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Nawiązując do pisma z dnia 11 sierpnia 2014 r. nr GMS-173-172/14, przy 

którym przekazano rzqdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, uprzejmie informuję o braku uwag do w/w projektu 

w zakresie odnoszącym się do obszaru działania prokuratury. 
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W n:w~·i: d~ :~~~go projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, nadesłanego przy piśmie nr GMS-WP-173-172114 z dnia 

11 sierpnia 2014 r., uprzejmie informuję, że Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie 

zgłasza uwag do tego projektu. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, ze Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 

uczestniczyła w pracach nad tym projektem na etapie rządowej procedury legislacyjnej. 
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Szanowny Panie Ministrze! 

Warszawa, dnia J.~ .Stetrp~6v 2014 r. 

Sz.Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia br., znak: GMS-WP-173-172/14 w 

sprawie opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy zgłasza propozycje 

zmiany ww. projektu w zakresie, w jakim dotyczy ona działalności SN. 

Zdaniem Sądu Najwyższego celowe i uzasadnione byłoby wprowadzenie do 

projektu ustawy następujących zmian: 

1. Tytuł ustawy powinien otrzymać brzmienie: "Ustawa z dnia... o zmianie 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach oraz ustawy o Sądzie 

Najwyższym'~ 

2. W art. 1 pkt 1 projektu (zmiany art. 5 nowelizowanej ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym), pkt c) powinien, zdaniem SN, otrzymać następujące 

brzmienie: "d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposób postępowania z 

materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku ustania 

działalności organów lub jednostek organizacyjnych, w tym podległych i 

nadzorowanych, określają, w drodze zarządzenia, w odniesieniu do: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szef Kancelarii Sejmu 



Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

4a) Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Szef Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego; 

5) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych 

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, oraz w 

odniesieniu do komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie 

wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a 

także w odniesieniu do komórki organizacyjnej wykonującej zadania w 

zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych 

- ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te 

organy i jednostki organizacyjne; 

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Prezes Rady Ministrów na 

wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

6a) Agencji Wywiadu - Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji 

Wywiadu; 

6b) Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Prezes Rady Ministrów na 

wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

7) Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

8) Sądu Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

3. Po art. 1 należałoby - stosownie przesuwając numerację dotychczasowych 

przepisów projektu - dodać art. 2 w brzmieniu następującym: 

"Alt. 2. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 499 oraz z 2014 r. poz. 504 i poz. 1031), po art. 57 dodaje się 

art. 57 a w brzmieniu: 

Art. 57 a. § 1. Dla katdej sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy tworzy 

się akta. Akta mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem 

technik informatycznych. 
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§ 2. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania. Strony mają prawo 

przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 

§ 3. Akta sprawy przechowuje się w Sądzie Najwyższym przez okres 

niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, 

interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów 

zawartych w aktach jako źródła informacji. 

§ 4. Po okresie przechowywania w Sądzie Najwytszym akta sprawy 

podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych. 

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i zakres przesłanek określonych w § 2 oraz warunki i tryb 

przechowywania i przekazywania akt, a także warunki i tryb niszczenia akt 

po upływie okresu ich przechowywania." 

Poniżej przedstawiam zwięzłe uzasadnienie proponowanych zmian. 

Dokumentacja, w tym dokumentacja elektroniczna, jaka powstaje w Sądzie 

Najwyższym, ma szczególny charakter. Obejmuje ona przede wszystkim- choć nie 

wyłącznie- akta spraw sądowych. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej 

niepodlegającym niczyjemu nadzorowi administracyjnemu, zwłaszcza ze strony 

Ministra Sprawiedliwości. Pozycja ustrojowa SN, a także rodzaj i zakres 

przetwarzanych danych, obejmujących również informacje niejawne, wymagają 

zrównania kompetencji Pierwszego Prezesa SN z kompetencjami wielu innych 

naczelnych i centralnych organów państwowych, wymienionych w art. 5 ust. 3 

nowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które 

ustawowo zwolniono od podlegania rozporządzeniom ministra właściwego do sprawy 

kultury i dziedzictwa narodowego, jednocześnie zezwalając im na samodzielne 

regulowanie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz postępowania z 

dokumentacją w wypadku ustania działalności. 

Odnośnie do propozycji wprowadzenia regulacji jak w art. 2 projektu opiniowanej 

ustawy należy odnotować, iż w dotychczasowym stanie prawnym uwagi 

ustawodawcy uszła potrzeba wprowadzenia do ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 

o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499 z późn. zm.) przepisów regulujących 

te kwestie, co wydaje się być przeoczeniem, wynikającym zapewne z przekonania, 

że w obecnym stanie prawnym nadal jest możliwe, podobnie jak na gruncie 

nieobowiązującej uchwały Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie 

regulaminu Sądu Najwyższego, wydawanie przez Pierwszego Prezesa SN 

zarządzeń we wszystkich kwestiach wewnętrznego działania tegoż organu, które nie 

są odrębnie uregulowane. Tymczasem dokumentacja tworzona przez SN dotyczy 
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spraw publicznych o dużym znaczeniu, nie jest zatem tylko "sprawą wewnętrzną" 

Sądu, zaś w aktualnym stanie prawnym sposób postępowania z aktami sądowymi

w braku przepisów szczególnych- wynika jedynie z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z 

późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, które nie 

uwzględniają specyfiki funkcjonowania organów władzy sądowniczej. Artykuł 8 § 1 

ustawy o SN nie pozwala na objęcie akt sądowych Sądu Najwyższego zakresem 

regulacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie 

przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów 

państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. Nr 46, poz. 443 z późn. zm.), wydanego na 

podstawie art. 53 p.u.s.p. Odesłanie bowiem do stosowania wyłącznie "ustawy" 

i tylko w sprawach nieuregulowanych "w ustawie" oznacza celowe ograniczenie 

zakresu przepisu odsyłającego, który nie obejmuje aktów rangi podustawowej. 

Rozporządzenie MS jest zresztą adresowane do sądów powszechnych, zaś Sąd 

Najwyższy jest odrębnym organem władzy sądowniczej, niepodlegającym nadzorowi 

tegoż ministra. 

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wydania rozporządzenia, 

o jakim mowa w postulowanym przez nas art. 57a § 5 ustawy o SN, jest uzasadnione 

tym, że z jednej strony posiada on szerokie kompetencje w zakresie spraw 

sądownictwa, z drugiej zaś strony podkreśla się w ten sposób samodzielną pozycję 

ustrojową Sądu Najwyższego, jako że Prezydent, będąc najwyższym 

przedstawicielem Rzeczypospolitej, nie kieruje działem administracji rządowej i 

dlatego stanowienia przezeń norm prawnych w wykonaniu delegacji ustawowej nie 

można postrzegać jako ingerencji władzy wykonawczej w sprawy niezależnego 

sądownictwa. Już obecnie ustawa o SN przewiduje dla Prezydenta RP upoważnienia 

do wydania rozporządzeń (zob. art. 23 oraz art. 70 § 5 ustawy o SN). Zbieżna z 

proponowaną delegacja zawarta została np. w art. 12a § 5 p.p.s.a. 

W pozostałym zakresie Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do projektu. 

Z poważaniem 
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