z takim wyprzedzeniem,
aby sàd ten otrzyma∏ wniosek wraz z ak-
tami sprawy nie póêniej ni˝ 14 dni przed
up∏ywem okreÊlonego dotychczas termi-
nu stosowania tego Êrodka.

2. Zawiadomienie o wystàpieniu do sàdu
apelacyjnego z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1, wysy∏a si´ niezw∏ocznie
do administracji zak∏adu karnego lub
aresztu Êledczego.”;

11) w tytule II w dziale III rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmie-
nie:

„Rozdzia∏ 5

CzynnoÊci w sprawach o wykroczenia

§ 391. Po wp∏yni´ciu wniosku o ukaranie, z∏o˝one-
go przez oskar˝yciela publicznego lub po-
krzywdzonego wyst´pujàcego jako oskar˝y-
ciel posi∏kowy — przewodniczàcy wydzia∏u
dokonuje wst´pnej kontroli wniosku w celu
ustalenia, czy spe∏nia on warunki formalne
okreÊlone w art. 57 § 2—4 ustawy — Kodeks
post´powania w sprawach o wykroczenia,
po czym niezw∏ocznie wydaje stosowne za-
rzàdzenia lub postanowienia.

§ 392. W przypadku z∏o˝enia wniosku o ukaranie
przez pokrzywdzonego, jako oskar˝yciela
posi∏kowego — przewodniczàcy wydzia∏u,
dokonujàc wst´pnej kontroli tego wniosku,
zarzàdza niezw∏oczne zawiadomienie o nim
w∏aÊciwego oskar˝yciela publicznego i we-
zwanie go do z∏o˝enia w terminie 7 dni ma-
teria∏u dowodowego zebranego w toku
czynnoÊci wyjaÊniajàcych w danej sprawie
lub do z∏o˝enia oÊwiadczenia o braku takie-
go materia∏u.

§ 393. 1. Zarzàdzenie przewodniczàcego wydzia∏u
o zwrocie wniosku wobec stwierdzenia
braków formalnych, o którym mowa
w art. 59 § 1 ustawy — Kodeks post´po-
wania w sprawach o wykroczenia — wy-
konuje si´ niezw∏ocznie, ustalajàc wnio-
skodawcy siedmiodniowy termin do uzu-
pe∏nienia wszystkich stwierdzonych
i wskazanych w zarzàdzeniu braków.

2. Je˝eli wniosek nie pochodzi od oskar˝y-
ciela publicznego lub pe∏nomocnika,
w zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y wskazaç skutki niewyko-
nania zarzàdzenia w zakreÊlonym termi-
nie.

§ 394. 1. Przewodniczàcy wydzia∏u, wydajàc zarzà-
dzenie o wszcz´ciu post´powania, kieruje
jednoczeÊnie spraw´ do rozpoznania na
rozprawie lub na posiedzeniu albo zarzà-
dza wykonanie innych niezb´dnych czyn-
noÊci.

2. Zarzàdzenia, o których mowa w ust. 1,
oraz orygina∏ postanowienia o odmowie
wszcz´cia post´powania w przypadku,
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gdy istniejà okolicznoÊci wy∏àczajàce
wszcz´cie post´powania, umieszcza si´
w aktach przed wnioskiem o ukaranie.

§ 3941. 1. Przewodniczàcy wydzia∏u, kierujàc spra-
w´ na rozpraw´ lub posiedzenie, okreÊla
osoby podlegajàce wezwaniu lub zawia-
domieniu o terminie i miejscu rozprawy
lub posiedzenia ze stosownym poucze-
niem oraz ze wskazaniem skutków okre-
Êlonych w art. 60 § 2 zdanie drugie
i art. 65 § 3 Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.

2. Do zawiadomienia lub wezwania, o któ-
rym mowa w ust. 1, kierowanego do ob-
winionego, do∏àcza si´ odpis wniosku
o ukaranie.

§ 3942. 1. Zawiadomienie o rozprawie lub posie-
dzeniu oskar˝yciela publicznego doko-
nuje si´ przez przekazanie mu wykazu
spraw wyznaczonych do rozpatrzenia
w okreÊlonym dniu — niezw∏ocznie po
sporzàdzeniu tego wykazu.

2. Sprawy z udzia∏em tych samych stron
lub osób — w miar´ mo˝liwoÊci nale˝y
wyznaczyç w tym samym dniu w nast´-
pujàcej po sobie kolejnoÊci.

§ 3943. W razie z∏o˝enia przez obwinionego wnio-
sku o wyznaczenie obroƒcy z urz´du lub
o zwolnieniu od kosztów post´powania —
stosuje si´ odpowiednio § 350.

§ 3944. W razie Êmierci oskar˝yciela posi∏kowego
sàd zawiadamia o mo˝liwoÊci i terminie
wstàpienia w prawa zmar∏ego tylko znane
sàdowi osoby najbli˝sze zmar∏ego.

§ 3945. W przypadku, o którym mowa w art. 82 § 5
pkt 1 Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia, zarzàdzajàc natychmiasto-
we osadzenie skazanego w zak∏adzie kar-
nym, stosuje si´ odpowiednio przepis
§ 3615.

§ 3946. 1. Zarzàdzajàc zatrzymanie paszportu lub
innego dokumentu upowa˝niajàcego
do przekroczenia granicy na podstawie
art. 82 § 5 pkt 2 Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia, sàd wydaje
skazanemu pokwitowanie stwierdzajà-
ce jedynie fakt zatrzymania tego doku-
mentu i zawiadamia o tym wydzia∏ pasz-
portowy lub — w odniesieniu do obco-
krajowca — w∏aÊciwy wydzia∏ konsular-
ny.

2. Zwracajàc obwinionemu dokument,
o którym mowa w ust. 1 lub na podsta-
wie art. 91 § 4 Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia, przewodni-
czàcy wydzia∏u wydaje go za pokwitowa-
niem w∏aÊciciela.

3. W razie nieodebrania dokumentu w za-
kreÊlonym terminie sàd zwraca paszport
lub inny dokument upowa˝niajàcy do
przekroczenia granicy, w∏aÊciwemu wy-

dzia∏owi paszportowemu lub — w odnie-
sieniu do cudzoziemców — wydzia∏owi
konsularnemu.

§ 3947. 1. Prezes sàdu zapewni niezb´dne warunki
organizacyjne do rozpoznawania spraw
o wykroczenia w trybie przyspieszonym,
a w szczególnoÊci: lokale do rozpozna-
wania spraw, dy˝ury s´dziów orzekajà-
cych oraz mo˝liwoÊç korzystania przez
obwinionych z pomocy obroƒców.

2. Prezes sàdu i przewodniczàcy wydzia∏u
obejmujà szczególnym nadzorem czyn-
noÊci podejmowane przez sàd w spra-
wach o wykroczenia rozpatrywanych
w post´powaniu przyspieszonym, ze
specjalnym uwzgl´dnieniem zachowa-
nia terminów w post´powaniu mi´dzy-
instancyjnym oraz w tych sprawach,
w których orzeczona zosta∏a natychmia-
stowa wykonalnoÊç wyroku skazujàce-
go.

§ 3948. Odpis nakazu karnego orzeczonego wyro-
kiem wydanym na posiedzeniu dor´cza si´
oskar˝ycielowi i obwinionemu, je˝eli nie
brali oni udzia∏u w posiedzeniu lub nie byli
obecni przy og∏oszeniu, z pouczeniem
o terminie i sposobie zaskar˝enia.

§ 3949. W razie gdy w postanowieniu o uchyleniu
prawomocnego mandatu karnego sàd na-
kaza∏ podmiotowi, na którego rachunek po-
brano grzywn´, zwrot uiszczonej kwoty —
przewodniczàcy wydzia∏u zarzàdza nie-
zw∏ocznie zawiadomienie tego podmiotu
oraz ukaranego przez przes∏anie im odpi-
sów postanowienia.

§ 39410. Przekazane przez Policj´ na podstawie
art. 136 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym
zatrzymane prawo jazdy przechowuje si´
w miejscu okreÊlonym przez prezesa sàdu
do czasu wydania przez sàd merytorycz-
nego rozstrzygni´cia w tym przedmiocie,
a nast´pnie zwraca prawo jazdy w∏aÊcicie-
lowi lub przekazuje organowi w∏aÊciwemu
do spraw komunikacji.”

§ 2. W sprawach o wykroczenia, w których wniesio-
no lub z∏o˝ono odwo∏anie od orzeczenia kolegium do
spraw wykroczeƒ, sàd rejonowy pozostawia ten Êrodek
odwo∏awczy bez rozpoznania w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 430 § 1 w zwiàzku z art. 429 § 1 albo
w art. 432 Kodeksu post´powania karnego, albo go
rozpoznaje.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 wrzeÊnia 2001 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 11, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki


