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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy 

– Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

 

(druk nr 1163) 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 

609 i 730) 

Art. 43. 

1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 

postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzygnięcia 

o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego tych uczestników 

postępowania, którzy nie wnieśli odwołania, [z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1b]. 

 

Art. 44. 

1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności 

uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. [Odwołanie nie 

przysługuje w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.] <Odwołanie 

nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.> 

1a. 
(2)

 (utracił moc). 

[1b. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, w sprawach indywidualnych dotyczących 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie zaskarżyli 

wszyscy uczestnicy postępowania, staje się ona prawomocna w części obejmującej 

rozstrzygnięcie o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu 

Najwyższego, a także w części obejmującej rozstrzygnięcie o nieprzedstawieniu wniosku 

o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego tych uczestników 

postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.] 
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[2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym 

od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje 

odwołanie i wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia przekazania temu sądowi 

odwołania. 

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 87
1
 tej ustawy nie 

stosuje się.] 

<2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie 

dwutygodniowym od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. 

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, 

z późn. zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się.> 

[4. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego Sądu Najwyższego uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały 

Krajowej Rady Sądownictwa o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia 

urzędu sędziego Sądu Najwyższego jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika 

postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w 

Sądzie Najwyższym, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd 

Administracyjny postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa nie zostało zakończone, 

a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w 

Sądzie Najwyższym objęte obwieszczeniem.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 oraz z 2019 r. poz. 125) 

Art. 49. 

[W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do 

sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

Sądu Najwyższego.] <W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, z wyjątkiem przepisu art. 44 ust. 1 
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zdanie drugie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i  …).> Określone w tych przepisach uprawnienia 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 


