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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 15:
a)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego oraz
ich wyboru przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego przepisy
art. 12 § 2, art. 13 oraz art. 13a § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że do
dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego,
wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków zgromadzenia sędziów
izby Sądu Najwyższego. Jeżeli wyboru nie dokonano ze względu na brak
wymaganego kworum, do dokonania wyboru na kolejnym posiedzeniu
wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia sędziów
izby Sądu Najwyższego. Jeżeli także na tym posiedzeniu wyboru nie
dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać
dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej
1/3 członków zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego.”,

b)

dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Sędzia Sądu Najwyższego, któremu Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego,
wykonuje obowiązki i uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego określone
w ustawie. Do powierzenia wykonywania obowiązków Prezesa Sądu
Najwyższego przepis art. 13a § 1 stosuje się odpowiednio.”;

2)

w art. 53:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego stale zamieszkałemu poza
Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot
kosztów przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z rodziną.”,

b)

dodaje się § 3 w brzmieniu:
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„§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze
rozporządzenia, zasady zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom
Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą, a także wysokość
i warunki wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz
dodatku za rozłąkę, mając na uwadze konieczność zapewnienia sędziom
Sądu Najwyższego warunków pracy odpowiadających godności urzędu
oraz specyfice i zakresowi ich obowiązków.”;
3)

w art. 83 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1, przepis art. 80 stosuje się
odpowiednio, z tym że jeżeli wniosek został przedstawiony przez Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia
prawnego w pełnym składzie Sądu Najwyższego albo składzie połączonych izb
wystąpił podmiot, o którym mowa w § 2, obowiązki i uprawnienia Prezesa
Sądu Najwyższego określone w art. 80 wykonuje Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego.”;

4)

po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu:
„Art. 96a. § 1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 pkt
1–3, tworzy się akta. Akta są tworzone w postaci papierowej.
§ 2. Akta są przetwarzane w postaci papierowej oraz z wykorzystaniem
systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w rozumieniu przepisów o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§ 3. Akta sprawy udostępnia się stronom i uczestnikom postępowania.
Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i
otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.
§ 4. Akta wszystkich zakończonych prawomocnie spraw sądowych Sądu
Najwyższego przechowuje się w Sądzie Najwyższym przez okres niezbędny ze
względu na rodzaj i charakter sprawy oraz znaczenie materiałów zawartych w
aktach jako źródła informacji.
§ 5. Po okresie przechowywania w Sądzie Najwyższym akta sprawy
podlegają

przekazaniu

do

właściwych

archiwów

państwowych

albo

zniszczeniu.
§ 6. Prezydent

Rzeczypospolitej

Polskiej

określi,

rozporządzenia:
1)

sposób tworzenia i przetwarzania akt, o których mowa w § 1;

w

drodze
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2)

warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt spraw sądowych
Sądu Najwyższego;

3)

warunki i tryb niszczenia akt spraw sądowych Sądu Najwyższego po
upływie okresu ich przechowywania.
§ 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o

którym mowa w § 6, uwzględni w szczególności warunki elektronicznego
zarządzania dokumentacją, w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2,
rodzaje spraw oraz właściwe zabezpieczenie akt przed dostępem osób
nieuprawnionych, utratą tych akt lub ich zniszczeniem.”;
5)

w art. 103 uchyla się § 1;

6)

w art. 115 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skarga
nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących
postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października
1997 r.”;

7)

w art. 126 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego rozpoczyna się w
dniu złożenia ślubowania przez ławników Sądu Najwyższego i kończy się z
dniem 31 grudnia 2022 r.”;

8)

art. 132 otrzymuje brzmienie:
„Art. 132. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 lat od
wejścia w życie niniejszej ustawy, Sąd Najwyższy opublikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego orzeczenia
wraz z uzasadnieniami wydane przez Sąd Najwyższy przed wejściem w życie
niniejszej ustawy.”;

9)

w załączniku do ustawy Lp. 4 otrzymuje brzmienie:
Rzecznik Prasowy, zastępca Rzecznika Prasowego,
4

zastępca przewodniczącego wydziału, zastępca Rzecznika

0,5

Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2)

art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
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3)

art. 1 pkt 6 i 8, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Elżbieta Witek
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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