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o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2072) 
 
Nr w wykazie prac: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia 
siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych 
przez nie spraw jest konsekwencją zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w 
sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń 
społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1396, z późn. zm.), zgodnie z którą 
sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu będą rozpoznawane przez Sąd 
Rejonowy w Świdnicy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wobec powyższego konieczna jest zmiana niniejszego rozporządzenia tak, aby obszar właściwości Sądu Rejonowego w 
Wałbrzychu odzwierciedlał znowelizowany zakres rozpoznawanych przez ten sąd spraw. 

Projektowane rozporządzenie zakłada zmianę obszaru właściwości i zakresu spraw rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu poprzez wykreślenie z zakresu spraw rozpoznawanych przez ten sąd spraw z zakresu prawa pracy.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Z uwagi na szczegółowość proponowanych rozwiązań, odstąpiono od analizy prawnoporównawczej międzynarodowych 
regulacji w przedmiotowej kwestii. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Sąd Rejonowy w 

Wałbrzychu 1 Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Zmniejszenie liczby spraw wpływających 
do sądu.

Sąd Rejonowy w 
Świdnicy 1 Ministerstwo 

Sprawiedliwości
Zwiększenie liczby spraw z zakresu prawa 
pracy wpływających do sądu

Obywatele, a w 
szczególności strony 

postępowań będące we 
właściwości SR w 

Wałbrzychu

72 305 – liczba osób 
zamieszkujących 

obszar właściwości 
SR w Wałbrzychu

GUS Bank Danych 
Lokalnych Zwiększenie odległości do sądu

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami 
Rady Ministrów, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M. P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.).



W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia został przekazany Krajowej Radzie Sądownictwa, 
Prokuratorowi Krajowemu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów, stowarzyszeniom zrzeszającym 
sędziów i poszczególne grupy pracowników sądownictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców 
Prawnych, Krajowej Radzie Kuratorów, związkom zawodowym reprezentującym pracowników sądownictwa. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2021 r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie przedmiotowych regulacji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych 
dla budżetu państwa w części 37 Sprawiedliwość oraz w części 15 Sądy powszechne.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
2021 r.) rodzina, obywatele, 

gospodarstwa 
domowe, osoby 
niepełnosprawne oraz 
osoby starsze
duże przedsiębiorstwa Brak wpływu.

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 
zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono od analiz 
i oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 
66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 
r. poz. 162).

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele, 
gospodarstwa 
domowe, osoby 
niepełnosprawne oraz 
osoby starsze 

Wejście w życie projektowanych zmian spowoduje zwiększenie odległości od 
siedziby sądu rozpatrującego sprawy z zakresu prawa pracy.

Dodatkowe Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i 



informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: Brak wpływu na obciążenia regulacyjne.

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary.
11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Efekty wejścia w życie projektu będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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