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Szanowny Panie Przewodniczący, 

W związku z przedstawieniem przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP do 

zaopiniowania przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie 

Najwyższym (druk senacki nr 328) - znak: BPS.DKS.KU.0401.6.2021 - wydłużającego 

termin wniesienia skargi nadzwyczajnej przewidziany w art. 115 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 

2018 r. o Sądzie Najwyższym z 3 do 5 lat uprzejmie wskazuję, że zawartą w projektowanym 

przepisie propozycję wydłużenia terminu do wniesienia skargi nadzwyczajnej Minister 

Sprawiedliwości opiniuję pozytywnie. 

1. Przedstawiony projekt ustawy zmienia brzmienie przepisu art. 115 § 1 ustawy o 

Sądzie Najwyższym, poprzez nadanie mu treści:

„§ 1. 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. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie 

stosuje się.”

2. W uzasadnieniu projektu wskazano, że przez trzy lata obowiązywania ustawy o Sądzie 

Najwyższym kilkanaście tysięcy obywateli złożyło podania do Prokuratora 

Podsekretarz Stanu
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Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich uprawnionych do wniesienia skargi 

nadzwyczajnej w ich sprawie – tymczasem do Sądu Najwyższego wpłynęło ok. 260 

skarg nadzwyczajnych. Wskazano, że trzy lata to zbyt krótki okres, by przy tak dużym 

zainteresowaniu obywateli, skromnym zapleczu urzędników RPO i prokuratorów 

Prokuratury Krajowej, rozpatrujących wnioski, naprawić często bezprawie 

judykacyjne. Dodać także trzeba, że od blisko roku trwa pandemia. Ustawodawca 

zawiesił lub przedłużył ustawą szereg terminów procesowych. Uznał, że pandemia jest 

siłą wyższą, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie Państwa. Z tożsamych 

pobudek przygotowano niniejszy projekt, który przewiduje wydłużenie o 2 lata okresu 

przejściowego, w trakcie którego dopuszczalne jest zaskarżanie orzeczeń, które 

uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji RP, tj. po 17 października 1997 

roku. Najmocniejszym uzasadnieniem projektu, oprócz wyżej wskazanego, jest to, że 

przez prawie 3 lata, do końca 2020 r. do biura RPO wpłynęło 8198 wniosków, z tego 

tylko 1501 wniosków zostało merytorycznie zbadanych. W efekcie zostało 

wywiedzionych do Sądu Najwyższego przez RPO jedynie 30 skarg nadzwyczajnych. 

Oznacza to, że ok. 6700 wniosków nie zostało w ogóle rozpatrzonych. Tak samo do 

Prokuratora Generalnego wpłynęło powyżej 8000 próśb o wywiedzenie skargi 

nadzwyczajnej. W wyniku ich rozpoznania do Sądu Najwyższego wywiedziono 228 

skarg nadzwyczajnych. Natomiast ponad 830 wniosków obywateli (próśb) nie zostało 

jeszcze rozpatrzonych. Czyli tysiące obywateli (ponad 7,5 tys.) liczy na rzetelne 

zbadanie wniosków w oparciu o akta i wniesienie skargi nadzwyczajnej od 

niesprawiedliwych wyroków. Bo tylko skarga daje możliwość ponownej oceny 

prawidłowości zastosowania prawa. Także – co bardzo ważne – pozwala 

zweryfikować rzetelność ustaleń faktycznych dokonywanych przez wyrokujący Sąd. 

Nie przewiduje tego instytucja kasacji czy skargi kasacyjnej od wyroków wnoszonych 

do Sądu Najwyższego. 

3. Wniosek o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

dotyczy przepisu art. 115 zawartego w rozdziale 11 „Przepisy przejściowe i 

dostosowujące”, a zatem wprowadzających odstępstwa od ogólnych reguł wyrażonych 

przepisami o skardze nadzwyczajnej (art. 89-95) w brzmieniu:

a. 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.; przepisu 

art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się (§ 1);

b. 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 (§ 1a),

c. 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 (§ 2).

4. Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu 

projektu tej ustawy wskazano, że zadaniem skargi nadzwyczajnej jest korygowanie 

prawomocnych orzeczeń sądowych, gdyż wyroki sądowe powinny być sprawiedliwe, 

wydane na podstawie prawidłowo zrekonstruowanych norm prawnych, a także 

odpowiadać poprawnie zebranemu i ocenionemu materiałowi dowodowemu, a 

orzeczenia niespełniające tych standardów, przez to niezgodne z podstawowymi 

kryteriami sprawiedliwości, wymagają korekty, nawet w przypadku, gdy są już 

prawomocne. Konstrukcja skargi uwypukla także konieczność respektowania przez 

sądy, przy orzekaniu, zasad konstytucyjnych oraz chronionych konstytucyjnie 

wolności i praw człowieka i obywatela .  

5. Zgodnie z treścią art. 89 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, 

jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od 

prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego 

postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile:

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i 

obywatela określone w Konstytucji lub



2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią 

zebranego w sprawie materiału dowodowego - a orzeczenie nie może 

być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia.

6. W konstrukcji skargi nadzwyczajnej znalazły się zatem mechanizmy mające na celu 

zabezpieczenie stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych w takim zakresie, w 

jakim jest to do pogodzenia z głównym założeniem wprowadzanego środka, którym 

jest konieczność zapewnienia zgodności orzeczeń sądowych z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej. Ustawodawca przyjął rozwiązania nadające skardze nadzwyczajnej 

charakter środka wyjątkowego, stosowanego subsydiarnie, zwłaszcza wtedy, gdy 

naprawienie błędów wynikających z zapadłego orzeczenia sądowego jest jeszcze 

możliwe bez spowodowania nowych niesprawiedliwych konsekwencji wadliwego 

orzeczenia.  Stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych jako wartość zakorzeniona 

w Konstytucji RP, eksponowana była w części uzasadnienia prezydenckiego projektu 

ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącej wprowadzenia instytucji skargi 

nadzwyczajnej (druk nr 2003 Sejmu RP VIII kadencji, str. 5 uzasadnienia). Pewność 

obrotu prawnego, wynikająca z niemożności procesowego kwestionowania 

rozstrzygnięć sporów o prawo podjętych na drodze sądowej jest zatem wartością 

skłaniającą ustawodawcę do ograniczania zakresu podmiotowego i przedmiotowego 

skargi nadzwyczajnej. W obecnym stanie prawnym wyrazem tego jest zarówno 

ograniczenie uprawnień do wnoszenia tego środka w odniesieniu 

do prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, które 

uprawomocniły się w okresie od 17 października 1997 r. do 3 kwietnia 2018 r., 

wyłącznie do Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 115 § 1a 

ustawy o Sądzie Najwyższym). Ponadto, ustawodawca ograniczył to uprawnienie 

terminem końcowym przypadającym na dzień 3 kwietnia 2021 r., na którego 

dochowanie nie ma wpływu aktywność strony sygnalizującej ww. uprawnionym 

podmiotom potrzebę skorzystania z prawa wniesienia skargi nadzwyczajnej. W 

orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że strona postępowania nie 

jest uprawniona do samodzielnego wniesienia skargi nadzwyczajnej (teza 



postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 

Publicznych z dnia 17 kwietnia 2019 r., I NSNc 8/19, Legalis nr 1902730). 

7. Strona postępowania, wnioskująca o złożenie w jej sprawie skargi nadzwyczajnej, nie 

dysponuje własną legitymacją do samodzielnego jej wniesienia, jednakże posiada 

uprawnienie do tego, aby podmiot oceniający istnienie w danej sprawie przesłanek do 

wystąpienia ze skargą nadzwyczajną, dokonał stosownej analizy akt sprawy i zbadał, 

czy zachodzą podstawy do wniesienia skargi. Dane statystyczne podane w 

uzasadnieniu projektu wskazują, że przeważająca większość stron kierujących do 

uprawnionych podmiotów prośby o wniesienie skargi nadzwyczajnej, nie uzyskała 

odpowiedzi co do zasadności i słuszności swoich wystąpień.  

8. Trwający prawie od roku  stan pandemii znacznie utrudnił, a często nawet wyłączył 

możliwość zrealizowania przez zainteresowanych przysługujących im uprawnień.  Z 

przyczyn obiektywnych niezależnych od zainteresowanych, z uwagi na zachorowania, 

kwarantanny, wprowadzenie systemu pracy zdalnej,  obniżoną  efektywność pracy 

prawo strony do skorzystania z instytucji skargi nadzwyczajnej może być zagrożone. 

9. W okresie obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym, tj. od dnia 3 kwietnia 

2018 r., w ocenie Ministra Sprawiedliwości wystąpiły relewantne okoliczności 

mogące wskazywać na potrzebę przychylenia się do argumentacji podniesionej w 

uzasadnieniu opiniowanego projektu. Z tego względu należy wyrazić zapatrywanie o 

istnieniu przesłanek zmiany obecnego stanu prawnego.

Mając powyższe na uwadze Minister Sprawiedliwości rekomenduje podjęcie  działań 

legislacyjnych dotyczących nowelizacji art. 115 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Z poważaniem,
Podsekretarz Stanu/podpisano 

elektronicznie/
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