
Właściwo ść VI Wydziału Gospodarczego obejmuje : 

Właściwość Sądów Okręgowych w: Rzeszowie,  Przemyślu, Tarnobrzegu, Krośnie 

 
W I instancji: 
1. rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej;  
• ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300  i art. 479–490 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);  
• przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego 

lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej 
środowisku;  

•  między organami przedsiębiorstwa państwowego; 
• między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem 

sprawującym nadzór;  
• o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego 

prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak 
również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane 
przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych;  

• o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym 
natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, 
jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane 
przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych;  

• o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie 
gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu; 

2.  Ponadto sprawy określone w art. 17 kodeksu postępowania cywilnego tj.  

• prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych; 

• o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 

• o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

• o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z 
prawem;  

3.         Inne, przekazane przez odrębne przepisy.  

 W II instancji   - rozpoznaje: 
1. apelacje i zażalenia wnoszone od orzeczeń wydanych przez Sądy Rejonowe; 
2. skargi  na przewlekłość postępowania  - w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.  o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub 
nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. / Dz. U. Nr 179 
poz. 1843 z późn. zm. /; 

3. przedstawia akta spraw ze skargami kasacyjnymi do Sądu Najwyższego. 

 


