U S T A W A
z dnia …………….. r.
Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju1)
Art. 1. Ustawa z dnia …….. o sądach pokoju (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1805) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 16 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których
zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych albo sądów pokoju.”;

2)

po art. 17 dodaje się art. 171 w brzmieniu:
„Art. 171. Do właściwości sądów pokoju należą sprawy:
1) o zawezwanie do próby ugodowej,
2) o alimenty,
3) o naruszenie posiadania,
4) rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym
– jeżeli przepis szczególny tak stanowi.”;

3)

w art. 18 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sądów pokoju, przy czym sąd ten
przekazuje sprawę sądowi rejonowemu.”;

4)

w art. 185 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość
rzeczową - można zwrócić się do sądu pokoju, w którego okręgu przeciwnik ma miejsce

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń; ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;
ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie; ustawę
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego;
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych; ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. –
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy; ustawę z dnia 12 maja 2011
r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz ustawę z dnia
22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
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zamieszkania albo siedzibę, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości - do sądu
pokoju właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.”;
5)

w art. 200 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu albo przekazania
sprawy przez sąd pokoju sądowi rejonowemu lub sądowi okręgowemu.”;

6)

w art. 205 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do sądów pokoju, przy czym sąd pokoju
może przekazać sprawę zarówno sądowi rejonowemu, jak i sądowi okręgowemu.”;

7)

w art. 206 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przewodniczący

w sądzie

pokoju

wyznacza

pierwsze

posiedzenie

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od wniesienia pozwu.”;
8)

w art. 326 w § 1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:
„Możliwość odroczenia ogłoszenia wyroku nie dotyczy sądu pokoju.”;

9)

w art. 367 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Apelację od wyroku sądu pokoju rozpoznaje sąd rejonowy, od wyroku sądu
rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej
instancji - sąd apelacyjny.”,

10) w art. 379 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) jeżeli sąd pokoju orzekł w sprawie, w której właściwy jest sąd rejonowy albo sąd
okręgowy.”;
11) w art. 3941a § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Jeżeli w sądzie pierwszej instancji nie można utworzyć składu do rozpoznania
zażalenia albo zażalenie przysługuje na postanowienie sądu pokoju, zażalenie rozpoznaje
sąd drugiej instancji.”;
12) w art. 4241 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku sądu pierwszej, za wyjątkiem wyroku sądu pokoju lub sądu
drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała
z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie
wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.”;
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13) po art. 5051 dodaje się art. 5051a w brzmieniu:
„Art. 5051a. § 1. Jeżeli powód i pozwany mają miejsce zamieszkania lub siedzibę
w okręgu tego samego sądu pokoju, w sprawach rozpoznawanych według przepisów
niniejszego działu wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest ten sąd, z wyjątkiem
spraw gospodarczych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.
§ 2. Jeżeli powód i pozwany w sprawach o alimenty pomiędzy małżonkami albo
pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, mają miejsce zamieszkania
w okręgu tego samego sądu pokoju, wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest
ten sąd. W takim przypadku postępowanie toczy według przepisów niniejszego działu.”;
14) w art. 5057 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej przez sąd pokoju zajdzie konieczność
zasięgnięcia opinii biegłego, sąd ten przekaże sprawę do rozpoznania właściwemu sądowi
rejonowemu.”;
15) w art. 5058 w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza tysiąca złotych oraz
w sprawach rozpoznawanych przez sąd pokoju, uzasadnienie wyroku ogranicza się do
wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.”;
16) w art. 50510 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego.”;
17) w art. 50512 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
„§ 21. Przepisu § 2 nie stosuje się w sprawach rozpoznawanych przez sąd pokoju.
Jeżeli uchylając zaskarżony wyrok sąd drugiej instancji dostrzeże potrzebę rozpoznania
z wyłączeniem przepisów o postępowaniu uproszczonym, przekaże ją właściwemu
sądowi rejonowemu.”;
18) art. 758 otrzymuje brzmienie:
„Art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych
i działających przy tych sądach komorników, a w zakresie wskazanym w ustawie do
sądów pokoju.”;
19) w art. 759 po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Czynności określone w niniejszym Tytule w Dziale II zastrzeżone dla sądu
pierwszej instancji w odniesieniu do tytułów egzekucyjnych pochodzących od sądu
pokoju, wykonuje ten sąd.”;
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20) w art. 7674 po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:
„§ 12. Na postanowienie sądu pokoju służy zażalenie do sądu rejonowego. Sąd
rozpoznaje zażalenie w składzie jednego sędziego.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281,
720, 1023 i 1655) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. Ilekroć w Kodeksie wykroczeń jest mowa o sądzie albo organie
orzekającym, należy przez to rozumieć również sąd pokoju.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1651 i 2320) w art. 66 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) osoby, które zajmowały stanowisko sędziego pokoju przez okres co najmniej 5 lat
lub przez jedną pełną kadencję;”.
Art. 5. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75
i 2320) w art. 25 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) osoby, które zajmowały stanowisko sędziego pokoju przez okres co najmniej 5 lat
lub przez jedną pełną kadencję;”.
Art. 6. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1192 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1177) w art. 12 w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) zajmowały stanowisko sędziego pokoju przez okres co najmniej 5 lat lub przez jedną
pełną kadencję;”.
Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444,
1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) po art. 115 dodaje się art. 115a w brzmieniu:
„Art. 115a. Ilekroć w tym kodeksie jest mowa o sądzie, należy przez to rozumieć
również sąd pokoju.”;
Art. 8. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 534 i 1023) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 24 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń
wydanych przez sąd pokoju oraz inne środki odwoławcze, w wypadkach wskazanych
w ustawie.”;
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2)

po art. 24 dodaje się art. 24a i art. 24b w brzmieniu:
„Art. 24a. § 1. Sąd pokoju orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące
przestępstwa:
1)

występki określone w Kodeksie karnym w: art. 178a, art. 178b, art. 180a, art. 193,
art. 208, art. 209, art. 257, art. 260, art. 261, art. 270 § 2a, art. 274, art. 275 § 1,
art. 276 i art. 277;

2)

o występki określone w Kodeksie karnym w: art. 278, art. 279 § 1 w zw. z art. 283,
art. 284, art. 285, art. 286 § 3, art. 288 § 1 i 2, art. 289 § 1, art. 290, art. 291— jeżeli
wartość

mienia

będącego

przedmiotem

przestępstwa

albo

wyrządzonej

przestępstwem szkody nie przekracza 10 000 zł.
§ 2. Jeżeli w toku postępowania przed sądem pokoju zostanie ustalone, że wartość
mienia będącego przedmiotem przestępstwa albo wyrządzonej przestępstwem szkody
przekracza 10 000 zł, lecz nie przekracza 15 000 zł, właściwy do rozpoznania sprawy
pozostaje sąd pokoju.
§ 3. Jeżeli wartość mienia będącego przedmiotem przestępstwa albo wyrządzonej
przestępstwem szkody przekracza 15 000 zł, sąd pokoju przekazuje sprawę sądowi
właściwemu do jej rozpoznania. Sąd odmawia przyjęcia sprawy do rozpoznania, jeżeli
z ustalonych w postępowaniu przed sądem pokoju okoliczności wynika, że wartość
mienia lub szkody nie przekracza 15 000 zł.
§ 4. Ustalenia sądu dotyczące wartości mienia będącego przedmiotem przestępstwa
albo wyrządzonej przestępstwem szkody, które stanowiły podstawę odmowy przyjęcia
sprawy do rozpoznania, nie wiążą sądu pokoju w dalszym postępowaniu; nie można
jednak ponownie przekazać sprawy do sądu, powołując się na tę podstawę.
§ 5. Sprawa nie podlega rozpoznaniu przez sąd pokoju, jeżeli:
1)

zachowanie sprawcy wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej
przepisach ustawy karnej, z których jeden z nich wykracza poza katalog opisany
w § 1;

2)

zarzucony oskarżonemu czyn został popełniony w warunkach art. 64 lub
art. 65 Kodeksu karnego;

3)

na podstawie przepisów odrębnych, czyn zarzucany oskarżonemu podlega
orzecznictwu sądów wojskowych;

4)

w sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego;

5)

w sprawie wydano postanowienie na podstawie art. 184 § 1;
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6)

w sprawie zostało przeprowadzone przesłuchanie w trybie art. 185a-185b;

7)

dowody, które przeprowadzono lub uzyskano, albo które należy przeprowadzić lub
uzyskać, w tym zeznania lub dokumenty, obejmują informacje niejawne o klauzuli
„poufne” lub wyższej;

8)

dowody, które przeprowadzono lub uzyskano, albo które należy przeprowadzić lub
uzyskać, w tym zeznania lub dokumenty, obejmują informacje stanowiące tajemnice
określone w art. 180 § 2 i 3;

9)

oskarżony:
a)

jest pozbawiony wolności, choćby w innej sprawie,

b)

stale przebywa za granicą;

10) wniosek o ukaranie został skierowany przez osobę, o której mowa w art. 55
§ 1-3 Kodeksu postępowania karnego lub w art. 27 § 2 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
§ 6. Sprawa nie podlega rozpoznaniu przez sąd pokoju, jeżeli prokurator skierował
akt oskarżenia do innego sądu, przewidując możliwość orzeczenia kary wyższej niż
3 miesiące

pozbawienia

wolności

albo

grzywny,

przepadku

lub

środków

kompensacyjnych o łącznej wartości przewyższającej 10 000 zł.
§ 7. W wypadku ujawnienia okoliczności określonej w § 5, sąd pokoju odmawia
przyjęcia sprawy do rozpoznania, a jeżeli do ujawnienia tej okoliczności doszło w toku
postępowania przed sądem pokoju – przekazuje sprawę do rozpoznania właściwemu
sądowi.
§ 8. Sprawa podlega przekazaniu właściwemu sądowi, jeżeli w toku postępowania
przed sądem pokoju ujawni się, że:
1)

czyn objęty wnioskiem o ukaranie należy zakwalifikować, chociażby w ramach
kwalifikacji kumulatywnej, z innego przepisu niż wymienione w § 1;

2)

tym samym postępowaniem należy objąć inne przestępstwo lub wykroczenie, które
pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem lub wykroczeniem wskazanym we
wniosku o ukaranie, a które należy zakwalifikować z innego przepisu niż
wymienione w § 1;

3)

na podstawie okoliczności sprawy, w tym ujawnionych na rozprawie, sąd pokoju
przewiduje możliwość wymierzenia kary wyższej niż 3 miesiące pozbawienia
wolności albo grzywny, przepadku lub środków kompensacyjnych o łącznej
wartości przewyższającej 15 000 zł.;
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4)

oskarżony nie przebywa w miejscu zamieszkania, a miejsce jego pobytu nie jest
znane;

5)

przewidywany

zakres

postępowania

dowodowego

powoduje

konieczność

wyznaczenia więcej niż 3 terminów rozpraw.
§ 9. Sąd pokoju może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że
rozstrzygnięcie sprawy, ze względu na jej przedmiot lub zawiły charakter, wymaga jej
rozpoznania przez ten sąd.
Art. 24b. § 1. Sąd rejonowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia
sprawy do rozpoznania i zwrócić ją sądowi pokoju, jeżeli uzna, że przekazanie było
niezasadne. Postanowienie o odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania wymaga
uzasadnienia.
§ 2. Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu, któremu ją przekazano, sąd
pokoju przekazuje ją właściwemu sądowi. Sąd, który otrzymał sprawę jako właściwy,
może uznać, że przekazanie sprawy przez sąd pokoju było niezasadne; w takim wypadku
stosuje się § 1.
§ 3. Sprawa zwrócona sądowi pokoju przez inny sąd jest rozpoznawana przez sąd
pokoju do zakończenia postępowania, nawet jeśli ujawnią się nowe okoliczności
uzasadniające jej ponowne przekazanie temu sądowi.”;
3)

w art. 77 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W postępowaniu przed sądem pokoju oskarżony może korzystać z pomocy
jednego obrońcy.”;

4)

w art. 250 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Tymczasowego aresztowania nie stosuje się w postępowaniu przed sądem pokoju.”;

5)

w art. 266 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Sąd pokoju może orzec obowiązek złożenia poręczenia majątkowego w kwocie
nieprzekraczającej 10 000 złotych.”;

6)

w art. 291 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Zabezpieczenia majątkowego nie stosuje się w postępowaniu przed sądem
pokoju.”;
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7)

po art. 517j dodaje się rozdział 54b w brzmieniu:
„Rozdział 54b
Postępowanie przed sądem pokoju
Art. 517k. W postępowaniu przed sądem pokoju stosuje się przepisy o postępowaniu
zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Art. 517l. § 1. Dochodzenie ogranicza się do przesłuchania osoby podejrzanej
w charakterze podejrzanego oraz zabezpieczenia dowodów w niezbędnym zakresie.
W toku dochodzenia czynności procesowych określonych w art. 303 i 321 można nie
dokonywać.
§ 2. Podejrzanego poucza się o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do
odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania
z pomocy obrońcy oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75,
art. 138 i art. 139. Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie za
potwierdzeniem odbioru.
Art. 517m. § 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie,
Policja sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym
materiałem dowodowym; wniosek ten zastępuje akt oskarżenia.
§ 2. Wniosek o ukaranie powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 § 1;
przepisy art. 333 § 1-3 i art. 334 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza
pokrzywdzonemu

pisemne

pouczenie

o uprawnieniach

wynikających

z art. 46

§ 1 Kodeksu karnego, art. 343 § 2 i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a.
Art. 517n. § 1. Odpis wniosku o ukaranie prezes sądu lub sąd pokoju doręcza
oskarżonemu oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oznaczając czas na
przygotowanie do obrony. Oskarżonemu należy umożliwić kontakt z obrońcą bez
obecności osób trzecich.
§ 2. Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania sprawy. Przepisów art. 338a
i art. 339 § 1 i § 3 pkt 1-2, 3a-7 nie stosuje się.
Art. 517o. Oskarżycielem publicznym przed sądem pokoju jest Policja.
Art.517p. § 1. Sąd pokoju powinien dążyć do tego, aby przed rozstrzygnięciem
sprawy sprawca naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynił
krzywdzie wyrządzonej pokrzywdzonemu.
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§ 2. Sąd pokoju na każdym etapie postępowania może przedstawić każdemu
oskarżonemu propozycję wyroku ugodowego. Wyrok ugodowy zostaje wydany, jeżeli
oskarżony wykona, w określony sposób i w określonym terminie, obowiązek naprawienia
szkody lub obowiązek zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej pokrzywdzonemu.
Obowiązki te mogą się różnić w wypadku różnych oskarżonych.
§ 3. Jeżeli oskarżyciel publiczny i pokrzywdzony nie sprzeciwiają się propozycji,
o której mowa w § 2, zaś oskarżony wyrazi zgodę na wyrok ugodowy, sąd pokoju nakłada
stosowny obowiązek i niezwłocznie zakreśla termin do jego wykonania, nie dłuższy niż
30 dni, oraz wyznacza posiedzenie na dzień przypadający po upływie tego terminu,
zobowiązując strony do stawiennictwa bez odrębnych wezwań i zawiadomień.
§ 4. Jeżeli na posiedzeniu, o którym mowa w § 3, zostanie ustalone, że oskarżony
w pełni wykonał nałożony na niego obowiązek, sąd pokoju informuje obecne strony
o zamknięciu postępowania, w całości lub w zakresie dotyczącym tego oskarżonego
i niezwłocznie ogłasza wyrok o treści zgodnej z propozycją przedstawioną na podstawie
§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego, sąd pokoju może umorzyć postępowanie karne, chyba
że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z realizacją celów kary.
§ 6. Trybu określonego w § 2-4 nie stosuje się wobec oskarżonego, który nie
przyznaje się do popełnieniu zarzucanego mu czynu.
§ 7. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego,
warunkiem zastosowania trybu określonego w § 2-4 jest naprawienie przez sprawcę
szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich
pokrzywdzonych.
§ 8. Wyrok wydany w trybie określonym w § 2-4 może być zaskarżony wyłącznie
w przypadku, gdy zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza lub przedmiotem
zarzutu jest sprzeczność wyroku z treścią przyjętej propozycji, o której mowa w § 2.
Art. 517q. § 1. Obecność oskarżonego na pierwszej rozprawie głównej jest
obowiązkowa.
§ 2. Jeżeli oskarżony nie stawi się dwukrotnie, bez usprawiedliwienia, na pierwszej
rozprawie głównej, sąd pokoju przekazuje sprawę sądowi rejonowemu do rozpoznania na
zasadach ogólnych.
Art. 517r. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 14 dni.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, okres przerwy może zostać wydłużony przez
sąd pokoju jednorazowo, na okres nieprzekraczający łącznie 21 dni.
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Art. 517s. Z ważnych powodów sąd pokoju może odroczyć wydanie wyroku na czas
nieprzekraczający 7 dni. Art. 411 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 517t. § 1. Sąd pokoju:
1)

grzywnę wymierza w stawkach dziennych – liczba stawek dziennych nie może
przekroczyć liczby 50 stawek dziennych, a wysokość stawki dziennej nie może
przekroczyć 200 złotych;

2)

wymierza karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1 Kodeksu karnego
– kara ograniczenia wolności trwa najdłużej 6 miesięcy;

3)

wymierza karę pozbawienia wolności – kara pozbawienia wolności trwa najdłużej
3 miesiące;

4)

orzeka środki karne, o których mowa w art. 39 pkt 1-3 Kodeksu karnego, najdłużej
na okres 3 lat;

5)

orzeka świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 43a Kodeksu karnego,
w wysokości do 10 000 złotych;

6)

orzeka

odszkodowania,

zadośćuczynienia

lub

nawiązki

na

podstawie

art. 46 Kodeksu karnego, w wysokości do 10 000 złotych;
7)

orzeka nawiązki na podstawie art. 47 § 1, 2, 2a i 3 Kodeksu karnego, w wysokości
do 10 000 złotych;

8)

wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za
poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 50 stawek
dziennych grzywny, 6 miesięcy ograniczenia wolności albo 3 miesięcy pozbawienia
wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest
kara 50 stawek dziennych grzywny, 6 miesięcy ograniczenia wolności albo
3 miesięcy pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej
wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach.

9)

nie orzeka środków zabezpieczających.
Art. 517u. § 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

może być złożony na piśmie w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.
§ 2. Termin zawity do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego
uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
§ 3. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocznie wraz z aktami sądowi
odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej wpływu
do tego sądu. Przepisu art. 448 nie stosuje się.
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§ 4. W wypadku wniesienia apelacji przez oskarżyciela publicznego, obrońcę lub
pełnomocnika sąd odwoławczy dołącza do zawiadomienia o terminie rozprawy
apelacyjnej odpis apelacji strony przeciwnej.
§ 5. Termin zawity do wniesienia zażalenia na postanowienie lub zarządzenie sądu
pokoju wynosi 3 dni.
§ 6. Sąd odwoławczy orzeka na rozprawie jednoosobowo.”;
8)

w art. 520 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Do wniesienia kasacji uprawnione są strony. Od prawomocnego wyroku sądu
odwoławczego kończącego postępowanie w sprawach, w których w pierwszej instancji
orzekał sąd pokoju, kasację może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik
Praw Obywatelskich.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.

z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sądami powszechnymi są sądy pokoju, sądy rejonowe, sądy okręgowe
oraz sądy apelacyjne.”,

b)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sądach albo sądach
powszechnych bez bliższego ich określenia, rozumie się przez to sądy rejonowe,
sądy okręgowe lub sądy apelacyjne”,

c)

dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do sądów pokoju i sędziów pokoju
w zakresie określonym w ustawie z dnia …….... o sądach pokoju (Dz. U. poz. …).”;

2)

w art. 16a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Koordynator do spraw mediacji wykonuje zadania, o których mowa w § 1,
również w sądach pokoju i w sądach rejonowych na obszarze właściwości danego sądu
okręgowego.”;

3) w art. 16b:
a) w § 2:
- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1) udziela sędziom, sędziom pokoju, asesorom sądowym, referendarzom
sądowym i asystentom sędziów, na ich wniosek, informacji:”,
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- pkt 3-6 otrzymują brzmienie:
„3)

informuje

prezesa

właściwego

sądu,

w tym

sądu

pokoju,

lub

przewodniczącego właściwego wydziału o celowości zorganizowania
narady sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych i referendarzy
sądowych, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych
budzących wątpliwości oraz zagadnień, w których orzecznictwo jest
niejednolite, a także w celu zapewnienia przestrzegania standardów
wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz może brać
w niej udział;
4)

informuje prezesa właściwego sądu, w tym sądu pokoju, o potrzebie
analizy orzecznictwa i ewentualnego wystąpienia z informacją, o której
mowa w art. 22 § 1 pkt 2;

5)

informuje sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, referendarzy
sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu
Najwyższego i organów międzynarodowych;

6)

kontroluje

aktualność

informacji

umieszczonych

na

stronach

internetowych sądu, w tym sądu pokoju.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka
w sprawach cywilnych wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we wszystkich
sądach, w tym sądach pokoju, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.”;
4)

w art. 16d:
a) w § 2:
- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„udziela sędziom, sędziom pokoju, asesorom sądowym, referendarzom
sądowym i asystentom sędziów na ich wniosek informacji:”,
- pkt 2-5 otrzymują brzmienie:
„2)

informuje

prezesa

właściwego

sądu,

w tym

sądu

pokoju,

lub

przewodniczącego właściwego wydziału o celowości zorganizowania
narady sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych i referendarzy
sądowych, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych
budzących wątpliwości oraz zagadnień, w których orzecznictwo jest
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niejednolite, a także w celu zapewnienia przestrzegania standardów
wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz może brać
w niej udział;
3)

informuje prezesa właściwego sądu, w tym sądu pokoju, o potrzebie
analizy orzecznictwa i ewentualnego wystąpienia z informacją, o której
mowa w art. 22 § 1 pkt 2;

4)

informuje sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, referendarzy
sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu
Najwyższego i organów międzynarodowych;

5)

kontroluje

aktualność

informacji

umieszczonych

na

stronach

internetowych sądu, w tym sądu pokoju.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka
w sprawach karnych wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we wszystkich
sądach, w tym sądach pokoju, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.”;
5) w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Zmian w zakresie ustalenia siedzib lub obszarów właściwości sądów
rejonowych dokonuje się nie później niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa
termin zarządzenia wyborów sędziów pokoju.”;
6)

w art. 22b § 3-6 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Liczbę wiceprezesów sądu apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwości, po
zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu, biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich
w tym sądzie, liczbę nadzorowanych sądów okręgowych, sądów rejonowych i sądów
pokoju

oraz

liczbę

stanowisk

sędziowskich,

sędziów

pokoju,

asesorskich,

i referendarskich w tych sądach.
§ 4. Liczbę wiceprezesów sądu okręgowego ustala Minister Sprawiedliwości, po
zasięgnięciu opinii prezesa tego sądu oraz prezesa przełożonego sądu apelacyjnego,
biorąc pod uwagę liczbę stanowisk sędziowskich i referendarskich w tym sądzie, liczbę
nadzorowanych sądów rejonowych i sądów pokoju oraz liczbę stanowisk sędziowskich,
sędziów pokoju, asesorskich i referendarskich w tych sądach.
§ 5. Liczbę wiceprezesów sądu rejonowego ustala prezes sądu apelacyjnego, po
zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego oraz opinii prezesa przełożonego sądu
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okręgowego,

biorąc

pod

uwagę

liczbę

stanowisk

sędziowskich,

asesorskich

i referendarskich w sądzie rejonowym, liczbę nadzorowanych sądów pokoju oraz liczbę
stanowisk sędziów pokoju w tym sądzie.
§ 6. W przypadku zmiany liczby stanowisk sędziowskich, asesorskich lub
referendarskich w danym sądzie lub liczby i wielkości nadzorowanych sądów
okręgowych, rejonowych lub sądów pokoju, liczba wiceprezesów danego sądu może być
ustalona ponownie.”;
7)

w art. 25 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Po powołaniu prezesa sądu rejonowego Minister Sprawiedliwości albo prezes
przełożonego sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego przedstawia go zgromadzeniu
sędziów sądu rejonowego i zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu pokoju, działających
na obszarze właściwości sądu rejonowego.”;

8)

art. 37a otrzymuje brzmienie:
„Art.

37a. § 1. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje wewnętrzny nadzór

administracyjny nad działalnością administracyjną sądu apelacyjnego oraz sądów
okręgowych, rejonowych oraz sądów pokoju, działających na obszarze apelacji.
§ 2. Prezes sądu okręgowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad
działalnością administracyjną sądu okręgowego, oraz sądów rejonowych i sądów pokoju,
działających w okręgu sądowym.
§ 3. Prezes sądu rejonowego sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad
działalnością administracyjną sądu rejonowego oraz sądów pokoju, działających na
obszarze sądu rejonowego.”;
9)

art. 37i otrzymuje brzmienie:
„Art. 37i. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru
administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2, w tym sądów
pokoju, a także sposób dokumentowania czynności nadzorczych i sporządzania
informacji rocznych o działalności sądów, w tym sądów pokoju, mając na uwadze
zapewnienie sprawności i skuteczności nadzoru oraz zapewnienie prawidłowego
wykonywania czynności nadzorczych.”;

10) w art. 42a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd powszechny, w tym sąd
pokoju, lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub sędziego
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pokoju, lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań
z zakresu wymiaru sprawiedliwości.”;
11) w art. 155d § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Minister Sprawiedliwości przydziela nowe stanowiska asystenta sędziego
poszczególnym sądom, w tym sądom pokoju, mając na względzie racjonalne
wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego i potrzeby wynikające z obciążenia
zadaniami poszczególnych sądów.”;
12) w art. 159 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych, w tym w sądach pokoju, i innych
sądach oraz w prokuraturze;”;
13) w art. 176 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody i wydatki sądów powszechnych, w tym sadów pokoju, stanowią
w budżecie państwa odrębną część.”;
14) w art. 177 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym, w tym
sądom pokoju, jest Minister Sprawiedliwości.”;
15) w art. 179 w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia
gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów, w tym sądów pokoju,
w tym:”;
16) w art. 179a w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister Sprawiedliwości może powierzyć jednostce utworzonej na podstawie art. 23
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określone zadania
z zakresu działalności administracyjnej sądów, w tym sądów pokoju, dotyczące:”.
Art. 10. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005 i 1595) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 9 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sprawy o wykroczenia w pierwszej instancji rozpoznaje właściwy sąd pokoju,
chyba że ustawa stanowi inaczej.”;
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2)

po art. 9 dodaje się art. 9a i art. 9b w brzmieniu:
„Art. 9a. § 1. Sprawa nie podlega rozpoznaniu przez sąd pokoju, jeżeli:
1)

na podstawie przepisów odrębnych, czyn zarzucany obwinionemu podlega
orzecznictwu sądów wojskowych;

2)

dowody, które przeprowadzono lub uzyskano, albo które należy przeprowadzić lub
uzyskać, w tym zeznania lub dokumenty, obejmują informacje niejawne o klauzuli
„poufne” lub wyższej;

3)

w sprawie dopuszczono dowód z opinii biegłego;

4)

obwiniony:
a)

jest pozbawiony wolności, choćby w innej sprawie,

b)

stale przebywa za granicą.

§ 2. W wypadku ujawnienia okoliczności określonej w § 1, sąd pokoju odmawia
przyjęcia sprawy do rozpoznania, a jeżeli do ujawnienia tej okoliczności doszło w toku
postępowania przed sądem pokoju – przekazuje sprawę do rozpoznania właściwemu
sądowi.
Art. 9b. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o sądzie albo organie
orzekającym, należy przez to rozumieć również sąd pokoju.”;
3)

w art. 12 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Spory o właściwość między sądami pokoju, między sądami rejonowymi oraz
między sądami pokoju a sądami rejonowymi rozstrzyga sąd okręgowy, właściwy dla
okręgu, w którym działa sąd, który pierwszy wszczął spór.”;

4)

w art. 13 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.”;

5)

art. 14 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sądem odwoławczym w sprawach o wykroczenia podlegających właściwości
sądów powszechnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest:
1)

sąd okręgowy – do rozpoznania środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń
wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym;

2)

sąd rejonowy – do rozpoznania środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń
wydanych w pierwszej instancji w sądzie pokoju.”;
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6)

po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. § 1. Sąd pokoju może przekazać sprawę innemu sądowi powszechnemu
jeżeli uzna, że rozstrzygnięcie sprawy, ze względu na jej przedmiot lub zawiły charakter,
wymaga jej rozpoznania przez inny sąd powszechny.
§ 2. Sąd powszechny może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do
rozpoznania i zwrócić ją sądowi pokoju, jeżeli uzna, że przekazanie było niezasadne.
Postanowienie o odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania wymaga uzasadnienia.
§ 3. Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu powszechnego, któremu ją
przekazano, prezes tego sądu przekazuje ją właściwemu sądowi. Sąd, który otrzymał
sprawę jako właściwy, może uznać, że przekazanie sprawy przez sąd pokoju było
niezasadne; w takim wypadku stosuje się § 2.
§ 4. Sprawa zwrócona sądowi pokoju przez inny sąd powszechny jest rozpoznawana
przez sąd pokoju do zakończenia postępowania, nawet jeśli ujawnią się nowe okoliczności
uzasadniające jej ponowne przekazanie innemu sądowi powszechnemu.
§ 5. Jeżeli sprawa została przekazana przez sąd pokoju innemu sądowi
powszechnemu, sąd powszechny, uznając się za właściwy do jej rozpoznania, zawiadamia
inicjatora o przejęciu sprawy do dalszego prowadzenia.
§ 6. W postępowaniu przed innym sądem powszechnym wniesione do sądu pokoju
pismo inicjujące wywołuje skutek przewidziany dla wniosku o ukaranie, przy czym jeśli
data wniesienia pisma do sądu wywołuje skutek prawny, uznaje się, że datą wniesienia
była data wpływu pisma do sądu pokoju.”;

7)

art. 16 § 1otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do wyłączenia sędziego, sędziego pokoju i referendarza sądowego stosuje się
odpowiednio przepisy art. 40, art. 41, art. 41a i art. 42 § 1-3 Kodeksu postępowania
karnego.”;

8)

art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. § 1. Podstawę postanowienia lub wyroku może stanowić tylko całokształt
okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
§ 2. Postanowienie powinno zawierać:
1)

oznaczenie organu oraz osoby lub osób wydających postanowienie,

2)

datę wydania postanowienia,

3)

wskazanie sprawy oraz wyjaśnienie kwestii, której postanowienie dotyczy,

4)

rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej,

– 18 –
5)

uzasadnienie.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pisemnych zarządzeń.
§ 4. Wyrok, postanowienie, lub zarządzenie wydane na rozprawie, ogłasza się

ustnie, jeżeli stawiła się co najmniej jedna ze stron.
§ 5. Postanowienie wydane na posiedzeniu doręcza się stronom, pouczając o prawie
lub braku prawa do wniesienia zażalenia.
§ 6. Zarządzenie wydane na posiedzeniu doręcza się osobie, której przysługuje
prawo do wniesienia zażalenia, o ile ustawa takie prawo przewiduje.”;
9)

w art. 35:
a)

w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Wniosek o uzasadnienie strona może zgłosić ustnie do protokołu.”,

b)

dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie uzasadnienia.”;

10) w art. 47 § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi pokoju miejsca zatrzymania,
który również niezwłocznie je rozpoznaje.
§ 3. Przy rozpoznawaniu zażalenia sąd pokoju stosuje odpowiednio przepisy
art. 246 § 3 i 4 Kodeksu postępowania karnego. Osoba zatrzymana ma prawo do udziału
w posiedzeniu sądu pokoju rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie.”;
11) w art. 50 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można,
niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe
doprowadzenie przez Policję. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie może być
zarządzone także wobec osoby przesłuchanej w trybie określonym w art. 54 § 6, jeżeli nie
stawiła się ona na wezwanie organu prowadzącego czynności wyjaśniające bez
usprawiedliwienia. Przepis art. 47 stosuje się wówczas odpowiednio, z tym że zażalenie
na zatrzymanie rozpoznaje sąd pokoju miejsca prowadzenia postępowania lub
prowadzenia czynności wyjaśniających, w ramach których zarządzono zatrzymanie
w celu przymusowego doprowadzenia. Zatrzymanie może nastąpić na czas konieczny do
wykonania zarządzenia o doprowadzeniu.”;
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12) w art. 57 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1)

imię i nazwisko oraz adres obwinionego;

2)

określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu,
sposobu, okoliczności jego popełnienia wraz z kwalifikacją prawną czynu;

3)

imię i nazwisko oraz adres pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono;

4)

wskazania dowodów, na których opiera się wniosek o ukaranie;

5)

podpis sporządzającego wniosek.”;

13) w art. 57 uchyla się § 3;
14)

w art. 65 po § 1 dodaje się § 1a i 1b brzmieniu:
„§ 1a. Termin rozprawy powinien być wyznaczony w ciągu 21 dni od daty wpływu
wniosku, o którym mowa w art. 57.
§ 1b. Można zaniechać wezwania na rozprawę świadków, którzy zostali
przesłuchani, przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, które nie
są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie,
w szczególności takie, którym obwiniony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył.”;

15) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu:
„Art. 67a. § 1. Zaplanowany termin rozprawy można zmienić na uzasadniony
wniosek strony, w szczególności jeśli strona wykaże, że ma w tym samym terminie inną
sprawę urzędową, ważną sprawę osobistą, zabieg lekarski lub uprzednio zaplanowany
wyjazd. O nowym terminie powiadamia się pozostałe strony.
§ 2. Drugi wniosek o zmianę terminu rozprawy pochodzący od tej samej strony nie
podlega uwzględnieniu. Należy jednak w miarę możliwości uwzględnić uzasadniony
wniosek strony o niewyznaczanie rozprawy w określonym czasie.”;
16) w art. 70:
a)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Przepisy art. 357, 362, 363, 366 i 367 Kodeksu postępowania karnego
stosuje się odpowiednio”;

b)

dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:
„§ 6. Przebieg rozprawy może być przez strony rejestrowany za pomocą
urządzeń technicznych.
§ 7. Nagranie wykonane przez stronę może być dopuszczone jako dowód na
okoliczność przebiegu rozprawy jedynie wówczas, gdy strona poinformowała
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o nagrywaniu przed jego rozpoczęciem, podając do protokołu rodzaj i markę
używanego urządzenia technicznego oraz format zapisu.”;
17) po art. 70 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
„ Art. 71a § 1. Obecność obwinionego na pierwszej rozprawie głównej przed sądem
pokoju jest obowiązkowa.
§ 2. Jeżeli obwiniony nie stawi się dwukrotnie, bez usprawiedliwienia na pierwszej
rozprawie głównej przed sądem pokoju, sąd pokoju przekazuje sprawę właściwemu
sądowi do rozpoznania na zasadach ogólnych.”;
18) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od przedstawienia obwinionemu
treści zarzutów.
§ 2. Zarzuty przedstawia oskarżyciel publiczny, jeżeli bierze udział w rozprawie,
a w innym wypadku protokolant.
§ 3. Jeżeli obwiniony przyznaje się do winy, a jego wyjaśnienia nie budzą
wątpliwości, dalszych dowodów nie przeprowadza się.
§ 4. Jeżeli obwiniony nie bierze udziału w rozprawie, zarzutów nie przedstawia
się.”;
19) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. § 1. Sąd pokoju powinien dążyć do tego, aby przed rozstrzygnięciem
sprawy sprawca naprawił szkodę wyrządzoną wykroczeniem lub zadośćuczynił
krzywdzie wyrządzonej pokrzywdzonemu.
§ 2. Sąd pokoju na każdym etapie postępowania może przedstawić każdemu
obwinionemu propozycję wyroku ugodowego. Wyrok ugodowy zostaje wydany, jeżeli
obwiniony wykona,

w określony sposób

i w określonym

terminie,

naprawienia szkody lub obowiązek zadośćuczynienia krzywdzie

obowiązek
wyrządzonej

pokrzywdzonemu. Obowiązki te mogą się różnić w wypadku różnych obwinionych.
§ 3. Jeżeli oskarżyciel publiczny i pokrzywdzony nie sprzeciwiają się propozycji,
o której mowa w § 2, zaś obwiniony wyrazi zgodę na wyrok ugodowy, sąd pokoju
nakłada stosowny obowiązek i niezwłocznie zakreśla termin do jego wykonania, nie
dłuższy niż 14 dni, oraz wyznacza posiedzenie na dzień przypadający po upływie tego
terminu, zobowiązując strony do stawiennictwa bez odrębnych wezwań i zawiadomień.
§ 4. Jeżeli na posiedzeniu, o którym mowa w § 3, zostanie ustalone, że obwiniony
w pełni wykonał nałożony na niego obowiązek, sąd pokoju informuje obecne strony
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o zamknięciu postępowania, w całości lub w zakresie dotyczącym tego obwinionego,
i niezwłocznie ogłasza wyrok o treści zgodnej z propozycją przedstawioną na podstawie
§ 2.
§ 5. Trybu określonego w § 2-4 nie stosuje się wobec obwinionego, który nie
przyznaje się do popełnieniu zarzucanego mu czynu.
§ 6. Wyrok wydany w trybie określonym w § 2-4 może być zaskarżony wyłącznie
w przypadku, gdy zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza lub przedmiotem
zarzutu jest sprzeczność wyroku z treścią przyjętej propozycji, o której mowa w § 2.”;
20) w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Na rozprawie zaocznej złożone uprzednio przez obwinionego w tej sprawie
wyjaśnienia podlegają ujawnieniu bez odczytywania.”;
21) w art. 75 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Protokoły zeznań świadków należy odczytać również, gdy bezpośrednie
przesłuchanie świadka na rozprawie nie jest niezbędne. Za zgodą stron protokoły można
uznać za ujawnione bez odczytywania.”;
22) w art. 79:
a)

w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Każdorazowa przerwa nie może trwać dłużej niż 7 dni; w razie przekroczenia tego
terminu rozprawę uważa się za odroczoną.”,

b)

dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Informację

o wyznaczonym

terminie

umieszcza

się

na

stronie

internetowej sądu pokoju co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Jeżeli
jednak zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze strona nie uzyska tej informacji
z Internetu, należy doręczyć jej zawiadomienie, chyba że została ustnie
powiadomiona o terminie.”;
23) art. 80 otrzymuje brzmienie:
„Art. 80. Rozprawę przerwaną lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu,
chociażby skład sądu uległ zmianie.”;
24) art. 82 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Po wysłuchaniu głosów stron sąd sporządza wyrok na piśmie. Przepisy art.
409-410, 413 § 1, art. 418 § 1 i 3, art. 418a, art. 419, art. 422-424 i art. 517s Kodeksu
postępowania karnego stosuje się odpowiednio.”;
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25) w art. 104 § 1 po punkcie 3a dodaje się punkt 3b w brzmieniu:
„3b) sąd pokoju orzekł w sprawie należącej do właściwości innego sądu powszechnego;”;
26) w art. 105 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocznie wraz z aktami sądowi
odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w ciągu 21 dni od daty jej wpływu
do tego sądu.”;
27) art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia
rozstrzygnięcia albo ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono
doręczeniu, od daty doręczenia lub od daty dokonania zaskarżonej czynności, chyba że
ustawa stanowi inaczej.”;
28) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. § 1. Jeżeli środek odwoławczy dotyczy postanowienia lub zarządzenia,
prezes sądu pokoju niezwłocznie przekazuje go sędziemu sądu pokoju, który wydał
zaskarżone postanowienie lub zarządzenie.
§ 2. Sąd pokoju w terminie 3 dni może uwzględnić wniesione zażalenie i zmienić
lub uchylić postanowienie lub zarządzenie zgodnie z żądaniem skarżącego.
§ 3. Na postanowienie o zmianie lub uchyleniu postanowienia lub zarządzenia
przysługuje zażalenie stronie innej niż ta, której środek odwoławczy uwzględniono.
§ 4. Jeżeli środek odwoławczy jest dopuszczalny, a sąd pokoju nie zdecydował
o uwzględnieniu zażalenia, prezes sądu pokoju przekazuje środek odwoławczy wraz
z aktami sprawy do sądu właściwego do rozpoznania środka.”;
29) w art. 113 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. W kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu
pokoju orzeka na posiedzeniu jednoosobowo sąd rejonowy.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, sędziów pokoju,

asesorów

sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich
specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;”;
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b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) szkolenie kandydatów na sędziów pokoju z zakresu metodyki pracy sędziego
w celu przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego pokoju;”;
2) w art. 15a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkolenia zawodowe i inne formy doskonalenia zawodowego sędziów,
sędziów pokoju, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury,
referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów
zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury odbywają się zgodnie z rocznym
harmonogramem działalności szkoleniowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6,
zwanym dalej „harmonogramem”.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu apelacyjnego lub
z własnej inicjatywy może zlecić Krajowej Szkole przeprowadzenie dodatkowych
szkoleń

i innych

form

doskonalenia

zawodowego,

nieuwzględnionych

w harmonogramie, dla sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, referendarzy
sądowych, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w ust. 4
i 5, są pokrywane z budżetu państwa z części „Sądy powszechne” z budżetu części
obszaru apelacji, z którego sędziowie, sędziowie pokoju, asesorzy sądowi,
referendarze sądowi, asystenci sędziów, kuratorzy zawodowi oraz urzędnicy sądów
będą uczestniczyć w przeprowadzanych szkoleniach, albo części „Powszechne
jednostki organizacyjne prokuratury.”;
3) art. 15c otrzymuje brzmienie:
„Art. 15c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
opracowania harmonogramu, mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb
szkoleniowych sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, referendarzy sądowych,
asystentów sędziów, kuratorów zawodowych, prokuratorów, asesorów prokuratury,
asystentów prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury.”.
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Art. 12. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1319 oraz 2021 r. poz. 1834) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) sędziów pokoju.”;

2)

w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyborach - należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory
Prezydenta

Rzeczypospolitej,

wybory

do

Parlamentu

Europejskiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
wybory sędziów pokoju;”;
3)

w art. 10 w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„ 5) w wyborach sędziów pokoju - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze gminy objętej, na podstawie
przepisów odrębnych, właściwością danego sądu pokoju.”;

4)

w art. 11:
a)

w § 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) w wyborach sędziów pokoju – obywatel polski mający prawo wybierania
w tych wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 29 lat i spełnia
warunki określone w przepisach odrębnych.”;

b)

w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe, z tym, że w przypadku wyborów, o których mowa
w § 1 pkt 6 i 7, skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;”;

5)

w art. 12:
a)

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W wyborach

do

organów

stanowiących

jednostek

samorządu

terytorialnego, w wyborach wójta oraz w wyborach sędziów pokoju odrębny obwód
głosowania w jednostce, o której mowa w § 4, tworzy się, jeżeli w dniu wyborów
będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców
prowadzonym w gminie, na której terenie położona jest dana jednostka.”,
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b)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Przepisu § 7 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego, w wyborach wójta oraz w wyborach sędziów
pokoju.”;

6)

w art. 26 w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej, w wyborach do rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach sędziów pokoju;”;

7)

w art. 28 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego, w wyborach wójta oraz w wyborach sędziów
pokoju.”;

8)

w art. 29 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
do spisu wyborców, o którym mowa w § 1, wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe,
na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W wyborach wójta oraz
w wyborach sędziów pokoju do spisu wyborców wpisuje się jedynie osoby zamieszkałe
na terenie gminy, w której przeprowadzane są wybory.”;

9)

w art. 30 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
do spisu wyborców, o którym mowa w § 1, wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe
na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W wyborach wójta oraz
w wyborach sędziów pokoju do spisu wyborców wpisuje się jedynie osoby zamieszkałe
na terenie gminy, w której przeprowadzane są wybory.”;

10) w art. 32 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego, w wyborach wójta oraz w wyborach sędziów pokoju.”;
11) w art. 40:
a)

po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:
„§ 3c. Karta do głosowania w wyborach sędziów pokoju może w razie potrzeby
składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie trwale połączonych
kartek przy czym na pierwszej kartce do głosowania umieszcza się tytuł „Karta do
głosowania w wyborach sędziów pokoju” oraz czytelną informację o sposobie

– 26 –
głosowania i warunkach ważności głosu, a na drugiej i kolejnych kartkach
umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych
kandydatów na sędziów pokoju.”;
b)

w § 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) sędziów pokoju – odcisk pieczęci rejonowej komisji wyborczej.”;

12) w art. 76 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej,
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w wyborach sędziów pokoju pełnomocnikowi, o którym mowa w art. 173,
wyznaczonemu przez właściwą komisje wyborczą wyższego stopnia;”;
13) w art. 82 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko
wyborowi posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego, wójta lub
sędziego pokoju może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było
umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego
okręgu wyborczego.”;
14) w art. 84 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. W wyborach sędziów pokoju komitety wyborcze mogą być tworzone
wyłącznie przez wyborców.”;
15) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a § 1. W celu zgłoszenia kandydata na sędziego pokoju obywatele w liczbie
co najmniej 15, mający prawo wybierania, tworzą komitet wyborczy.
§ 2. Zgłoszenie kandydata na sędziego pokoju musi być poparte podpisami co
najmniej 100 obywateli mających prawo wybierania sędziów pokoju.
§ 3. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko na podstawie
jednego zgłoszenia.”;
16) w art. 92 po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Nazwa komitetu wyborczego wyborców utworzonego w celu zgłoszenia
kandydata na sędziego pokoju zawiera wyrazy „Komitet Wyborczy Kandydata na
Sędziego Pokoju” oraz imię i nazwisko kandydata.”;
17) w art. 93 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi
odróżniać się wyraźnie od wzorów symboli graficznych innych komitetów wyborczych.
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Do komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłoszenia kandydata na
sędziego pokoju przepisów o wzorcu symbolu graficznego nie stosuje się.”;
18) w art. 102 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Obowiązek, o którym mowa w § 1, nie dotyczy komitetów wyborczych, które
zgłaszają kandydata lub kandydatów wyłącznie do rady gminy, rady powiatu lub
kandydata na sędziego pokoju.”;
19) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:
„Art. 104a. Kampanię wyborczą w wyborach sędziów pokoju określają przepisy
szczególne kodeksu.”;
20) po art. 125 dodaje się art. 125a w brzmieniu:
„Art. 125a. Finansowanie kampanii wyborczej w wyborach sędziów pokoju
określają przepisy szczególne kodeksu.”;
21) w art. 167 w § 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach sędziów pokoju, rozwiązywanie
obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;”;
22) w art. 175 w § 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:
„1a) rejestrowanie kandydatów na sędziów pokoju;
1b) zarządzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach sędziów pokoju;
1c)

ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów sędziów
pokoju w okręgu wyborczym w zakresie określonym przepisami szczególnymi
kodeksu;”;

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz przekazywanie ich do właściwej okręgowej komisji
wyborczej;”;
23) w art. 181a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obwodową komisję wyborczą – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach
Prezydenta

Rzeczypospolitej,

w Rzeczypospolitej

Polskiej,

w wyborach

do

Parlamentu

w wyborach

sędziów

pokoju,

Europejskiego
w wyborach

uzupełniających do Senatu oraz w wyborach uzupełniających sędziów pokoju,
a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek
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samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych
jednostek;”;
24) po art. 493 dodaje się dział VIIIa w brzmieniu:
„DZIAŁ VIIIA
Wybory sędziów pokoju
Rozdział 1
Zasady ogólne
Art. 493a. Wybory sędziów pokoju są powszechne, bezpośrednie i odbywają się
w głosowaniu tajnym.
Art. 493b. § 1. Wybory sędziów pokoju zarządza Prezydent Rzeczypospolitej,
w drodze postanowienia, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji sądów
pokoju, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na
30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji sądów pokoju.
§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Prezydent Rzeczypospolitej, po
zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają
terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz
wyborczy).
§ 3. Postanowienie, o którym mowa w § 1, podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż
w terminie 2 dni od dnia zarządzenia wyborów.
Art. 493c. § 1. Minister Sprawiedliwości, nie później niż 3 dni po ogłoszeniu
postanowienia, o którym mowa w art. 493 § 1, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na sędziów pokoju oraz określa wzór karty zgłoszenia kandydata na sędziego
pokoju.
§ 2. Procedurę zgłaszania kandydatów na sędziów pokoju określają przepisy ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269).
Art. 493d. Do wyborów sędziów pokoju w zakresie nieuregulowanym stosuje się
odpowiednio przepisy działu VII dotyczące wyborów do rad gmin, chyba że przepisy
niniejszego działu stanowią inaczej.
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Rozdział 2
Okręgi wyborcze
Art. 493e. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów sędziów pokoju tworzy się
jednomandatowe i wielomandatowe okręgi wyborcze. Zasady tworzenia okręgów
wyborczych określają przepisy niniejszego rozdziału oraz przepisy odrębne.
§ 2. Jednomandatowy

okręg

wyborczy

obejmuje

terytorium

gminy

lub

sąsiadujących ze sobą gmin, których łączna liczba mieszkańców nie przekracza 10 000.
Warunkiem łączenia gmin w celu utworzenia jednomandatowego okręgu wyborczego jest
ich przynależność do obszaru właściwości tego samego sądu pokoju.
§ 3. Wielomandatowy okręg wyborczy obejmuje obszar właściwości sądu pokoju
z wyłączeniem gmin, o których mowa w § 2. W wielomandatowym okręgu wyborczym
wybiera się co najmniej 3 sędziów pokoju.
Art. 493f. § 1. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:
1) określa liczbę sędziów pokoju, w tym liczbę sędziów pokoju wybieranych w danym
okręgu wielomandatowym,
2) dokonuje podziału na okręgi wyborcze, według następujących zasad:
a)

obszar właściwości sądu pokoju jest tożsamy z obszarem właściwości sądu
rejonowego,

b)

w uzasadnionych przypadkach obszar właściwości sądu pokoju może
obejmować obszar mniejszy od obszaru właściwości sądu rejonowego

– uwzględniając więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz konieczność zapewnienia
sprawności i rzetelności głosowania.
§ 2. Informację o okręgu wyborczym oraz liczbie wybieranych w tym okręgu
sędziów pokoju podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu wyborczego
w formie obwieszczenia komisarza wyborczego najpóźniej w 52 dniu przed dniem
wyborów.
Rozdział 3
Szczególne zadania komisji wyborczych
Art. 493g. § 1. Wybory sędziów pokoju przeprowadzają:
1)

Państwowa Komisja Wyborcza;

2)

rejonowe komisje wyborcze;

3)

obwodowe komisje wyborcze.
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§ 2. Właściwość miejscową rejonowych komisji wyborczych, ich numery i siedziby
określa Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości.
Właściwość miejscowa rejonowej komisji wyborczej nie może naruszać granic obszarów
właściwości sądów rejonowych.
§ 3.

W wypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 493zh,

powołuje się komisje wyborcze w trybie i na zasadach określonych w kodeksie.
Rozdział 4
Zgłaszanie kandydata na sędziego pokoju
Art. 493h. Kandydatem na sędziego pokoju może być wyłącznie osoba wpisana na
Listę Kandydatów na Sędziów Pokoju, prowadzoną przez Krajową Radę Sądownictwa
na podstawie przepisów odrębnych.
Art. 493i. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko na
podstawie jednego zgłoszenia.
Art. 493j. Kandydata na sędziego pokoju zgłasza co najmniej 100 obywateli
mających prawo wybierania sędziów pokoju. Zgłoszenie musi być poparte podpisami
zgłaszających.
Art. 493k. § 1. W celu zgłoszenia kandydata na sędziego pokoju obywatele
w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania sędziów pokoju, tworzą komitet
wyborczy wyborców.
§ 2. Utworzenie komitetu wyborczego wymaga uzyskania:
1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach;
2) pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu;
3) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.
§ 3. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię
(imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia orz
obywatelstwo kandydata. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL
oraz adres zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą
i własnoręcznym podpisem.
§ 4. Obywatele, o których mowa w § 1, oświadczają na piśmie o utworzeniu
komitetu wyborczego, podając swoje imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery
ewidencyjne PESEL.
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§ 5. Komitet

wyborczy

wyborców

powołuje

pełnomocnika

wyborczego

uprawnionego do występowania na rzecz komitetu i w imieniu komitetu wyborczego.
Pełnomocnikiem wyborczym może być kandydat na sędziego pokoju.
§ 6. Komitet wyborczy wyborców może powołać pełnomocnika finansowego,
z zastrzeżeniem art. 127 § 2 pkt 3. Pełnomocnikiem finansowym nie może być kandydat
na sędziego pokoju.
§ 7. Po zebraniu co najmniej 30 podpisów obywateli mających prawo wybierania
i popierających kandydata, pełnomocnik wyborczy, zawiadamia, w terminie do 55 dnia
przed dniem wyborów, rejonową komisję wyborczą właściwą ze względu na siedzibę
komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Podpisy, o których mowa
w zdaniu pierwszym, stanowią część wymaganej liczby 100 podpisów obywateli
popierających kandydata.
§ 8. W zawiadomieniu podaje się:
1)

nazwę komitetu wyborczego oraz adres jego siedziby;

2)

imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli
tworzących komitet wyborczy;

3)

imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL
pełnomocnika wyborczego i, jeżeli został powołany, pełnomocnika finansowego.
§ 9. Do zawiadomienia dołącza się wykaz podpisów obywateli, o których mowa

w § 8, popierających kandydata.
Art. 493l. § 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez rejonową komisję wyborczą
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, pełnomocnikowi
wyborczemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji
Wyborczej. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni od daty podania do publicznej
wiadomości postanowienia rejonowej komisji wyborczej o odmowie przyjęcia
zawiadomienia.
§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rozpatruje odwołanie. Od
postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania nie przysługuje
środek prawny. Postanowienie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz
doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza uzna
odwołanie za zasadne, rejonowa komisja

wyborcza niezwłocznie

zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

przyjmuje
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Art. 493m. § 1. Komitet wyborczy wyborców może zgłosić w okręgu wyborczym
jednego kandydata na sędziego pokoju.
§ 2. Wyborca może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi na sędziego
pokoju. Wycofanie udzielonego poparcia nie rodzi skutków prawnych.
§ 3. Wyborca udzielający poparcia zgłoszeniu kandydata na sędziego pokoju składa
podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania
i numeru ewidencyjnego PESEL.
§ 4. Wykaz podpisów zawiera na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego
wyborców zgłaszającego kandydata, numer okręgu wyborczego, w którym kandydat jest
zgłaszany, oraz adnotację:
„Udzielam poparcia kandydatowi na sędziego pokoju

…………….

(nazwisko, imię-imiona) zgłaszanemu w okręgu wyborczym ……….. (numer
okręgu) w wyborach sędziów pokoju zarządzonych na …………… (dzień,
miesiąc, rok).
§ 5. Poparcia dla zgłoszenia kandydata na sędziego pokoju może udzielić wyłącznie
wyborca stale zamieszkały w danym okręgu wyborczym.
Art. 493n. § 1. Kandydata zgłasza się do rejonowej komisji wyborczej, najpóźniej
w 35 dniu przed dniem wyborów do godz. 1600 .
§ 2. Do zgłoszenia każdego kandydata należy dołączyć:
1)

uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa o wpisie zgłaszanego kandydata na Listę
Kandydatów na Sędziów Pokoju;

2)

pisemną zgodę kandydata na kandydowanie;

3)

wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia zgłoszeniu kandydata na
sędziego pokoju.
§ 3. Rejonowa komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie kandydata, bada czy

spełnia ono wymogi, o których mowa w ustawie i wydaje osobie zgłaszającej kandydata
pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia określi Państwowa
Komisja Wyborcza.
§ 4. Rejonowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata,
jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności albo gdy stwierdzone wady zgłoszenia,
pomimo wezwania rejonowej komisji wyborczej, nie zostały w terminie 2 dni usunięte
przez osobę zgłaszającą kandydata.

– 33 –
§ 5. Od postanowienia, o którym mowa w § 4, osobie zgłaszającej kandydata
przysługuje prawo odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od
daty podania do publicznej wiadomości postanowienia. Państwowa Komisja Wyborcza
rozpoznaje sprawę i wydaje postanowienie, podając je niezwłocznie do publicznej
wiadomości oraz doręczając je wnoszącemu odwołanie oraz rejonowej komisji
wyborczej.
§ 6. Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje prawo
wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty podania tego
postanowienia do publicznej wiadomości. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie
3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi
w terminie 2 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.
Orzeczenie doręcza się osobie zgłaszającej kandydata, Państwowej Komisji Wyborczej
oraz rejonowej komisji wyborczej.
§ 7. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza lub Sąd Najwyższy uzna odpowiednio
odwołanie lub skargę za zasadne, rejonowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje
kandydata.
§ 8. Po dokonaniu zgłoszenia zmiana kandydata na sędziego pokoju jest
niedopuszczalna.
Art. 493o. § 1. Rejonowa komisja wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia
o zarejestrowanych kandydatach na sędziów pokoju zawierające ich dane: nazwisko, imię
(imiona) oraz miejsce zamieszkania.
§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, przekazuje się wójtowi, który zapewnia
jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy najpóźniej w 15 dniu przed dniem
wyborów.
Art. 493p. Rejonowa

komisja

wyborcza

skreśla

z listy

kandydatów

tych

kandydatów, którzy wycofali zgodę na kandydowanie, zmarli lub utracili prawo
wybieralności. Informacje o skreśleniu kandydata rejonowa komisja wyborcza
niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.
Art. 493q. Jeżeli w jednomandatowym okręgu wyborczym zarejestrowany zostanie
tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego sędziego pokoju
uważa się zarejestrowanego kandydata.
Art.493r. Jeżeli w wielomandatowym okręgu wyborczym zarejestrowana liczba
kandydatów jest równa liczbie sędziów w danym sądzie pokoju lub od niej mniejsza,
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głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych sędziów uważa się zarejestrowanych
kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.
Art. 493s. W przypadkach, o których mowa w art. 493q i 493r, rejonowa komisja
wyborcza

niezwłocznie

zawiadamia

wyborców

danego

okręgu

wyborczego

o przyczynach obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia, którego
druk i rozplakatowanie zapewnia wójt.
Rozdział 5
Kampania wyborcza
Art. 493t. § 1. Kampania wyborcza kandydata na sędziego ogranicza się do
prezentacji sylwetki kandydata, w tym przedstawienia informacji o jego wykształceniu,
doświadczeniu

zawodowym

oraz

działalności

społecznej,

w trakcie

zebrań

organizowanych jako zadanie własne przez gminy.
§ 2. W wyborach sędziów pokoju zakazuje się agitacji wyborczej, z wyjątkiem
działań określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
§ 3. Wójt zapewnia udostępnianie na stronie internetowej gminy informacji
o sylwetkach zamieszkałych na terenie gminy kandydatów na sędziów pokoju, w tym
przedstawienie informacji o ich wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz
działalności społecznej.
§ 4. Wójt organizuje w trakcie kampanii wyborczej od trzech do czterech zebrań,
otwartych dla publiczności, z kandydatami na sędziów pokoju zamieszkałymi na terenie
gminy. O terminie i miejscu zebrań informuje się za pośrednictwem strony internetowej
gminy siedem dni przed zebraniem. Termin i miejsce zebrania mogą być również podane
do wiadomości w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości.
§ 5. Przebieg

zebrań,

o których

mowa

w § 1,

jest

utrwalany

w formie

audiowizualnej i udostępniany na stronie internetowej gminy.
§ 6. Kandydaci do sądu pokoju mają prawo we własnym zakresie zorganizować
w trakcie kampanii wyborczej do czterech wirtualnych, otwartych spotkań z wyborcami,
obejmujących prezentację kandydata, pytania wyborców i odpowiedzi kandydata
w czasie rzeczywistym. Zapis spotkania jest udostępniany na stronie internetowej gminy.
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Rozdział 6
Finansowanie kampanii wyborczej
Art. 493u. W wyborach sędziów pokoju komitety wyborcze wyborców mogą
wydatkować na kampanię wyborczą sumę nieprzekraczającą 10-krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego
w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów sędziów pokoju.
Art. 493v. § 1. Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić
wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego wyborców
jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.
§ 3. Komitet wyborczy wyborców może nieodpłatnie korzystać w czasie kampanii
wyborczej z lokalu osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego, jak również z jej
sprzętu biurowego.
Art. 493w. §. 1.Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców są gromadzone
wyłącznie na rachunku bankowym.
§ 2. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu wyborczego
wyborców musi zawierać zastrzeżenie o wymaganym w kodeksie sposobie dokonywania
wpłat oraz o dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych, a także
o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat.
§ 3. W przypadku gdy suma wpłat na rzecz danego komitetu wyborczego wyborców
przekroczy kwotę określoną w art. 493r, komitet ten przekazuje ją na rzecz organizacji
pożytku publicznego. O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy informuje
właściwy organ wyborczy w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.
Art. 493x. § 1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów,
przedkłada organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie
o utworzeniu komitetu, informację o przychodach i wydatkach komitetu.
§ 2. Informacji, o której mowa w § 1, nie sporządza się, jeżeli pełnomocnik
finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomi właściwy organ wyborczy,
że komitet wyborczy nie miał przychodów i nie poniósł wydatków.
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Rozdział 7
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 493y. § 1. W wyborach w okręgach jednomandatowych wyborca głosuje tylko
na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandydatów.
§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak
„x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie
postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
Art. 493z. § 1. W wyborach w okręgach wielomandatowych wyborca głosuje na
określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk
najwyżej tylu kandydatów, ilu sędziów pokoju jest wybieranych w okręgu wyborczym.
§ 2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów, aniżeli wynosi liczba
sędziów pokoju wybieranych w danym okręgu wyborczym.
§ 3. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów, to taką kartę uznaje się za kartę ważną
z głosami nieważnymi.
§ 4. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba wybieranych sędziów
pokoju, to taką kartę uznaje się za kartę ważną z głosami nieważnymi.
Rozdział 8
Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Art. 493za. § 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do ustalania
wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach jednomandatowych odpowiednio
stosuje się art. 270-272 i art. 274.
Art. 493zb. § 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do ustalania
wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wielomandatowych odpowiednio
stosuje się art. 271, 272 i 274, z tym, że obwodowa komisja wyborcza ustalając wyniki
głosowania w obwodzie oblicza liczbę:
1)

wyborców uprawnionych do głosowania;

2)

wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3)

wyborców głosujących przez pełnomocnika;
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4)

5)

kart wyjętych z urny, w tym:
a)

kart nieważnych,

b)

kart ważnych z głosami nieważnymi, z podaniem przyczyny nieważności,

c)

kart ważnych z głosami ważnymi;

głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów na sędziów pokoju.
§ 2. Liczby, o których mowa w § 1, wymienia się w protokole głosowania

w obwodzie.
Art. 493zc. § 1. Za wybranego sędziego pokoju w okręgu jednomandatowym uważa
się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych.
§ 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do
uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania,
w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów
byłaby

równa,

o pierwszeństwie

rozstrzyga

losowanie

przeprowadzone

przez

przewodniczącego rejonowej komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz
pełnomocników wyborczych; nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje
losowania. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
§ 3. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 2, określi Państwowa
Komisja Wyborcza.
Art. 493zd. § 1. Za wybranych sędziów pokoju w wielomandatowym okręgu
wyborczym uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej oddanych
głosów ważnych.
§ 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do
uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których
jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa,
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego
rejonowej komisji wyborczej w obecności członków komisji oraz pełnomocników
wyborczych; nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje losowania.
Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
§ 3. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 2, określi Państwowa
Komisja Wyborcza.
Art. 493ze. Rejonowa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości
publicznej wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgu wyborczym.
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Art. 493zf. § 1. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów sędziów pokoju
w okręgu

wyborczym

przewodniczący

rejonowej

komisji

wyborczej

przesyła

Państwowej Komisji Wyborczej, w trybie przez nią ustalonym, w tym za pośrednictwem
sieci

elektronicznego przekazywania danych. Pozostałe dokumenty z wyborów

przechowuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby
komisji.
§ 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów
w okręgach wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych
wyników.
Rozdział 9
Ogłaszanie wyników wyborów sędziów pokoju
Art. 493zg. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obwieszczenia, oraz podaje do wiadomości
publicznej wyniki wyborów sędziów pokoju. W obwieszczeniu zamieszcza się, według
okręgów wyborczych, podstawowe informacje zawarte w protokołach okręgowych
komisji wyborczych oraz nazwiska i imiona wybranych sędziów pokoju.
§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje Krajowej Radzie Sądownictwa listę
zawierającą imiona i nazwiska wybranych sędziów pokoju.
Art. 493zh. Przewodniczący rejonowej komisji wyborczej wręcza sędziom pokoju
zaświadczenia o wyborze.
Rozdział 10
Wygaśnięcie mandatu sędziego pokoju, wybory uzupełniające oraz przejęcie mandatu
Art. 493zi. § 1. Wygaśnięcie mandatu sędziego pokoju:
1) przed powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju następuje
wskutek:
a)

śmierci,

b)

utraty prawa wybieralności określonego w art. 11 lub nieposiadania go w dniu
wyborów,

c)

nabycia obywatelstwa obcego państwa, chyba że sędzia pokoju zrzekł się tego
obywatelstwa w terminie 30 dni od dnia jego nabycia,

d) zrzeczenia się mandatu sędziego pokoju,
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e) wszczęcia przeciwko niej postępowania o umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) braku spełniania przesłanek, o których mowa w art. 18 pkt 4-6 i 10-12 ustawy
z dnia …. o sądach pokoju (Dz. U. poz. …),
g) ukończenia 70 lat,
h)

stwierdzenia,

że

sędzia

współpracownikiem
w art. 5 ustawy

pokoju

organów

z dnia

pełnił

służbę,

bezpieczeństwa

18 grudnia

1998 r.

pracował

państwa,

lub

był

wymienionych

o Instytucie

Pamięci

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
i) niezłożenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów sędziów
pokoju oświadczenia, o którym mowa w art. 19 § 4 ustawy z dnia ……
o sądach pokoju,
j) pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju przez co najmniej 4 lata;
2) po powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju następuje wskutek:
a) wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt. 1 lit. a lub c,
b) zrzeczenia się urzędu sędziego pokoju,
c) prawomocnego orzeczenia stwierdzającego trwałą niezdolność, z uwagi na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
d)

złożenia

sędziego

pokoju

z urzędu

prawomocnym

wyrokiem

sądu

dyscyplinarnego,
e)

prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia
praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego pokoju.

§ 2. Odmowa złożenia ślubowania sędziego pokoju, odmowa odebrania aktu
powołania albo nieusprawiedliwione nieobjęcie stanowiska sędziego – oznaczają
zrzeczenie się mandatu.
§ 3. Mandat wygasa z dniem utraty przez sędziego pokoju obywatelstwa polskiego
oraz uprawomocnienia się orzeczenia lub wyroku, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. e.
§ 4. Wygaśnięcie mandatu sędziego pokoju stwierdza Krajowa Rada Sądownictwa
z urzędu lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesiąca od dnia
wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
§ 5. Uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa o wygaśnięciu mandatu sędziego
pokoju, z wyjątkiem wygaśnięcia mandatu z przyczyny, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a,
wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie sędziemu pokoju. Od uchwały sędziemu
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pokoju przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia
doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady
Sądownictwa.
§ 6. Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie i orzeka w sprawie w terminie 7 dni
w postępowaniu nieprocesowym.
§ 7. Odpis postanowienia Sądu Najwyższego doręcza się sędziemu pokoju, który
wniósł odwołanie, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Państwowej Komisji Wyborczej.
Art. 493zj. § 1. W razie wygaśnięcia mandatu sędziego pokoju wybranego
w jednomandatowym okręgu wyborczym Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory
uzupełniające.
§ 2. Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od
dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego pokoju. Wyborów uzupełniających nie
przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji sądów pokoju.
§ 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach uzupełniających
komisarz wyborczy podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej, w formie
obwieszczenia, na obszarze okręgu wyborczego, w którym wybory mają być
przeprowadzone.
Art. 493zk. § 1. W razie wygaśnięcia mandatu sędziego pokoju wybranego
w okręgu wielomandatowym z powodu śmierci sędziego pokoju, Krajowa Rada
Sądownictwa zawiadamia kandydata z listy kandydatów na sędziów pokoju, który
w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu
pierwszeństwie do mandatu. W razie wygaśnięcia mandatu sędziego pokoju wybranego
w okręgu wielomandatowym z innych przyczyn niż śmierć sędziego pokoju,
zawiadomienie kandydata następuje po:
1) upływie terminu do wniesienia odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa
o wygaśnięciu mandatu albo;
2)

nieuwzględnieniu

odwołania

od

uchwały

Krajowej

Rady

Sądownictwa

o wygaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy.
§ 2. Jeżeli pierwszeństwo do mandatu przysługuje więcej niż jednemu kandydatowi
stosuje się odpowiednio art. 493zd § 2.
§ 3. Oświadczenie o przyjęciu mandatu powinno być złożone Krajowej Radzie
Sądownictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie
oświadczenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza zrzeczenie się
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pierwszeństwa do obsadzenia mandatu,

w takim przypadku § 1-2 stosuje się

odpowiednio.
§ 4. Przejęcie mandatu sędziego pokoju stwierdza Krajowa Rada Sądownictwa.
§ 5. Jeżeli przejęcie mandatu w trybie określonym w § 1-3 byłoby niemożliwe
z powodu braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, Krajowa Rada
Sądownictwa, stwierdza, iż mandat ten do końca kadencji sądu pokoju pozostaje
nieobsadzony.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U.
z 2021 r. poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a) w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
„2b) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie
sędziów pokoju, wybranych w wyborach sędziów pokoju, do pełnienia urzędu
na stanowiskach sędziów pokoju;”,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) prowadzi Listę Kandydatów na Sędziów Pokoju oraz wykonuje inne zadania
związane z wyborami sędziów pokoju i powoływaniem ich do pełnienia urzędu
na stanowiskach sędziów pokoju,
1b) prowadzi i aktualizuje listę osób orzekających w sądach pokoju, o której mowa
w art. 27 § 1 ustawy z dnia ……. o sądach pokoju (Dz. U. poz. …).;”;

2) w art. 5:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lustracji pracy sędziego, sędziego pokoju lub asesora sądowego, którego
indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie mogą wkraczać w dziedzinę,
w której sędziowie, sędziowie pokoju i asesorzy sądowi są niezawiśli.”;
3) w art. 19 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) komisję do spraw rejestracji kandydatów na sędziów pokoju.”;
4)

w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej
składu, z zastrzeżeniem ust. 1a.”;
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do ważności uchwał Rady w sprawie wpisu na Listę Kandydatów na
Sędziów Pokoju potrzebna jest obecność co najmniej trzech członków Rady.”;
5)

w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada

określa

w regulaminie

szczegółowy

tryb

swojego

działania,

z uwzględnieniem zastosowania systemu teleinformatycznego:
1)

obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych,

2)

wykorzystywanego do prowadzenia Listy Kandydatów na Sędziów Pokoju

– zwanego dalej „systemem teleinformatycznym.”:
6)

po art. 44b dodaje się art. 44c w brzmieniu:
„Art. 44c. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o powołanie sędziego pokoju, wybranego w wyborach sędziów
pokoju, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju, wraz z uzasadnieniem. Do
uchwały dołącza się dokumentację postępowania w sprawie.”;

7)

w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we
wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, sędziego pokoju albo asesora
sądowego, przedstawionym Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy może wystąpić również Prezydent.”;

8)

po art. 45c dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Lista Kandydatów na Sędziów Pokoju
Art. 45d. 1. Rada, nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów sędziów pokoju, tworzy Listę
Kandydatów na Sędziów Pokoju, zwaną dalej „Listą”.
2. Lista jest prowadzona w systemie teleinformatycznym i jest stosowana wyłącznie
w zarządzonych wyborach sędziów pokoju oraz w wyborach uzupełniających w toku
kadencji sądów pokoju.
3. Lista jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Krajowej Rady Sądownictwa.
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4. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wpisu na Listę Przewodniczący
na wniosek komisji do spraw rejestracji kandydatów na sędziów pokoju wyznacza
zespoły do rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów na sędziów pokoju. W skład każdego
zespołu wchodzi co najmniej trzech członków Rady. Przepisu art. 31 ust. 1a nie stosuje
się.
Art. 45e. 1. Postępowanie przed Radą w sprawie wpisu na Listę wszczyna
zgłoszenie kandydata na sędziego pokoju, dokonane po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenia Ministra
Sprawiedliwości o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na sędziów pokoju.
2. Wzór zgłoszenia kandydata na sędziego pokoju określa Minister Sprawiedliwości.
Wzór zgłoszenia kandydata na sędziego pokoju stanowi załącznik do obwieszczenia,
o którym mowa w ust. 1.
Art. 45f. Zgłoszenie i dołączane do zgłoszenia dokumenty składa się w formie
elektronicznej.

Odstąpienie

od

obowiązku

składania

dokumentów

w formie

elektronicznej może nastąpić na podstawie zgody przewodniczącego komisji do spraw
rejestracji kandydatów na sędziów pokoju.
Art. 45g. 1.

Osoba

zgłaszająca

swoją

kandydaturę

wypełnia

w systemie

teleinformatycznym zgłoszenie kandydata na sędziego pokoju.
2. Zgłoszenie zawiera:
1)

potwierdzenie ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej
Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

3)

zaświadczenie, że jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
sędziego;

4)

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 306, 322), albo
informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

5)

oświadczenie o toczącym się postępowaniu o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;

– 44 –
6)

dokumenty potwierdzające wykonywanie przez co najmniej trzy lata czynności
wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem
pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.
3. Wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się na zasadach

dotyczących kandydatów na urząd sędziego.
Art. 45h. Krajowa Rada Sądownictwa może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia.
W razie wątpliwości przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
Art. 45i. 1.

Krajowa

Rada

Sądownictwa,

w uzasadnionych

przypadkach,

w szczególności gdy doświadczenie zawodowe osoby zgłaszającej nie potwierdza
znajomości techniki pracy sędziego, może uzależnić dokonanie wpisu, od odbycia przez
taką osobę szkolenia dla kandydatów na sędziów pokoju. Celem szkolenia jest
przygotowanie do pełnienia funkcji na stanowisku sędziego pokoju.
2. Szkolenia dla kandydatów na sędziów pokoju prowadzi Krajowa Szkoła
Sądownictwa

i Prokuratury.

Minister

Sprawiedliwości

zleca

Krajowej

Szkole

Sądownictwa i Prokuratury organizację szkoleń oraz opracowanie ich programów,
pokrywając wydatki z budżetu państwa z części „Sprawiedliwość”.
3. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w terminie 3 dni po zakończeniu
szkolenia przesyła Krajowej Radzie Sądownictwa kopię zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia przez osobę zgłaszającą.
Art. 45j. Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą, podjętą w składzie co najmniej
trzech członków Rady i nie później niż na 20 dni przed wyznaczoną datą wyborów
sędziów pokoju:
1)

postanawia o wpisie na Listę po stwierdzeniu spełniania przez osobę zgłaszającą
wymagań koniecznych dla objęcia stanowiska sędziego pokoju, albo

2)

odmawia wpisu na Listę po stwierdzeniu niespełniania przez osobę zgłaszającą
wymagań koniecznych dla objęcia stanowiska sędziego pokoju.
Art. 45k. Wpis na Listę obejmuje imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny

PESEL kandydata na sędziego pokoju oraz wskazanie gminy, na obszarze której kandydat
stale zamieszkuje.
Art. 45l. Uchwała w dwóch egzemplarzach dotycząca wpisu na Listę niezwłocznie
doręczana jest osobie zainteresowanej. Kopie uchwał dotyczących wpisów do Rejestru
Rada przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej.
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Art. 45m. Uchwała Rady o wpisie na Listę stanowi potwierdzenie posiadania przez
osobę objętą wpisem prawa wybieralności wyłącznie w wyborach sędziów pokoju
zarządzonych po dniu dokonania wpisu na Listę.
Art. 45n. Rada skreśla z Listy kandydata na sędziego pokoju:
1)

na wniosek osoby zainteresowanej;

2)

z urzędu albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości w przypadku utraty prawa
wybieralności przez kandydata na sędziego sądu pokoju.
Art. 45o. Od uchwały Rady o odmowie wpisu na Listę oraz od uchwały o skreśleniu

z Listy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r.
poz. 54 i 159).
Art. 45p. Do postępowania w sprawie wpisu na Listę Kandydatów na Sędziów
Pokoju w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału
3 dotyczące postępowania przed Radą.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 154 i 611) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 w lit. b w tiret ósme średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret
dziewiąte w brzmieniu:
„- z dnia …. o sądach pokoju (Dz. U. poz. …);”,
b) pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe
aresztowanie sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, prokuratorów
i asesorów prokuratury;”,
2) w § 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Sędziów, sędziów pokoju, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury
dotyczące:”,
3) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach
sędziów, sędziów pokoju,

asesorów sądowych, prokuratorów

i asesorów

prokuratury oraz postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania
wyroku;”.
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Art. 15. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 850 i 1090) w art. 11 w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) które zajmowały stanowisko sędziego pokoju przez okres co najmniej 5 lat lub przez
jedną pełną kadencję;”.
Art. 16. § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, w drodze postanowienia, zarządza i wyznacza datę pierwszych wyborów
sędziów pokoju na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż trzy miesiące i nie
później niż pięć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz określa
dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie
zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
§ 2. Postanowienie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
zarządzenia wyborów.
Art. 17. § 1. Minister Sprawiedliwości, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
postanowienia, o którym mowa w art. 16 § 2, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury rejestracji kandydatów
na stanowiska sędziów pokoju.
§ 2. Każdy, kto spełnia określone w ustawie, o której mowa w art. 1, warunki do objęcia
stanowiska sędziego sądu pokoju, może zgłosić Krajowej Radzie Sądownictwa swoją
kandydaturę na stanowisko sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia,
o którym mowa w § 1.
Art. 18. § 1. Minister Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszego przepisu, powoła, w drodze zarządzenia, Pełnomocnika do spraw utworzenia
sądów pokoju, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, określając zakres jego zadań oraz sposób ich
realizacji i środki niezbędne do ich realizacji. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną,
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia urząd obsługujący Ministra Sprawiedliwości.
§ 2. Celem działania Pełnomocnika jest, w szczególności:
1)

opracowanie, w porozumieniu z Krajowym Biurem Wyborczym, propozycji podziału
terytorium Rzeczypospolitej na okręgi wyborcze z uwzględnieniem kryteriów
określonych w przepisach odrębnych;
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2)

podejmowanie czynności związanych z ustaleniem siedzib sądów pokoju oraz
koniecznością zapewnienia sądom pokoju odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych.
§ 3. Pełnomocnik w terminie do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego

przepisu, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, przedstawia Ministrowi
Sprawiedliwości plan podziału na okręgi wyborcze w wyborach sędziów pokoju wraz ze
wskazaniem liczby wybieranych sędziów pokoju, w tym liczby sędziów pokoju wybieranych
w okręgach wielomandatowych.
§ 4. Pełnomocnik opracuje informację o warunkach kandydowania w wyborach sędziów
pokoju oraz o procedurze wyborczej w tych wyborach. Informacja w formie „Informatora dla
Kandydatów na Sędziów Pokoju” podlega udostępnieniu na internetowym portalu
informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej, na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz na stronach podmiotowych sądów rejonowych.
Art. 19. § 1. Minister Sprawiedliwości, niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia,
o którym mowa w art. 16 § 2, przeprowadza kampanię informacyjną dotyczącą wprowadzenia
do polskiego porządku prawnego instytucji sądów pokoju oraz zasad wyboru sądów pokoju.
§ 2. Kampania informacyjna, o której mowa w § 1, finansowana jest z części budżetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości.
§ 3. Limit wydatków na kampanię informacyjną, o której mowa w § 1, wynosi
1 500 000 zł.
Art. 20. § 1. Pełnomocnik, we współpracy z prezesami sądów rejonowych i dyrektorami
sądów rejonowych, przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie do dwóch miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, projekty planów utworzenia sądów pokoju.
§ 2. Projekty planów zawierają co najmniej:
1)

rekomendacje co do utworzenia sądów pokoju;

2)

informacje co do zapotrzebowania kadrowego sądów pokoju, w odniesieniu do
pracowników sądów;

3)

informacje co do zapotrzebowania lokalowego sądów pokoju, w tym informację co do
możliwości umiejscowienia sądu pokoju w budynku sądu rejonowego.
§ 3.

Dyrektor

sądu

pokoju

uzyskuje

wskazane

w ustawie

w art. 1 kompetencje, nawet jeśli sąd pokoju nie został jeszcze utworzony.

wymienionej
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§ 4. W terminie do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 1, dyrektorzy sądów rejonowych podejmują, na podstawie przepisów odrębnych, decyzje
kadrowe dotyczące pracowników sądów rejonowych, w tym mogą przedstawić pracownikom
ofertę stanowiska w sądzie pokoju. W przypadku akceptacji oferty pracownika sądu
rejonowego staje się pracownikiem sądu pokoju. Przepis art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) stosuje się odpowiednio.
Art. 21. W postępowaniach, w których przed dniem wejścia w życie przepisów art. 2,
art. 8 i art. 10:
1)

wszczęto postępowanie sądowe,

2)

wszczęto postępowanie przygotowawcze, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)

złożono wniosek o zabezpieczenie, zgodnie z przepisami odrębnymi

– stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 22. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)

art. 18 i art. 20 § 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia;

2)

art. 2-8, art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego
po upływie dziesięciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

