
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.

Poz. 402

RozpoRządzenie
pRezydenta Rzeczypospolitej polskiej

z dnia 11 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

Na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1647) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego 
urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)  bieżąca kontrola nad prawidłowością wykonywania czynności przez sekretariat oraz prowadzenia ksiąg i innych 
urządzeń biurowych, w tym odnotowywanie ich sprawdzania co najmniej raz na kwartał, a także wydawanie 
stosownych zarządzeń.”;

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Kolegium sądu, na wniosek prezesa sądu, przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa 
szczegółowe zasady przydziału spraw sędziom, uwzględniając specjalizację orzeczniczą sędziów, zakres obowiązków 
sędziego niezwiązanych z orzekaniem, wpływ spraw oraz konieczność zapewnienia sprawności postępowania, 
a w szczególności zagwarantowania przez przewodniczącego wydziału pełnego obciążenia sprawami rozpraw w usta-
lonych terminach, przede wszystkim uwzględniając potrzebę wyznaczenia spraw najdłużej zalegających i podlegają-
cych wyznaczeniu w pierwszej kolejności.

2. W miarę potrzeby kolegium sądu dokonuje zmian w przydziale sędziów do wydziałów oraz zasad przydziału 
spraw sędziom.

3. W razie zmiany w przydziale sędziów do wydziału, kolegium sądu wskazuje spośród spraw, w których wyzna-
czony został sędzia sprawozdawca, sprawy, które przydziela się innym sędziom.

4. Odpisy uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, przewodniczący kolegium sądu przekazuje Prezesowi 
Naczelnego Sądu Administracyjnego nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich podjęcia.

5. Kolegium sądu niezwłocznie usuwa uchybienia stwierdzone przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w przekazanych uchwałach lub wykonuje zalecenia co do ich treści. Odpisy uchwał podjętych w tej sprawie prze-
wodniczący kolegium sądu przekazuje Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego nie później niż w terminie 
3 dni od dnia ich podjęcia.”;

3) w § 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ogłoszenia o przedłużeniu terminu odroczenia ogłoszenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, może także 
dokonać jednoosobowo przewodniczący lub jeden z członków składu orzekającego.”;

4) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy „Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”, a nad tymi 
wyrazami wizerunek orła, którego wzór określają odrębne przepisy.”;
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5) w § 55 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Jeżeli zdanie odrębne jest zgłaszane do uzasadnienia przy jego podpisywaniu, zaznacza się je przez zamiesz-
czenie przy podpisie wzmianki, o której mowa w ust. 4.

4b. Sędzia zgłaszający zdanie odrębne uzasadnia je w terminie, o którym mowa w art. 141 § 1 albo § 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. 
zm.1)). Uzasadnienie zdania odrębnego co do uzasadnienia zgłaszanego przy jego podpisywaniu sporządza się w ter-
minie 14 dni od dnia podpisania uzasadnienia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 183 i 543.




