
 

Druk nr 2369                 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA  

 
o senackim i poselskim projektach ustaw              
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym         
(druki nr 2055 i 2120)  
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 15 stycznia 2014 r. senacki projekt 

ustawy zawarty w druku nr 2055 oraz w dniu 4 lutego 2014 r. poselski projekt ustawy zawarty    

w druku 2120 do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania.  

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tych projektów  

ustawy na posiedzeniach w dniach 19 marca i 7 maja 2014 r.   

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. 
 
 
 

 Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
 

    /-/ Andrzej Dera                                          /-/ Stanisława Prządka 
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projekt 

 
 
 
 

USTAWA 
z dnia           2014 r. 

 
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
499 oraz z 2014 r. poz. 504) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 64 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2–7 w brzmie-
niu: 
„§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien czynić zadość wymaganiom 

przewidzianym dla pisma procesowego i zawierać: 
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiony, ze wskazaniem za-

kresu zaskarżenia; 
2) przytoczenie podstaw wniosku oraz ich uzasadnienie; 
3) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w trybie przewi-

dzianym we właściwej ustawie o postępowaniu sądowym nie jest moż-
liwe; 

4) wniosek o unieważnienie zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli orzeczenie 
to zostało wydane przez sąd drugiej instancji – również wniosek o 
unieważnienie poprzedzającego je orzeczenia sądu pierwszej instancji. 

§ 3. Do wniosku – oprócz jego odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym 
w sprawie osobom – Prokurator Generalny dołącza dwa odpisy przeznaczo-
ne do akt Sądu Najwyższego. 

§ 4. Sąd Najwyższy rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, chyba że 
Prokurator Generalny domagał się rozpoznania wniosku na rozprawie albo 
przemawiają za tym inne ważne względy. 

§ 5. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala wniosek albo unieważnia 
zaskarżone orzeczenie. W przypadku uwzględnienia wniosku, jeżeli orze-
czenie zostało wydane przez sąd drugiej instancji, Sąd Najwyższy unieważ-
nia również orzeczenie sądu pierwszej instancji. 

§ 6. Postanowienie Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem doręcza się Pro-
kuratorowi Generalnemu oraz stronom bądź uczestnikom postępowania, w 
którym zostało wydane zaskarżone orzeczenie. 

§ 7. W przypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego artykułu, 
do postępowania o unieważnienie orzeczenia stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
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(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) o skardze kasacyjnej albo ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.2)) o kasacji.”; 

2) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Sąd Najwyższy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczy-

wistej obrazy przepisów – niezależnie od innych uprawnień – wytyka uchy-
bienie właściwemu sądowi. Przed wytknięciem uchybienia obowiązany jest 
pouczyć sędziego lub sędziów wchodzących w skład sądu orzekającego o 
możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie siedmiu dni. Stwier-
dzenie i wytknięcie uchybienia nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379,   

435 i 567. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, 
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 
118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, 
poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 
89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 
27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 
1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, 
poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 
144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 
2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, 
poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 
117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 
1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 
480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85 i 384. 
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Warszawa, 4t1 maja 2014 r. 

Pani Stanisława llrżądka 
Przewodnicząca Komjsji· Sprawiedliwości 
i Pra~ ;Człowieka · 
5ejin RŻeczypospolitej Polskiej 

opinia o ~godności z prawem· Unii Europejskiej projektu ustawy o zmiani,e ustaw.Y o .Sądzie 
Najwyższym. ujętego w sprawozdaniu Komisji Sprawiedllwold i Praw ezł.pwieka (druic nr 
z369J wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wneśnia 1997 .· r ~ o . . 

działach administracji rządowej (Dz. li. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z .późn. zm.) w ~c\zku z 
art. 42 ust. 4 i art. :54 ust. 1· Regulaminu .. Sejmu przez· ministra· właściwego do $r;raw 
członkostwa RzeCzYpospoliteJ Polskiej w· unit EUropejskieJ · 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

. w z.włązku z. przedłożonym sprawozdaniem poz.w~lam sobie ~razić foniższą opinię. · 

Projekt ustawy ujęty w sprawożdaniu nie jest objęty zakresem prata U~ii EUCO.~Jejskiej. 
. . l 

Do wiadomości: 
Pan Marek Biern~cki 
Minister Sprawiedliwo~ci 
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