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NAZWA USŁUGI/  

SYMBOL 

INFORMACJA O WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII 

SPRAW Z OBSZARU CAŁEGO KRAJU, ROZPOZNAWANYCH 

PRZEZ WYZNACZONY SĄD POWSZECHNY 

13/K/UP/CiG 

KATEGORIA USŁUGI Usługa podstawowa 

OZNACZENIE 

SĄDU/WYDZIAŁU 
sąd rejonowy / sąd okręgowy / sąd apelacyjny 

SYMBOL PROCEDURY 13/P/UP/CiG 

SŁOWA KLUCZE sprawy szczególne rozpoznawane przez sąd powszechny, wykaz 

szczególnych kategorii spraw rozpoznawanych przez sąd powszechny 

PODMIOTY 

UPRAWNIONE  

(KOGO DOTYCZY) 

➢ każdy zainteresowany 

MIEJSCE REALIZACJI 

USŁUGI 

(GDZIE I W JAKI SPOSÓB 

ZŁOŻYĆ DOKUMENTY) 

Niżej wymienione kategorie spraw z obszaru całego kraju rozpoznawane  

są przez wskazany konkretny sąd powszechny.  

 

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (e-sąd) jest 

właściwy do rozpoznawania: 

➢ spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest właściwy  

do rozpoznawania: 

➢ wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym 

przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, 

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz 

wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

należących  

do właściwości innych sądów rejonowych. 

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku jest właściwy dla rozpoznawania: 

➢ postępowań w sprawach o ustanowienie i podział funduszu 

ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie oraz 

o roszczenia odszkodowawcze dochodzone na podstawie 

przepisów tytułu VII działu III kodeksu morskiego. 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie (II Wydział Cywilny Odwoławczy) jest 

właściwy do rozpoznawania: 

➢ środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu jest właściwy do rozpoznawania spraw, o 

których mowa w art. 11014  ust. 1 i 3 oraz art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu jest właściwy do wydawania zgody 

na udostępnianie wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałych 
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wypadków i incydentów lotniczych, zebranych podczas prowadzenia 

badania zdarzenia lotniczego na podstawie art. 134a w związku z art. 140 

ustawy  

z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. 

 

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie jest właściwy dla wydania 

postanowienia o zarządzeniu kontroli operacyjnej w trybie ustawy o 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i  Rejestrowy 

jest właściwy dla: 

➢ rozpoznawania spraw z zakresu ewidencji partii politycznych, 

➢ rozpoznawania spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy 

emerytalnych, 

➢ rozpoznawania spraw rejestrowych z zakresu rejestru funduszy 

inwestycyjnych. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny jest właściwy do 

rozpoznawania: 

➢ wydawania postanowień o zarządzeniu kontroli operacyjnej na 

podstawie ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ustawy 

o Krajowej Administracji Skarbowej 

➢ rozpatrywania wniosku o udzielenie zgody na przesłuchanie osób 

obowiązanych do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, 

radcy prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej co do faktów 

objętych tą tajemnicą oraz dla rozpoznawania wniosku 

o zastosowanie kary porządkowej. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów jest właściwy do rozpoznawania: 

➢ odwołań od decyzji zakazujących wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie małych instalacji, odwołań od 

postanowień o odmowie wydania urzędowego potwierdzenia 

efektu zachęty dla projektowanej inwestycji, zażaleń na 

postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu 

do aukcji na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, 

zażaleń na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii 

elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii, zażaleń na odmowę wydania lub uznania gwarancji 

pochodzenia, odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nakładających karę pieniężną na podstawie ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (, 

➢ odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ustalających zaktualizowaną na dany rok „i” kwotę kosztów 

osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. 

o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, 

➢ odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

➢ spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów 

przedstawione z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów i sprawy przedstawione z 

zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

➢ spraw w postępowaniu egzekucyjnym wszczynanym w celu 

wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 

wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, 

➢ spraw z zakresu przepisów o transporcie kolejowym 

przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego, 

➢ spraw z zakresu prawa telekomunikacyjnego i pocztowego 

przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej,  

➢ rozpoznawania zażaleń wniesionych na czynności kontrolne 

wykraczające poza zakres przedmiotowy kontroli lub inne 

czynności kontrolne podjęte z naruszeniem przepisów na 

podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67).  

 

Sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych 

znaków towarowych i wzorów wspólnotowych rozpoznawane są w 

następujących sądach okręgowych: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, 

Poznaniu i Warszawie. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Gospodarczy jest właściwy do: 

➢ rozpoznawania odwołań od decyzji Przewodniczącego Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji wydanych na podstawie art. 10 ust.  

4 oraz art. 53-54 ustawy o radiofonii i telewizji, 

➢ rozpoznawania spraw spornych wynikających ze stosunków 

między Narodowym Bankiem Polskim a innymi bankami na tle 

rezerwy obowiązkowej, rozrachunków międzybankowych i obrotu 

papierami wartościowymi. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest 

właściwy dla rozpoznawania: 

➢ odwołania stron od odmowy rejestracji układu ponadzakładowego 

oraz dla rozpoznania wniosku o stwierdzenie reprezentatywności 

ponadzakładowej organizacji związkowej. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie jest właściwy ponadto do: 

➢ wydawania postanowień o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli 

operacyjnej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.), 

➢ wydawania zgody na udostępnianie wyników badań okoliczności 

i przyczyn zaistniałych wypadków i incydentów lotniczych, 

zebranych podczas prowadzenia badania zdarzenia lotniczego na 

podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,  

➢ wydania postanowienia o zarządzeniu kontroli operacyjnej. 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Zamówień Publicznych (od 

01.01.2021) jest właściwy do: 

➢ rozpoznawania spraw z zakresu zamówień publicznych z obszaru 
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całego kraju - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019) 

➢ skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 

➢ skargi na postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest 

właściwy do rozpoznawania: 

➢ odwołania od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej 

drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli 

akademickich, 

➢ od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej drugiej 

instancji w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych 

lub badawczo-technicznych, 

➢ odwołania od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji 

w sprawach dot. kuratorów sądowych. 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie jest ponadto sądem II instancji w sprawach 

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką, toczących się na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. 

SPOSÓB 

POSTĘPOWANIA DLA 

REALIZACJI USŁUGI 

(JAK SIĘ 

PRZYGOTOWAĆ DO 

SPRAWY) 

Rodzaj wymaganych dokumentów i sposób postępowania zależy od 

rodzaju sprawy. 

TERMIN REALIZACJI 

USŁUGI 

➢ nie dotyczy 

FORMA ODBIORU 

USŁUGI 

 

➢ osobiście 

➢ pocztą elektroniczną 

➢ telefonicznie 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Wymagane dokumenty zależą od rodzaju sprawy. 

OPŁATY Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy. 

W przypadku gdy sytuacja materialna strony uniemożliwia opłacenie 

kosztów, może ona złożyć wniosek do sądu o zwolnienie od kosztów. 

 

PODSTAWA PRAWNA  ➢ Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski, 

➢ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, 

➢ Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, 

➢ Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych  

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

➢ Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, 

➢ Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, 

➢ Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 
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➢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,  

➢ Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej, 

➢ Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, 

➢ Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, 

➢ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania 

cywilnego,  

➢ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

➢ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 

➢ Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

➢ Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi,  

➢ Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, 

➢ Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,  

➢ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 

➢ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, 

➢ Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, 

➢ Ustawa z dnia 9 czerwca 2006r . o Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Ustawa z dnia 

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,  

➢ Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,  

➢ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

➢ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  

➢ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, 

➢ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, 

➢ Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

➢ Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych 

czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu 

obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów 

międzynarodowych, 

➢ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019),  

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym, 

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r.  

w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się 

rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności 

decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski 

Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 

Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej należących do właściwości innych sądów 

rejonowych, 

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. 
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 w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do 

rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i 

praw pokrewnych, 

➢ Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r.  

w sprawie wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego 

środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

AKTUALIZACJA/ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany: 

➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi, 

➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku – 

Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji 

Administracyjnej o dokonanej zmianie.  

Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału 

Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: 

➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi 

i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot. 

wersji papierowej), 

➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji 

kart usług oraz procedur świadczenia usług. 

INFORMACJE 

DODATKOWE  

Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku  

z pytaniem interesanta pod warunkiem, że nie stanowi ona porady prawnej. 

ZAŁĄCZNIKI 

(WZORY/FORMULARZE) 
➢ nie dotyczy 
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