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o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 15 marca 2007 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47 § 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch
ławników rozpoznaje sprawy:

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się także ustawy: ustawę z dnia 26 listopada 1982 r. o postępowaniu w sprawach

nieletnich, ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 6 czerwca
1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o
ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 15 września
2000 r. o referendum lokalnym, ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o
ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym i ustawę z dnia 23
stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr
39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319
i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz.
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r.
Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr
169, poz. 1413, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1413, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538 i Nr 267, poz. 2258, z
2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr
226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58.
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1) z zakresu prawa pracy o:

a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie
bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i
przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi
dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego
lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

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

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;

2) ze stosunków rodzinnych o:

a) rozwód,

b) separację,

c) unieważnienie uznania dziecka,

d) rozwiązanie przysposobienia.

§ 3. Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący.”;

2) w art. 185 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego.”;

3) art. 509 otrzymuje brzmienie:

„Art. 509. Sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie władzy
rodzicielskiej w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego
sędziego i dwóch ławników.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002
r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. O przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka na
posiedzeniu. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego.”;

2) w art. 38 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zażalenie rozpatruje sąd rodzinny.”;

3) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Sąd rodzinny orzeka na rozprawie w składzie jednego sędziego.”;

4) w art. 75 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sąd rodzinny orzeka na posiedzeniu.”.

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58,

poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1413.
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Art. 3.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855, z późn. zm.4)) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, sąd rozpoznaje na
rozprawie w postępowaniu nieprocesowym - rejestrowym.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty
wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz
organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki
odwoławcze.”;

2) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w wypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o
terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie, kończące
postępowanie w sprawie, sąd niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o której
mowa w ust. 1, właściwej okręgowej komisji wyborczej i zobowiązanemu do
wykonania postanowienia sądu. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w
ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który jest obowiązany do jego
rozpatrzenia w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje
środek prawny i podlega on natychmiastowemu wykonaniu.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535,
z późn. zm.6)) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach określonych w art. 25, 29, 36 ust. 3 i art. 39 sąd opiekuńczy orzeka po
przeprowadzeniu rozprawy; rozprawa powinna się odbyć nie później niż w terminie 14 dni
od dnia wpływu wniosku lub otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4.”.

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004

r. Nr 102, poz. 1055.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,

poz. 1271, 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
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Art. 6.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowani nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia
skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który
sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149,
poz. 703, z późn. zm.7)) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach, w których nie może być wystawiony bankowy tytuł zabezpieczenia, wniosek
zastawnika o zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego sąd
rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z
późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 28 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 28. § 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki
przewodniczącego.

§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch
ławników.

§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może
postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów.

§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego
pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech
ławników.”;

2) w art. 30 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Na posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny
i Sąd Najwyższy – w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”;

3) w art. 284 uchyla się § 1;

                                                
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z

2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60. poz. 700 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz.
1546 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz.
1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641,  z 2005 r. Nr 10, poz. 70,
Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363 Nr
169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1648.
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4) art. 373 otrzymuje brzmienie:

„Art. 373. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej
przysługuje odwołanie do składu orzekającego, chyba że sąd orzeka
jednoosobowo.”;

5) art. 476 otrzymuje brzmienie:

„Art. 476. § 1. Sprawy w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje jednoosobowo; sędzia ma
prawa i obowiązki przewodniczącego. Przepisu art. 28 § 3 nie stosuje się.

§ 2. Prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie sprawy w
postępowaniu odwoławczym w składzie jednego sędziego.”;

6) art. 483 otrzymuje brzmienie:

„Art. 483. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego okaże się, że sprawa nie podlega
rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, sąd za zgodą oskarżonego
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym.”;

7) w art. 484 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w terminie wskazanym w § 1, sąd rozpoznaje
sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym.”;

8) art. 486 uchyla się;

9) w art. 495 uchyla się § 3;

10) w art. 500 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron.”;

11) w art. 562 uchyla się § 2;

12) w art. 669 § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2. W sprawie o zbrodnię, na wniosek oskarżonego złożony w terminie 7 dni od
doręczenia mu zawiadomienia prokuratora wojskowego o przesłaniu aktu oskarżenia
do sądu wojskowego z pouczeniem, o którym mowa w art. 668 § 2, prezes tego sądu,
jeżeli nie zachodzi wypadek przewidziany w art. 28 § 3, wyznacza do składu
orzekającego zamiast ławników żołnierzy – ławników sądu powszechnego.”;

13) uchyla się art. 671a.

Art. 9.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 556, z późn. zm.9)) w art. 12 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 „8) w sprawie o zbrodnię popełnioną na szkodę osoby niebędącej żołnierzem, na wniosek
pokrzywdzonego złożony w terminie 7 dni od doręczenia mu zawiadomienia
prokuratora wojskowego o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu wojskowego z
pouczeniem, o którym mowa w pkt 7, prezes tego sądu, jeżeli nie zachodzi wypadek
przewidziany w art. 28 § 3 Kodeksu postępowania karnego, wyznacza do składu
orzekającego zamiast ławników żołnierzy – ławników sądu powszechnego;

                                                
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 2000 r. Nr 62, poz. 717,

z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 213, poz. 1801 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
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w wypadku określonym w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego wniosek dołącza
się do aktu oskarżenia,”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 46 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do asesorów, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, stosuje się
przepisy dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 26a i art. 33 oraz z zastrzeżeniem art. 70
§ 1a. Asesor może przewodniczyć na rozprawie głównej lub na posiedzeniach tylko
wówczas, gdy ustawa przewiduje rozpoznawanie sprawy w składzie jednego
sędziego.”;

2) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ławników wybiera się do wojskowych sądów okręgowych.”;

3) uchyla się art. 57.

Art. 11.

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od daty jej
wniesienia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), którego decyzja została zaskarżona. Na
postanowienie sądu nie przysługuje środek zaskarżenia.”;

2) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod
warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni.
Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie
zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, właściwemu komisarzowi wyborczemu i
obowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z
późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

                                                
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r.

Nr 98, poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr
146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.
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1) w art. 148 uchyla się § 2;

2) w art. 149 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sąd odwoławczy orzeka na posiedzeniu jednoosobowo.”.

Art. 13.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985, z późn.
zm.13)) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod
warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni. Postanowienie
kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o
której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania postanowienia.”.

Art. 14.

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.14))
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w ust. 3, w postępowaniu nieprocesowym, w
terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie,
która wniosła skargę, oraz wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta). Od
postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.”;

2) w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w wypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o
terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące
postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie
zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania
postanowienia sądu.”.

                                                                                                                                                          
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r.

Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz.
1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz.
257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr
143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.
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Art. 15.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070, z późn. zm.15)) w art. 13 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,”.

Art. 16.

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507 i Nr
85, poz. 782) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o
terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące
postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza, wraz z uzasadnieniem, osobie, która
złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania zobowiązania
sądu.”.

Art. 17.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219 i Nr 130, poz. 1400) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w ust. 5, w postępowaniu nieprocesowym, w
terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie,
która wniosła skargę, oraz wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta). Od
postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.”;

2) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w
postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, którzy o
terminie rozprawy zostali prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące
postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza wraz z uzasadnieniem osobie
zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, i zobowiązanemu do wykonania
postanowienia sądu.”.

Art. 18. 

1. W sprawach, w których rozpoczęto rozprawę główną i niezakończonych prawomocnym
orzeczeniem do dnia wejścia w życie ustawy, a które według przepisów dotychczasowych
rozpoznawane były z udziałem ławników, stosuje się przepisy dotychczasowe; w razie
jednak zawieszenia postępowania lub odroczenia rozprawy, jeżeli po odroczeniu albo po
podjęciu zawieszonego postępowania rozprawa nie jest prowadzona w dalszym ciągu, a

                                                
15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1876, z 2002 r. Nr 153, poz.

1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr
218, poz. 1592.
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także w razie ponownego rozpoznania sprawy, postępowanie toczy się według przepisów w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W sprawach, w których wniesiono prośbę o ułaskawienie przed dniem wejścia w życie
ustawy, a w których według przepisów dotychczasowych sąd orzekał jednoosobowo albo z
udziałem ławników, stosuje się przepisy dotychczasowe; w razie jej wniesienia po dniu
wejścia w życie ustawy, jeżeli prośba o ułaskawienie obejmuje skazanie w sprawie, w
której według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą sąd orzeka w składzie
jednego sędziego, sąd rozpoznaje tę prośbę jednoosobowo.

3. W sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem do dnia
wejścia w życie ustawy, które według przepisów dotychczasowych rozpoznawane były z
udziałem ławników, stosuje się przepisy dotychczasowe; w razie jednak podjęcia
zawieszonego postępowania albo uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do
ponownego rozpoznania przez sąd drugiej instancji lub Sąd Najwyższy po dniu wejścia w
życie ustawy, postępowanie toczy się według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.

Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................


