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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 25 lutego 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
 

(druk nr 330) 

 
 
 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154) 

 

Art. 15. 

§ 1. Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracą danej izby. 

§ 2. Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję 

spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i 

może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie. Osoba powołana na stanowisko 

Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan 

spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego 

sędziego Sądu Najwyższego. 

[§ 3. Do kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego oraz ich wyboru przez 

zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego przepisy art. 12 § 2 i art. 13 stosuje się 

odpowiednio.] 

<§ 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 
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dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej 1/3 

członków zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego.> 

<§ 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.> 

Art. 53. 

[§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego stale zamieszkałemu poza Warszawą przysługuje bezpłatne 

zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z 

rodziną na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.] 

<§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego stale zamieszkałemu poza Warszawą przysługuje 

bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z 

tytułu rozłąki z rodziną.> 

§ 2. Świadczenia i należności, o których mowa w § 1, nie przysługują, gdy odległość od 

miejscowości, w której sędzia Sądu Najwyższego ma miejsce stałego zamieszkania do 

Warszawy nie przekracza 60 km, chyba że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na 

wniosek sędziego Sądu Najwyższego uzna, że jest to uzasadnione ze względu na zakres 

obowiązków i warunki dojazdu. 

<§ 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.> 

 

Art. 83. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą ich orzekania, 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego może, w celu 

zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie 
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zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym 

odpowiednim składzie. 

§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Prokurator Generalny, 

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

<§ 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.> 

 

Art. 96. 

§ 1. Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego unieważnia prawomocne orzeczenie 

wydane w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała 

orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była 

niedopuszczalna, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w trybie przewidzianym w 

ustawach o postępowaniach sądowych. 

§ 2. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego i 

zawierać: 

1)   oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiony, ze wskazaniem zakresu 

zaskarżenia; 

2)   przytoczenie podstaw wniosku oraz ich uzasadnienie; 

3)   wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w trybie przewidzianym we 

właściwej ustawie o postępowaniu sądowym nie jest możliwe; 

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 przeznaczone do akt Sądu Najwyższego. 
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§ 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 orzeczenie zostało wydane przez 

sąd drugiej instancji, Sąd Najwyższy unieważnia również orzeczenie sądu pierwszej 

instancji. 

§ 6. Postanowienie Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem doręcza się Prokuratorowi 

Generalnemu oraz stronom bądź uczestnikom postępowania, w którym zostało wydane 

zaskarżone orzeczenie. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w § 1-6 do postępowania o unieważnienie orzeczenia 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego o kasacji. 

 

<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, w drodze rozporządzenia: 

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

Art. 103. 

[§ 1. Wynagrodzenie Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Szefa 

Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej jest 

ustalane na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe w zakresie dotyczącym sekretarza stanu.] 

§ 2. Wynagrodzenie członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędących 

sędziami jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego sądu apelacyjnego w stawce 

podstawowej, z tym że wynagrodzenie to podwyższa się o wartość składki obciążającej 

pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2, mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie lub inne 

zajęcie lub sposób zarobkowania wyłącznie za zgodą Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

§ 4. W związku z pełnioną funkcją członkowi Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

przysługuje dodatek funkcyjny. 

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

funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego mając na uwadze 

rodzaj oraz zakres zadań związanych z pełnioną funkcją. 

 

Art. 115. 

§ 1. [W okresie 3 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.]  <W okresie 5 lat od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych 
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orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 

października 1997 r.> Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. 

§ 1a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w 

sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być 

wniesiona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepisu 

art. 89 § 2 nie stosuje się. 

§ 2. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 89 § 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało 

nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się 

zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby 

międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się 

do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania 

okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub 

wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za 

wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 1. 

 

Art. 126. 

§ 1. Wybór ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji Senat przeprowadza w terminie 

3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

§ 2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego albo sędzia Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 § 4 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie Sądem Najwyższym, ustala 

liczbę ławników Sądu Najwyższego. 

§ 3. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo sędzia kierujący Sądem Najwyższym, wskazany 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w art. 111 § 4, podaje 

liczbę ławników Sądu Najwyższego do wiadomości Marszałka Senatu najpóźniej w dniu 

następującym po dniu jej ustalenia. 

[§ 4. Pierwsza kadencja ławników Sądu Najwyższego rozpoczyna się w dniu złożenia 

ślubowania przez ławników Sądu Najwyższego i kończy się z dniem 31 grudnia 2021 r.] 

<§ 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.> 
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[Art. 132. 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 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.] 

<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.> 

 

ZAŁĄCZNIK 

TABELA MNOŻNIKÓW SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKÓW 

FUNKCYJNYCH 

 

Lp. 

 

 Stanowisko 

 

 Mnożnik 

 

1 

 

 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

 

 1,2 

 

2 

 

 Prezes Sądu Najwyższego 

 

 1,0 

 

3 

 

 Przewodniczący wydziału, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu 

Najwyższego, Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny 

 

 0,7 

 

[4 

 

 Rzecznik Prasowy, zastępca przewodniczącego wydziału, 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego 

 

 0,5] 

 

<4 Rzecznik Prasowy, zastępca Rzecznika Prasowego, 

zastępca przewodniczącego wydziału, zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego 

0,5> 
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