
Prawo o ustroju sądów powszechnych

z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) 

tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 427) 

tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) 

tj. z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062)

(zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2261, Dz.U. z 2016 r. poz. 2103)

Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

Art. 41 a [Rozpatrywanie bez zbędnej zwłoki]

§ 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich 
wpływu.

§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są 
niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, 
zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności 
sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt 
sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której 
mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe 
pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny 
pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 41 b [Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku]

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do 
rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i 
sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes 
sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa 
sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o 
nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na 
obszarze apelacji.

Art. 41 c [Przekazanie skargi właściwym organom]

§ 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega 
przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41 b § 1-3.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, 
uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością 
administracyjną sądów.



Art. 41d [Przekazanie skargi rzecznikowi dyscyplinarnemu] Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o 
pociągnięcie sędziów lub asesorów sądowych do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie 
przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po 
wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej 
inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który 
przekazał mu skargę. Przepisów art. 114 § 5-7 nie stosuje się.

Art. 41e [Delegacja dla ministra] Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, 
dotyczących działalności sądów, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji prawa do składania 
skarg i wniosków oraz rzetelności i wszechstronności ich rozpatrywania.


