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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia
wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych
Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Znosi się wydziały w następujących sądach okręgowych:
1) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – XIII Wydział Karny Odwoławczy;
2) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie – VI Wydział Gospodarczy;
3) w Sądzie Okręgowym we Włocławku – V Wydział Cywilny Rodzinny.
§ 2. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz
ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 6:
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,”,
b) uchyla się lit. m;
2) w pkt 14 uchyla się lit. f;
3) w pkt 35 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) VIII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego
należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie,”;
4) w pkt 42:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw
należących do właściwości sądów rodzinnych,”,
b) uchyla się lit. e.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139, 1452 i 2217.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119,
200 i 214 oraz z 2017 r. poz. 163 i 200.

