
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. 

Poz. 517 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów po-

wszechnych (Dz. U. poz. 2316 oraz z 2016 r. poz. 418) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie przekazania sprawy oskarżycielowi publicznemu w celu uzupełnienia postępowania przygotowaw-

czego albo zwrotu sprawy w związku z nieuwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 K.p k., o zwrocie 

zawiadamia się przechowującego przedmioty złożone lub zatrzymane w związku z postępowaniem w tej sprawie, je-

żeli nie są przechowywane w sądzie. Przechowywane przedmioty przekazuje się oskarżycielowi publicznemu na jego 

żądanie lub po upływie 3 miesięcy od daty zwrotu akt, jeżeli sprawa ponownie nie wpłynęła.”; 

2) w § 91 uchyla się ust. 4 i 5; 

3) w § 276 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wstępna kontrola aktu oskarżenia lub innego pisma, o którym mowa w § 273 ust. 1, powinna obejmować 

również sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki wymienione w art. 333 § 3 K.p k. i art. 334 K.p k., sprawdzenie 

przekazanych dowodów rzeczowych, zwłaszcza ich rodzaju i przydatności w sprawie, oraz określenie sposobu 

i kosztów ich przechowywania.”; 

4) § 277 otrzymuje brzmienie: 

„§ 277. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 276, a w wypadku gdy prezes sądu wydał zarządzenie 

o zwrocie aktu oskarżenia albo innego pisma, o którym mowa w § 273 ust. 1, lub o wezwaniu do usunięcia braku 

formalnego po wniesieniu poprawionego lub uzupełnionego aktu oskarżenia albo innego pisma, o którym mowa 

w § 273 ust. 1, prezes sądu lub referendarz sądowy zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonym i ich obrońcom, 

wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia im aktu oskarżenia albo innego pis- 

ma, o którym mowa w § 273 ust. 1, a także dokonuje pouczeń, o których mowa w art. 338 § 1a i 2 K.p.k.”; 

5) § 282 otrzymuje brzmienie: 

„§ 282. W wypadkach, o których mowa w art. 349 i art. 352 K.p.k., prezes sądu, przewodniczący wydziału lub 

inny upoważniony sędzia lub asesor sądowy wydaje zarządzenie o wyznaczeniu posiedzenia. Przepis § 280 stosuje 

się.”; 

6) w § 287 uchyla się ust. 3; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 

1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437. 
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7) w § 305 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Tymczasowo aresztowany w postępowaniu przygotowawczym pozostaje do dyspozycji prokuratora, na któ-

rego wniosek środek ten został zastosowany. Po wniesieniu aktu oskarżenia lub innego pisma zastępującego akt 

oskarżenia do sądu tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji tego sądu. 

2. W przypadku przekazania akt sprawy innemu sądowi, zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygo-

towawczego albo zwrotu sprawy z uwagi na nieuwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 K.p.k., prze-

kazuje się tymczasowo aresztowanego do dyspozycji właściwego sądu lub prokuratora, o czym zawiadamia się za-

kład karny lub areszt śledczy oraz tymczasowo aresztowanego.”; 

8) w § 310 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należy bezzwłocznie po przeprowadzeniu czynności zawiadomić 

administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego o jej zakończeniu, a następnie wydać polecenie przetransporto-

wania osoby pozbawionej wolności do zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym poprzednio przebywała, 

chyba że sędzia lub asesor sądowy zarządzi inaczej.”; 

9) w § 313 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządzenia o zgodzie na widzenie z tymczasowo aresztowanym do czasu wydania nieprawomocnego wy-

roku w sprawie wydaje sędzia lub asesor sądowy sądu, do którego dyspozycji osoba ta pozostaje, lub przewodniczący 

wydziału.”; 

10) w § 332 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpis postanowienia w przedmiocie wydania nakazu lub wyciąg z protokołu posiedzenia w przedmiocie wyda-

nia nakazu;”; 

11) w § 334 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpis postanowienia w przedmiocie wykonania nakazu wraz z informacją, w jakim terminie od daty zatrzyma-

nia osoby ściganej rozpoznano sprawę;”; 

12) § 385 otrzymuje brzmienie: 

„§ 385. W celu wykonania grzywny prezes, upoważniony sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy sądu, 

który wydał wyrok w pierwszej instancji, bezzwłocznie zarządza wpisanie grzywny do dziennika należności sądo-

wych i wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie ustawowym. Wezwanie powinno zawierać pouczenie 

o skutkach nieuiszczenia grzywny w wyznaczonym terminie.”; 

13) § 387 otrzymuje brzmienie: 

„§ 387. 1. Prezes sądu, upoważniony sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy przekazuje na rachunek 

bankowy dysponenta Funduszu Pracy uiszczoną przez skazanego lub ściągniętą w drodze egzekucji grzywnę, orze-

czoną za wykroczenie z art. 119, art. 120 i art. 121–123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.
2)

). 

2. W przypadku gdy skazany częściowo uiścił grzywnę lub gdy częściowo została ona ściągnięta w drodze eg-

zekucji, a pozostałą część kary wykonał w formie pracy społecznie użytecznej, o której mowa w art. 45 K k.w., lub 

zastępczej kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 46 K k.w., prezes sądu, upoważniony sędzia, asesor są-

dowy lub referendarz sądowy częściowo uiszczoną lub częściowo ściągniętą w drodze egzekucji grzywnę przekazuje 

na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy i informuje go o wykonaniu przez skazanego kary w całości.”; 

14) § 391 otrzymuje brzmienie: 

„§ 391. W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości prezes sądu, upoważniony sędzia, ase-

sor sądowy lub referendarz sądowy stwierdza prawidłowość sporządzonego wyciągu z wyroku i zarządza jego poda-

nie do publikacji.”; 

15) § 392 otrzymuje brzmienie: 

„§ 392. W razie warunkowego umorzenia postępowania karnego, warunkowego zawieszenia wykonania kary 

i warunkowego przedterminowego zwolnienia prezes sądu, upoważniony sędzia, asesor sądowy lub referendarz są-

dowy określa terminy, w których akta powinny podlegać kontroli w szczególności pod kątem wykonywania obo-

wiązków nałożonych na skazanego, oraz określa sposób kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na skazane-

go, a także wydaje inne odpowiednie zarządzenia.”; 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240, 1268, 1567, 1582, 

1607, 1767, 1814, 1830 i 2199.  
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16) w § 393 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie gdy osobę, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, warunkowo zawieszono wykonanie 

kary lub którą warunkowo przedterminowo zwolniono, oddano pod dozór, który ma być wykonywany w okręgu in-

nego sądu, prezes, upoważniony sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy sądu, który orzekł dozór w pierwszej 

instancji, przesyła odpis orzeczenia lub wyciąg z orzeczenia w tym przedmiocie, ze wzmianką o wykonalności, od-

powiednio – właściwemu sądowi rejonowemu lub sądowi penitencjarnemu, w którego okręgu dozór ma być wyko-

nywany, dołączając odpisy dokumentów z akt sprawy, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania dozoru.”; 

17) w § 394 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie wydania postanowienia o zabezpieczeniu na podstawie art. 291 K.p.k. prezes sądu, upoważniony 

sędzia lub asesor sądowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi egzekucyjnemu odpis postanowienia, wraz ze 

wzmianką o jego wykonalności, oraz przekazuje posiadane informacje o majątku oskarżonego. Informacje te należy 

przekazywać w miarę dokonywania ustaleń w tym zakresie, również po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 




