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Rozdział 

Przepisy ogólne. 

Art. 5. 1. Sąd "Najwyższy dzieli się . na izby: Cywilnq 
Administracyjną . Karną. Pracy "" i Ubezpieczeń Społecz

nych oraz Wojskową. 

Art. 1. 1. Sąd Najwyższy jest naczelnym org'anem 
lądowym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Sąd Najwyższy stoi na straży politycznego i spo
łeczno-gospodarczego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. ochrania zdobycze ludu pracującego. własnośĆ 
społeczną ' oraz prawa i prawem chronione interesy oby
watelL 

. 2. Izba Cywilna i Administracyjna sprawuje. w gra· 
nicach i w trybie określonym przez właściwe przepisy. 
nadzór nad orzecznictwem sądowym w, sprawach cywil
nych oru w sprawach skarg na decyzje administracy jne. 

3. Izba Karna sprawuje. w granicach i w trybie 
' określonym przez wła ściwe przepisy, nadzór nad orzecz
nictwem sądowym w sprawach karnych należących do 
właśCiwości sądów powszechnych. 3, Sąp Najwyżs'lY sprawuje wymiar sprawiedl i wości. 

strzel e pr aworządności ludowej oraz całą swoją działal-
nością rozwjtja i umacnia świadomość prawną obywateli. 4 . . Izba Pracy i ' tŁ.bezpieczeń Spolecznychś sprawuje. 

. \ W granicach i w trybie okreś l o n ym przez wła dwe prze-
Art~ 2. ' 1. . Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad dzia- pisy. nadzór nad orzecznictwem sądów i innych orga

łalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania. nów w sprawach ze stosunku pracy i , uhezpieczeń spo-

2· S d N ' , , k' łecznych. a nadto .w sprawach przekazanych na podstawie 
. ą aJw.yzszy. rozpoz~aJe . spra~y w za reSle prze- pr'zepisów szczególnych. 

kazanym szczegolnyml przepISami. ' 
3. Sąd Najwyższy zapewnia prawidłowość oJaz jedno- 5. I~ba Wojskowa sprawuje. w granicach i w trybie 

mość wykładni prawa i praktyki sądowej . w dziedzinach . określonym przez właściwe przepisy. nadzór nad orzecz-
poddanych jego wł.a ściwo~ci. nictwem sądów wojskowych: 

/ 

4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższegó informuje Radę 
Państwa o potrzebie podjęcia ·inicjatywy ustaw,9dawczej 
lub ustalenia· powszechnie obowiązpjącej wyk ładni ustawy. 

I 

5. Sąd Najwyższy moż~ opin iq,.,wać projekty n adesła
nych ,ustaw. 

Art. 6. t. W Sąd zie Najwyższym czynnE!! są: Biuro 
Orzecznictwa i Biuro Prezydialn·e. a w Izbie' Wojskowe j 
- Biuro Nadzoru Pozainstancyjnego. " 

:2. Organizację Sądu N~v.:YŻSZegOOkreśia statut na- ~ 
dany przez Radę Panstwa. .-' ~ i , 

Art. 3. Sąd Najwyższy ma siedzibę w Warszawie. 

Art. 4. 1. W skład Sądu Najwyższego wchodzą: 

- Pierwszy Prezes. p rezesi oraz sędziowie Sądu Na jwyż
szego. 

2. Liczbę prezesów i sędziów Sądu Naj~vyższeg.o 
ustala Rada Państwa , 

3. Il ekroĆ' w ustawie jest mowa o. sędz i ach Sądu 
Najwyższego . ozhacza to także Pierwszego Prezesa i pre-' 
zesQwtego 'Sądu. 

Art. 7. Rada Państwa uchwala regul amin Są du Naj
wyższego na wniose k Pierwszego Prezesa zlozony po 
porozumieniu z Ministrem Sprawied·liwosci. a w' cz('~ ci 
dotyczącej Izby Wojskowej - z Ministrem Obrony Na
rodowej. Regulamin okresla w szczególnosci: 

l) szczegółowi' zakres właściwości izb oraz zakres dzia· 
lania Biura O rzecznictwa i Biura Prezydialnego. 

2) zasady wewnętrznego po'stępowania .sądu Najw y-;
szego. 
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3) postępowanie przed Najwyższym i Wyższym Sądem 
Dyscyplinarn ym. 

Art. 8. 1. Na czele Sądu Najwyż.szego stoi Pierwszy 
Prezes, który kieruje jegO pracami. 

2. Pierwszy Prezes pełni czynności przewidziane w 
ustawie, w przepisach procesowych oraz w statucie i. re
gulaminie Sądu Najwyższego, a ponadto w ykonuje w 
stosunku do Sądu Najwyższego czynności administracji . 
sądowej. 

3. Pierwszy Prez<es może badać orzecznictwo sądowe 
~ zakresie ' właściwości Sądu NajwyższegQ. . 

4. Pierwszy Prezes ma prawo wglądu w czynności 

Sądu Najwyżs'zego; może w tym zakresie żąda<: wy
jaśnie-ń oraz usunięcia uchybieil i 'ustelek. 

-5: Badanię ·.orzecznictwa i wgląd w czynności Sądu 
Najwyższego nie mogą wkraczać ' w dziedzinę, w której 
sędziowie są niezawiśli. , 

Art. 9. 1. Prezesi Sądu Najwyższego są zastępcami 
Pierwszego Prezesa. Zakres i tryb pełnienia zastępstwa 

ok~eśla zarządzenie Pierwszego Prezesa. 

2. Pracami każdej z izb Sądu Najwyższego kieruje 
je-den z prezesów tego Sądu, powołany do pełnienia tej 
funkcji przez Radę Panstwa. 
( 

3. Do prezesa sprawującego kierownictwo izby sto
suje ' si ę odpowiednio art. 8 ust. 2-5: 

'. 
ArJ. \ 10. 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego infor

muje Sejm na jego żądanie o działalności Sądu Najwyż
nego. 

2 . . Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa corocz
nie Radzie Panstwa informację o działałności Sądu Naj: 
wyższego . 

Art. 11. Sąd Najwyższy wydaje zbi6r swoich orze
czeń za wierających rozstrzygniflcia ważniej'szych zagad
nień prawnych oraz uchwał wpisanych do księgi zasad 
prawnych. 

Art. 12. Sędziowie Sądu Najwyższego i czlonkowie 
Biura Orzecznictwa oraz pracowRicy administracyjni. po
mocniczy i obsługi Sądu Najwyższego nie zrzeszeni w 
zw'iązkach zawod.Qwych wybierają 'ladę pracowniczą, 
której zadaniem jest ochrona i ' reprezentowanie intere~ 
s6w zawodowych i sccjalnych, a także rozwijanie inne j 
działalnoś,ci, zmierzającej --do poprawy warunków by to-
~ychi socjalnych i kulturalnych. . 

Rozdział 2· 

Tryb wykonywania funkcji Sąrlu Najwyższego. 

Art. 13. Sąd Na jWYŻSzy w y';onuje swoje funkC je 
prźez : 

1) rozpoznawanie środków odwnławczych od orzeczeń 

. sadowych stosownie do przep isów pra wa proce
sowego, 

2) rozpoznawanie rewizji narlzwyczajnych .od orzeczeń 

sądowych oraz., na mocy przepisów szczególnych. od 
orzec;zeń innych . organów 

3) pod:ejmowanie uchwał zawierających wytyczne w za
kresie wykładni. prawa i praktyki sądowej w celu 
ujednolicenia orzecznictwa wszystkich sądów oraz 

;' 

-------------------------------------
innych organów, których orzecznictwo jest poddane 
nadzorowi Sądu Najwyższego, 

. 4) podejmowanie uchwąl ma jących na celu wYJasmenie 
przepisów prawnych budzących wątpliwości lub któ
rych stosowanie wywol.alo rozbieżno$ć w orzecz
nictwie, 

5) podejmowanie 'uchwa ł zawierających rozstrzygnięcia 

zagadnien prawnych budzących poważne wątpliwości 
w konkretnej sprawie, 

6) rozpoznawanie inn yeh spraw należących do właści
wościSądu Najwyższego na mGcy ustawy niniejszej 
lub na mocy innych ustaw. 

Art. 14. 1. Sąd Najwyższy, w· razie stwierdzenia przy 
rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów -
niezależnie od innych uprawnień - wytyka uchybienie 
właściwemu sądowi lub innemu organowi. Sąd Najwyż

szy przed wytknięciem uchybienia-' może żądać stosow
nych wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia ni'e 
ma wpływu na rozstrzygnięcie .sprawy . 

2. O wytknięciu uchybienia Sąd Najwyższy zawia
damia kierownika właściwego sądu lub innego ' organu, 
li w wypadkach poważniejszych uchybien - także kie
rownika właściwego organu naczelnego. 

Art. 15. W razie stwierdzenia w związku z rozpo
znawaną sprawą poważnego uchybienia w czynnościach 

przedsiębiorstwa państwowego alPo innej państwowej lub 
społecznęj jednostki mganizacy jne j, Sąd Najwyżśz y za- -
wiadamia o stwierdzonym uchybieniu organ założycielski / 
danego przedsiębiorstwa lub nadrzędną jednostkę orga
nizacyjną, a wtniarę potrzeby - również Prokurat.ora 
Generalnego Polskiej Rzeczypospo.Iitej Ludowej lub Pre
zesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Art. 16. Sędziowie Izby Wojskowej nie biorą udzia
łu w rozpoznawaniu środków odwoławczych ani rewizji 
nadzwyczajnych, do których rozpoznania jest właŚciwa 
inna izba, a sędziowie innych izb nie biorą udziału w 
IOzpoznawaniu środków odwoławczych ani rewizji nad
"Zwyczajnych podlegających właściwości Izby Wojsk.ow:ej. 

I . 

Art. 17. 1. Uchwały zawierające wytyczne przewi7 
dziane wart. 13 pkt 3 Sąd NajWyższy podejmuje w skła
dzie całej izby, w składzie połączonych izb lub w peł

ny;n składzie Sądu Najwyższego. 

2. Uchwały, o któ.rych mowa w ust. 1. Sąd Najwyż

S'l.Y podejmuje na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Naj
wyższego, Ministra ' Sprawiedliwości lub Prokuratora Ge
neralnego Polskiei Rzeczypospolite i Ludowej. 

3. Pierwszy Prezes kieruje wniosek do rozpoznania 
przez jeden ze składów określonyc h iN ust. 1. 

Art. lit 1. Uchwały przewiclziane wart. 13 pkt 4 
Sąd Na jwyzszypodejmuje w składzie siedmiu sędziów, 
w skłaclzie całej izby , w składzie połączonych izb lub 
w pelnym składzię Sądu Najwyższego. 

i . Uchwały, o których mowa w ust. 1, Sąd Najwyż
szy podejmuje na wniosek Pierwszego Prezesa lub pre
zesa Sądu Najwyższego , Ministra, Sprawiedliwości. Pro- . 
kuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
a ponadto: w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez.
pieczeń społecznych _ . Ministra Pracy, Płac ' i Spraw 
~ocjalnych, w .sprawach z zakr.esu · prawa administracv1~ 

nego - Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w 

/ 
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z zakresu prawa wynalazczego - Prezesa Urzę
Patentowe!Jo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

3. ' Pierwszy Prezes kieruje wniosek do rozpoznania 
' przez jeden ze składów okreśJ.onych w ust. 1. 

, 4; Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego może 

(_ przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania pełnemu 
!>kładowi izby, a izba - do rozpoznania przezpolączone 

, izby albo przez pełny skład Sądu Najwyższego. 

Art. 19. 1. Do przedstawienia Sądowi Najwyższemu 

na podstawie art. 13 pkt 5 zagadnień prawnych upraw
,ni one są określone w przepisach szczególnych sądy oraz 
składy orzekające Sądu Najwyższego, 

2. Jeśli zagadnienie prawne przedstawi! do roz
strfygnięcia skład trzech lub _ pięciu sędziów Sądu Naj
wyż,szego. uchwałę przewidzianą , wart. 13 pkt 5 podej
muje skład siedmiu sędziów, a gdy zagadnienie prawne 

, przedstawi! . skład siedmiu sędziów - skład całej izby. 

I ' 3. , W innych wypadkach niż określone w ust. 2 
uchwały przewidziane wart. 13 pkt 5 podejmuje Sąd' 
Najwyższy w, składzie' trzech sędziów. Skład ten może 

'-, przedstawić zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi 

siedmiu sędziów. _ 

Art. 20. 1. W posiedzeniu pełnego składu Sądu Naj
, wyższego, składu połączonych izb oraz w posiedzeniu 
,składu izby albo składu siedmiu sędziów Sądu Najwyż
' szego' mogą brać udział organy wnoszące ' o podjęcie 

,.Qkreś.!.,onej uchwały lub w ich zastępstwie osoby "'przez 
nle , upoważnione do takiego udziału. Nie. dotyczy to po

'sfedzeń. na których Sąd Najwyższy rozpoznaje zagadnie
niaprawRe. ·przedstawione do ró'zstrzygnięcia przez upraw-

~ niDne do tego sądy, ' 

2. W posiedzeniach pełnego składu Sądu Najwy~ 

• składu połączonych , izb oraz składu całej izby 
Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej 

,Luctowej lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W pozo
J stałych składach 'obowiązkowy jest udział prokuratora 

~,:: lub wiceprokuratora Prokuratury Generalnej, a w Izbie 
" ,Wojskowej - proku~atora lub wiceprokuratora', Naczel-

, Prokuratury Wojskowej. 

' . Art. 21. l. Do podjęcia uchwały przez pełny skład 
, (SądU Najwyższego, przez skład połączonych izb oraz 

sklad izby wymagana jest obecność co najmniej 
sedziów każdej z izb, ' 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
zwykłą większością glosó'w, a w razie równości głosów 
przeważa glos przewodniczącego. 

Art. 22.1. Właśoiwy skład Sądu Najwyższego może 

\ ~ uzasadnionych przyczyn odmówić podjęcia uchwały. ,a w 
" szczególności - jeżeli nie zachodzi potrzeba wyjaśnienia 
wątpliwości. 

2, W wypadku colnięcia wniosku Sąd Najwyższy po
zostawia go bez rozpoznania. 

Art; 23. 1, Uchwały przewidziane wart. 13 pkt 3, 
zawierające wytyczne w zakresie wykładni prawa i prak

- tykA sądowej. wią'żą wszystkie sądy oraz inne ofC'ny, 
których orzpcznictw~ zostało ' poddane nadzorowi ! ~::'ądu 
N ił j~yższego. 

2. Uchwały pełnego sitładu Sądu Najwyższego. slda
po'łączon ych izb' 'Oraz' składu catejizby z chwilą ich 
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podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Skład siedmiu 
sędziów może postanowić o nadaniu jego uchwale mocy 
zasady prawnej. 

3. Zasady prawne WląZą wszystkie składy orzekając. 
w Sądzie Najwyższym. 

Art. 24. 1. . Jeżeli jakikolwiek skład Sądu Najwyż
szego zamierza odstąpić od zasady prawnej, przedstawia 
powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia pelnemu 
składowi izby. 

2. Odstąpienie od zasady prawnej uchwalonej przez 
izbę. przez połączone izby albo przez pełny skład Sądu 

Najwyższego wymaga ponownego rozstrzy'gnięcia w dro
dze uchwały odpowiednio przez właŚCiwą izbę, połączone 
izby lub pełny skład Sądu Najwyższego. 

3. Jeżeli skład jednej izby Sądu Najwyższego za
mierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez 
inną izbę, rozstrzygnięClie następuje w drodze uchwały 

obu izb. Izby mogą przedstawić zagadnienie prawn,e do 
rozpoznania przez pełny skład Sądu Najwyższego. 

Art. 25. 1. Opracowywanie opinii. o których mOWA 
wart. 2 ust. 5, Pierwszy Prezes zleca Biuru Orzecznictwa. 

2. Do opracowywania ' opinii. dotyczącychprojekt6w 
aktów prawnych o szczególnym znaczeniu Pierwszy PrezeS 
może powoływać odpowiedni. zespoły sędziowskie. 

Art. 26: Czynności urzędnicze spełnIają prą.cownicy 
administracyjni, a inne czynnośd - ' pracownicy pomoc
niczy i obsługi Sądu Najwyższego. 

Rozdział 3 

Niezawisłość sędziowska . 

Art. 27. Sędziowie Sądu Najwyższego Sil 'W sprawo
waniu swojego urzędu sędziowskiego niezawiśll I podle
gają tylko ustawom. , 

Art. 28. Niezawisłość sędziego · nie wyłącza obowiązku 
spełniania zleceń w zakres1e administracji sądowej. Sędzia 
może żądać, żeby zlecenie doręczono mu' na piśmie. 

Art. 29. 1. ...-sędzia nie' może być 'zatrzymany ani po
ciągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub admi
nistracyjnej bez zezwolenia Wyższego Sądu Dyscyplinar
nego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku 
popełnienia przestępstwa. Do wydania uchwały zez~ala
jącej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności kar,,; I 

nej sądowej lub administracyjrtej wolno podejmowaĆ 
tylko czynności riie cierpiące zwłoki, 

2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na 
pociągniecie sędziego do odpowiedzialności Wyżs'ly Sąd 

DyscYi-' ,inarny może polecić niezwłoczne , zwolnienie sę

dziego zatrzymanego. na gorącym uczynku. 

3. W ciągu 7 dni od doręczenia uchwały odmawia
jącej zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowi .. 
dzialności karnej sądowej lub administracyjnej przysłu

gu ie organowi lub osobie, która wnosila o zezwoleni .. 
oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu zażalenie do Najwyż· 
szęgo Sądu Dyscyplinarnego. W tym samym terminie 
za; ;" 'e resowanemu sedziemu przysługuje zażalenie na 
uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowi~dzial. 
ności karmij są~owej. 

l. 
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- 4. Za wykroczenia sędzia odpDwiada tytko dyscypli~ 
narnie. 

Raz'C!~al ł 

Powoływanie I odwoływanie sędziów Są~u Najwyżs~ego. 

Art. 30. 1. Na stanowisko sędziego Sądu Najwyższe
go maże byt powołany ten. kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i - korzysta w pełni 
z praw cywilnych i obywatelskich. 

2) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków 
sędziego w ,Po],sk(ej Rzeczypospolitej Ludowej. 

3J jest nieskazitelnego charakteru. 

4) ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł 
magistra prawa. 

5) wyróżnia się wysoktm poziomem wiedzy prawniczej 
oraz doświadczeniem zawodowym. 

. 6) posiada przewidziane we właściwych przepisach kwa
lifikacje na stanowisko sędziowskie, a 'nadto wyka
zuje się co najmniej"' dziesięciole.tnim okresem pracy 
lub służby na stanowisku sędziego, prokuratora, arbi
tra i radcy 'prawnego albo wykonywania zawodu 
adwokata lub pracy na samodzielnym stanowisku w 
organach administracji 'państwowej. z którym zwią
zana była praktyka prawnicza, zwłaszcza udzi.ał w 
orzek~niu. ~ 

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6,' nie 
dolyczy profesorów nauk prawnych w poIlikich szkołach 
wyższyeh, w Polskiej Akademii Nauk oraz w innych 

' placówkach naukowych i naukowo-badawczych. 

3. ,Na stanowiska sędziowsltie w Izbie Wojskowej 
mogą być powołani jedynie oficerowie , zawodowi. 

Art. · 31. 1: Rada Państwa ptJwołuje Sąd Najwyższy 
w pełnym skład~e na okl;es lat pięciu. 

2. Rada Państwa spośród sędzi;ów Sądu Najwyższego 

powołuje Pierwszego Prezesa i prez-esów Sądu Najwyż

szego oraz odwołuje ich z tych stanowisk. 

.. 
Art. 32. Kandydata~i do Sądu .Najwyższego są: 

1) sędziowie ,Sądu ' Najwyższego upływającej kadencji, 

, 2) osoby, których kandydatury przedstawia Pierwszy 
Prezes Sądu Naj:vyższego. 

Art. l3.1. Pierwsiz'y Prez.es Sądu Najwyższego przed
stawia Radzie Państwa opinie odnośnie do osób wymie
nionych wart. 32 pkt h. 

'2. Kandydatów na 'sędziów Sądu Najwyższego przed
atawia Radzie/ Państwa . Pierwszy Prezes spośród: 

1). sędziów - w poPOzumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości, 

2) sędziów wojskowych oraz radców prawnych będących 
żołnierzami zawodowymi - w porozumiernu z Mini
strem Obrony Narodowej, 

3) prokuratorów - w po:rDzumie.niu z Prokuratorem Ge
neralnym Polskiej Rzeczypospolitej LudoweJ. ' a .spo
śród prokurato,fów wojs.kowych - takżev w por07,u
mi.eni'u z Ministrem Obrony Narodowej. 

') innydlzawodow praWNiczych - w porozumieni1,1 z 
Ministr-em Spr8wiedliwoś'Ci . 

3. Co do wszystkich kapdydatówPierwszy Prezes za
aięga opinii Kolegium Sądu Najwyższego. 

4~ Od każdego z ka:ndydatów należy 
na kandydowanie. 

Art. 34. L Rada Państwa może powołać sędziów Sądu -
Najw}lższego także spośród innych osób niż wymieniona 
w art. 32. ' - , ' 

2. W okresie kadencji Sądu Najwyższego Rada 'Pań- ' 
'stwa powołuje Pierws:Żega. Prezesa i prezesów, atakz. , 
Sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska opróżnione lub 
nowo utworzone na czas do ' końca · kadencji. 

Art. , 35. 1. Osoby pozostające ze sobą w stosunku 
pokrewieństwa do drugiego , stopnia włącznie lub powi
nowactwa pierwszego stopnia oraz...-małżonkowie nie mogą, 

, być sędziami Sądu Nąjwyższego w tej samej izbie ani ' 
brać udxiału w jednym składzie orzekającym, ani też bez. 
pośrednio podlegać sobie służbowo, 

2. 'Nie może być sędzią 'Sądu N"crjwyższega osoba, 
której małżonek wykonuje zawód adwokacki.-

Art. 36. 1. Stosunęk słu.żbowysędziego Sądu NaJ· ' 
wyższego nawiązuje się z chwilą doręczenia urzędowe(JQ 
zawiadomienia o powołaniu. _ 

2. Sędzia powinien zgłosić się w celu obję,cia stano
wiska w ciągu czternastu dni od otrzymania urzędowego 
zawiadomienia· o powołi!ll'liu, jeżeli nie oznacz'Ono Innego 
terminu. 

3. W razie nie usprawiedliwionego nieobj'ęcia stano- . 
wiska w terminie określonym w ust: 2, powołanie trad l 

moc' prawną; okoliczność tę stwierdza Pl-er·wszy Prezes 
Sądu Najwyższego. ' 

Art. 37. 1. Obejmtrjąc stanowisk·o. sę-dria 

wyższego składa wobec Pierwszego Prezesa 
według nastE'?ilUjącej roty: 

"Slub~ję uroczyści-e na powierzonym mi startowłsku 
sędziego Sądu Najwyzszego piz~zyniać. sj,ę w moim za·:' 
kresie clziałania ze v:,szystkicl!l sIł . do ttgrunt'owama war.:., 
ności, niep.,od'J.egłości i wS?iechstronnego rozwoju P;-ol'Ski:( , 
Rzeczypospolitej Ludowej, kt.órej wierności zawsze .6i'Qi-· 
ch.owam; stać na straży J·ej polityc:m1lego. . 
i gospodarczego ustroju, ochranJać zdobycze ludu praeu· 
jącego, własność społeczną oraz prawa i prawem chro- , 
nione interesy obywateli, strzec praworządności lud ' 
i umacniać Świadomość prawną oby\'val-e!i ; obowiązki ,mo
je.go urzędu wypełni1rĆ sumienni-e,. sprawie.dliwoś.ć wymie- ' 
rzać bezstronnie według mego sumienia i zgodnie z prZe. 

. pisami prawa, dochować taje.!llnicy pań'stwąwej i s1:yżbo- .;. 
wej. a w postępowaniu kierować się zasadami godnośd, 
uczciwości i sprawiedliwości spolleczneJ". 

2. " Złożenie ślubowania odbywa się na posiedzeniu 
Kolegium Sądu Najwy,ższeg.o. 

3. Pierwszy Prezes składa ślulYowanfe wobec prz'e
wodniczącego Rady Panstwa., 

4. Slubowania nie składają ' sędziowie Sądu Najwyz
szego ponownIe powoła ni. 

Art. 38. 1. Rada Państwa odwołuj e sędziego 

- Najwyższego, jeżeli : "-
1) zrzekł się swojego stanowiska, 
2) pod1ął pracę na stano\'Visku, któJ'€qo nie można 

ze stanowiskiem sędziego, 
3) z powodU' choroby, ułomności lub upadku sił stał się 

trwale niezdoJnyd'o pełnienia obowiązków sędziego. 
Sądu Najwyższ.ego, " 



.5) przekroćzy! sie.derp.dziesiąt lat życia; Przewodniczący 
' Rady Państwa na wniosek Pierwszego Prezesa lub 
z własnej inicjatywy . może ~yrazić zgodę na dalsze 
zajmowanie stanowiska, nie dłużej jednak niż do 
'końca kadencji. 

2. Rada Państwa może odwołać sędziego Sądu Naj
wyższego, jeżeli z powodu choroby i płatnego urlopu dla 
poratowania zd rowia nie pełnił służby nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż rok; do' okresu te.g.o wlicza się okresy 
poprzedniej przerwy w pełnieniu służby wskutek . cho-

~:~~~ I:oby i płBtnego urlopu dla poratowania zdrowia, j€żeU 
",c ,okres czynnej służby nie przekroczył trzydziestu clni. 

t~T~'" 3. Wniosek o odwoła nie sędziego Sądu Najwyższego 
~ .• ~ .• '~.:; .. ' składa Pierwszy Pr~zes, a gdy chodzi o sędziego Izby 
'. Wojskowej - w , porozumieniu :z Ministrem 0brony Na-
r&;~' rod-owej. Przed .złożeniem wniosku o odwolan,je z powo-
, ;r dów określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 Pierw-

~.t._·~~.>.·',' .. ~· . IZy Prezes zasięga opinii Kolegium Sądu - Najwyższego 
C'_ ' '_ ' oraz wysłuchuje wyjaśnień zainteresowanego, chyba żą 
T" nie jest to możliwe. 
"'.1 ::--. !f"'.!o. ; 

';\;'-.1.-
r!~"·,·'~ 

f 

'I, 
J. 
1'- . 
,"ł 

{:~J 

4. Zrzeczenie się pr~ez sędziego Sądu Najwyższego 

'Iwojego stanowiska IDoie nastą.pić bez pod·ania powodów. 
Sędzia moi e jednak ' opu$cić to, stanowisko dopiero po 
otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o odwołaniu. 

5. Sędzia Sądu Najwyższego nie powołany na n.ową 
-kadencję lub odw~łany z powodów wymieRionych w ust. 1 
pkt 1 i 2 ma prawo powróci~ na stanowisko zajmowane 
poprzednio lub otrzymać stanowisko rów,norzędn~ po
p rzednio zajmowanemu, ' j€żeli nie ma innych przeszkód 
prawnych, jak również ma prawo uzyskać wPis na listę 

' adwokatów. bez ograniczeń przewidzianych w ustawie 
' 0 adwokaturze w stosunku do innych sędZIÓW. 

Art. 39 . . Prawomocne orzeczenie właściwego sądu 
dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby sędziowskiej po
ciąga za sobą z mocy prawa utratę stanowiska sędziego. 

Sądu Najwyższego. 

Art. 40. , Sędzia Izby Wojskowej nie może być zwol
ni ony z zawodowej służby wojsko"wej przed odwołaniem' 
ze stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub przed utra-
tą tego stanowiska. . 

Art. 41. 1. Na wniosek Pierwszego Prezesa Minister 
Sprawiedliwości może delegować na okres do trzech mie
sięcy w roku ' kalendarzowym sędziego Naczelnego Sąclu 

. Administracyjnego,. sędziego sądu wojewódzkiego lub sę
dziego okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych 
d o pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyz
szym. Delegowanie sędziego Nacz.elnego Sądu Admini
stracyjnego do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie 
Najwyższym wymaga porozumienia z prezesem tego Sądu. 

2. Uprawnienie Ministra Sprawiedliwości określone 
w ust. 1 przysługuje od;powiednio . Ministrowi Obrony Na
rodowej w odniesieniu do sędziów sądów wojskowych w 

, zakresie delegowania tych sędziów do pełnienia czynności 
sędziowskich w Izbie Wojskowej -Sądu Najwyższego. 

3, Na wniosek Pierwszego Prezesa Minister Spra'
wiedliwości może delegować na, czas rueokreślony sę

dzięgo sądu wojewódzkiego lub sędziego okręgowego 
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - za 7;godą sędzie

go - do pełnienia czynnośoi w Biurze Orzecznictwa. 

,~.p;\r(~'<jf·~:<:·~' '~;:~:. ;;1:": '~: .• ~.~~~;~~~ 
/1 , "', 1/ _.~:~ 

Poz. 241 

Art. 42. 1. Sędziego Są~u Najwyższego, wyznaczo~ 

nego według podziału czynności, .ploże zastąpić bądź 

inny sędzia Sądu Najwyższego, bądż sędzia innego sądu 
delegowany do pełnienia czynności sędziowskich w Są
dzie Najwyższym. 

2.W składzie orzekającym Sądu Najwyższego możl! 
brać udział tylko jeden sędzia innego sądu, delegowany 
do pełnienia czynnośc i sędziowskich w · S~dzie Najwyż
szym. Sędzia deleg0wany nie mOŻe być prz~wodnlczącym. 

3. Sędziowie delegowani do .pełnienia czynności sę

dziowskich w Sądzie Najwyższym nie mogą uczestniczyó 
w 'posiedzeniach pełn'ego składu Sądu Najwyżs'zego, PQ
łączonych izb i w posiedzeniach składu izby. 

Rozdział 5 
. 

Obow.iązkl prawa sędziów Sądu Najwyższego, 

Art. 43. 1. Sędzia obowiązany jest wiernie służyć· 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sumiennie wypełniać 

obowiązki wynikające ze ślubowania sędziowskiego oral 
stale podnosić poziom swej świadomości społecznej l, wf .. : 

- dzy zawodowej. . 

2. Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec po
wagi sądu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść 

ujmę godności sędziego. Nie wolno mu brać udziału w 
takich wystąpieniach, które mogłyby osłabiać zaufanie do 
jego bezstronności 1 wierności Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Art. 44. C;zas pracy sędziego jest określony wymia-; 
rem jego zadań. 

Art. , 45. 1. Sędzia obowiązany jest zachowaĆ w ta-; 
jemnicy okoliczności sprawy, o których poza jawnIl roz
prawą sądową powziął wiadomość ze względu na śwoje 
stanowisk_o sędziowskie. . 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trWa także po 
ustaniu stosunku służbowego. 

3. Obowiązek .zachowania tajemnicy ustaje. gdy lę
dzia składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że 
ujawnienie tajemnicy zagraza dobru Państwa albo takie
mu ważnemu interesowi prywatnemu, który _nie jest 
sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W tych wy-

.,padkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwol
nić sędziego Pierwszy Prezes. 

Art. 46. 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanow! 
inaczej, sędziemu Sądu Najwyższego nie wolno obok pja
stawanego stanowiska sędziowskiego pozostawać w innym 
s'tosunku pracy! Z wyjątkiem stosunku pracy profesora w 
szkole wyższej albo w placówce naukowo-badawczej. 

2. Sędziemu nie wolno także podejmować innego 
zajęcia, które by prz-e6zkadzało w pełnieniu obowią·zków 
sędziowskich albo mogło uchybiać jego godności lub za
chwiać zaufanie do jego bezstronności. 

3. Podjęcie przez sęp.ziego d.odat~owego zaj ęcia wy
maga zgody Pierwszego Prezesa. 

Art. 47. Sędzia Sądu Najwyższego nie może być de
legowany do pełnienia poza Sądem Najwyższym czyn
ności sędziowskich ani administracyjnych. chyba że na to 
pozwala przepis szczególny. 

. , 
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.' / 
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Dziennik Ustaw Nr 45 

Art. 48: 1. Wszelkie :lądania, przeds~awienia zaża- , 

lenia w sprawach zwią~n ych .z jego stal1{>wiskiem sędzia 
może wnosić tyl-ko w drodze służbowej. ' 

(10 

do 

2. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się 

instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw 
wiadomości publi~znej . 

Art. 49. Sędzia powinien 
Pierwszego Prezesa o toczącej 

które j. występuje w charakterze 
.tępciwania. 

niezwłocznie zawfadomiĆ 
się sprawie sądowej, W1 

strony lub uczestnika -po-

Art. 50. Rada Państwa określa' z/lsady wynagradzania 
.ędziów Sądu Najwyższego i członków Biura. O rzecz-
nictwa. / 

Art. 51. 1. Sędziemu po 15 latach pracy przysługuje 
urlop dodatkowy w wymiarze , 12 dni roboczych. Do okre
lU pracy, od którego zalezy urlop dodatkowy, wlicza się 
wszystkie okresy zatrudnienia w organach wymiaru spra
wiedliwości. a także inne okresy pracy, jeżeli przysługi

wał z tytułu tego zatrudnienia urlop dodatkowy. 

2. Sędżiemu może być na jego wniosek udzielony 
płatny urlop dla poratowania zdrowia lub załatwienia 

ważnych spraw osobistych i rodzinnych. 

3. Urlop dla poratowania zdrowia ' nie może przekra
czać sześciu miesięcy, a z innych przyczyn - jednego 
miesiąca w ciągu TOku ł\alendarzowego. ' 

4. Urlop dla poratowania zdrowia nie może być 

udzielony, jeżeli sędzia - nie pełnił służby przez jeden rok , 
r: powodu choroby. Przy obliczaniu rocznego okre~ou nie
pełnienia służby z powodu choroby stosuje się aFt. 38 
ust. 2. 

5. W okresie _ nieobecności w pracy z powodu cho
roby sędzia otrzymuje wynagrodzenie, nie dłużej je~nak 

niż przez okres jednego roku. 
/' 

Art. 52. Sędzia , któremu przyznano zaopatrzenie eme
rytalne lub rentowe, może używa'ć dotychczasowego ty-
tułu z dodawaniem określenia "emerytowany". ' 

'Art. 53. 1. W sprawach o I'oszczeniawynikające ze ' 
.tosunku służbowego sędziów Sądu Najwyzszego i sę
-aziów członków Biura Orzecznictwa właściwa jest ' droga 
lłużbowa. Od decyzji Pierwszego Prezesa ,sędziemu Sadu 
Najwyższego i sędziemu członkowi Biura Orzecznictwa 
przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Rady Państ,wa. 

2. J Osobom wymienionym w usl. 1 w sprawach o rosz
czenia" ze stosunku slużbowego nie przysJuguje droga 
lądowa. 

Rozdziilł 6 

Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

/ . 
Art. 54. 1. Za przewinienia slużbowe i uchybienia 

godn ości urzędu sędzia , Sądu Najwyższego,' odpowiada 
dyscyplinarnie. 

2, Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje 
postępowanie przed objęciem stanowiska, j eżel i przez gie 
uchybił obowiązkowi pIastowanego wówczas urzędu pań
Itwowego lub okazał się niegodnYlll stanowiska .sędziow-
Ihlego. ' 

Art. 55. 1. Po upływie jednego roku od chwili czynu 
nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w 
razie wszczęcia -'- ulega ono umorzeniu. 

ol'>;' 

2. Jeżeli jednak czyn zawiera zqamiona przestępstw? , " ;;-i' 
przedawnienie dyscyplinarne nie może " nastąpić wcze~nie.j,~i:~'r ,0 
niż przedawnienie przewidz,iąne w , przepisach Kodeksu ':':(:L 
ka rnego. - ::-' §'c 

Ad. 56. 1. K"ami d,"yplinamymi '.' /~i~ 
1) upomnienie, <;~,1 

, ... i..J 

2) nagana, ",. <- ::: 

3) usunięcie Z zajmowanego stanowiska, ~' :,t~ 
.ł.~~ 

4) wydalenie ze słuzby sędzdowskiej. (-~rt~ 
... ~ 'I. 

I 'to:<. 

2. Kara dyscyplinarna nagany lub usunięcia z zajmo- ~, . li:; 
wanego stanowiska pociąga za sobą pozbawienie możli - :" "r:2 

, wości awansowania Vi /ciągu lat trzech oraz niemożność ,/~,.o.1 
uzyskania w tym okresie utraconego stanowiska: , . J ~~ 

Art. 57. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnycą "~'e!~ 
~~~~~:w Sądu Najwyższego powołane są sądy dYScypli- S,~ 

- 1) w pierwszej ' instarf~ji - Wyższy' Sąd Dyscyplinarny, -}~~ 
który orzeka w skiadzie trzech sędziów Sądu Ni'łF ;)J 

. - ~" 

l ,./:_~ 
2) w drugiej instancji - Najwyższy Sąd Dyscyplinarny, " 'c) 

wyższego, 

który orzeka w skladzie pięciu' sędziów Sądu ~aj ' ż':' ,,- .:] 
, I ,:.;:: szego. .: .. :~:;, 
, ~\h~ 

Art. 58. 1. Rewizję nadzwyczajną do Najwyższego t, i7' 
Sądu Dyscyplinarnego od każdego prawomocnego orzeczer - ~'~ 
nia kończącego postępowanie w sprawach określonych w ,,' :<'1 
art. 54 może wnieść : · <"Ab~: 

1) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - qd orzeczenjq~" ,~~~ 
dyscyplinarnego Wy.ższego Najwyższego Sądu -",,' 
Dyscyplinarnego, , ., I (:l:~ 

' ... " ;(.. 
2) Minister Obrony Narodowej - , od, orzeczenia dyscy

plinarnego dotyczącego sędziego Sądu Najwyższego 
Izby 'WojSkowej. 

... f.:t 
. -~··~··::t:i 
'ź '.~ 

I:':rj 
2. Rewizję nadzwyczajną na niekorzyść obwinionego :~1. 

można wni~ść ~ylko w ter.minie ~ześciu mies i ęcy od upra - ','\',1,'::1 
womocmema SIę orzeczema. ': :. 

3. Niedopuszczalna jest rewIzJa nadzwyczajna od 
orzeczenia Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego, zapad łego 
w następstwie rozpoznania rewizji nadzwycza jnej . 

4. Rewizję nadzwyczajną od orzeczenia Najwyższego 
i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego rozpoznaje Nąjw yższy , 
Sąd Dyscyplinarny w skladzie siedmiu sędziów, z wyłą

czenierq sędziów, którzy wydali z,askarżone orzeczenie. 
Rewizję nadzwyczajną od orz.eczenia innych sądów dyscy
plinarnych rozpoznilje ' Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w 
składzie trzecł1 sędziów. 

-~ 
':' oj 

. - " -,j 
Art. 59. Wznowienie ' postępowania dyscyplinarnego -:-' i 

na , niekorzyść obwinionego może nastąpić na wniosek' ~/.; 
Pi erwsze-go Prezesa, jeżeli umorz~nie postępowania , albo " :C"~ 
wydanie wyroku nastąpiło , wskutek przestępstwa\'- albo \, " ~1 

- jeżeli w ciągu pięciu lat od umorzenia lub 00 wydania ;':';~ 
wyroku wyjdą na jaw n owe okoliczności lub dowody. ,"., 
które mogły uzasadniać skazanie lub wymierzenie ' kary " ,~~ 

• i I. 

surowsze j. ' ' , , ;< ,." 
• _ •• 1 

Art. 60. 1.. Wznowieni e postępowilnia dyscyplinar- , '~ 
nego na korzyść skazanego może na~tąpi t nawet po jego ,,'-., 
śmierci, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczno'Ści luh do- ,) 
wody, które mogą llzasadńiilć uniewinnienie lub wymie- ;>: 
rzeriie- kary lagodniejs1.,ej, -' ','I 

, >.t1il ' .. ! 
l ' , " 

/ .~~ 
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2. W razie śmierci skazanego wniosek o wznowienie 
dożyć może : . małżonek, jego krewni w Unii prostej , ro
dzeństwo, przysposabiający lub przysposobiony oraz 
JUcznik dyscyplinarny. 

Art. 61. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród sę.

'ziów Sądu Najwyższego członków Wyższego Sądu Dys
cyplinarnego w liczbie co najIllPiej dwunastu, w tym czte
rech zastępców przewodniczącego, a przewodniczącego 

tego Sądu - spośród prezesów Sądu Najwyższego. 

Art. 62. Zg~omadzenie Ogólne wybiera spośród sft' 
\ dzióW Sądu Najwyższego członków Najwyższego Sądu 

Dyscyplinarnego w liczbie ,9wunastu, w tym dwóch za.. 
ItępcÓW przewodniczącego, a przewodniczącego - spośród 
prezesów Sądu Najwyższego. 

Art. 63. Wyższy Sąd Dyscyplinarny może . zawiesić w 
czynnościach służbowych sędziego, przeciwkó któremu 
wszczęto postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubez-
własnowolnienie. . 

Art. 64 .. 1. Jeżeli zatrzymano sęaziego Sądu Najwyt
Izego z powodu schwytania na gorącym uczynku popeł
nienia przestępstwa albo jeżeli ze względu na rodzaj 
czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub 
istotne interesy służbowe wymagają natychmiastowego 

. '. odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych. 
.... . Pierwszy Prezes może zarządzić natychmiastowll przerwę 

w jego czynnościach służbowych aż do. czasu wydania 
stosownej uchwały przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

2. O zarządzeniu tym Pierwszy Prezes zawiadamia 
Wyższy Sąd Dyscyplinarny, który niezwłocznie wydaje 
uchwałę w przedmiocie zawieszenia sędziego w czyn
nościach służbowych lub uchylenia zarządzenia o przer
wie w czynnościach służbowych. 

Art. 65. Zawieszenie' ustaje z mocy prawa z chwill\ 
prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarne
go, chyba że sąd dyscyplinarny uchylił je wcześniej . 

Art. '66. 1. W wypadkach przewidzianych wart.· 29 
oraz w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia zarUl
dzenia o przerwie, o której mowa ' wart. 64 ust. 1, Wyższy 
i Najwyższy Sąd Dyscyplinarny wydają uchwały na po
siedzeniu po wysłuchani u rzetznik5ł dyscyplinarnego oraz 
zainteresowanego sędziego, chyba Że nie jest to możliwe. 

2. Na uchwałę o zawieszeniu przysługuje sędziemu 

zażalenie, a rzecznikowi · dyscyplinarnemu - także na 
UChwa łę o uchyleniu zarządzenia o przerwie. 

. 3. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania uchwały. ' 

4. Zażalenie rozpoznaje Najwyżśzy - Sąd ' Dyscypli
narny. 

Art. 67. Oskarżycielem )przed Najwyższym i WyższyJ,D. 
Sądem Dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny po
wołany spośród sędziów Sądu Najwyższego stosownie do 
art. 73 pkt 2. 

Rozdział 7 

Organy koJegjidne Sądu Najwyższego. 

Art. fi8. W Sądzie NajwyższYm działają następujące 
org'any kolegia lnel Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 

Najwyższego, zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyż

szego oraz Ko legium Sądu Najwyższego. 

Art. 69. W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego 
zgromadzeń izb nie uczestniczą sędziowie delegowani 

do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Naj
. wyższym. ! 

Art. 70. 1. Do zakresu działania Zgromadzenia Ogół. 
nego należy : 

1) omawianie raz do roku informacji Pierwszego Prezesa 
o całokształcie działalnOŚci Sądu Najwyższego oras 
o istotnyc11 problema.ch wynikających z bieżącego 

orzecznictwa; w tych wypadkach do udziału w Zgro
madzeniu Ogólnym Pierwszy Prezes może zapraszaĆ 
kierowników naczelnych organów administracji pań
stwowej.i innych naczelnych i centralnych organów 
państwowych, 

2) wysłuchiwanie raz do roku sprawozdań z działalności 
Kolegium Sądu Najwyższego oraz sądów dyscypli-
narnych, ' 

3) wybór na okres jednego roku sądów dyscyplinarnych. 
4) rozpatrywanie innych spraw natury ogólnej na wniO'- . 

sek Pierwszego Prezesa lub z inicjatywy Kólegium 
Sądu . Najwyższego. 

2. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy Pierwszy 
Prezes. 

3. Do zajęcia stanowiska lub powzięcia uchwały w 
jakiejkolwiek kwestii przez Zgromadzenie Ogólne nie
zbędna jest obecność co najmniej 213 sędziów każdej z izb. 
O wynikach głosowania ' d~yduje większość głosów . W 
razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego . . 

Art. 71. 1. Do zakresu działania zgromadzeń sędziów 
izb Sądu Najwyższego należy: 

l) omawianie raz do roku informacji prezesa kierują

cego izbą o działalności tej izby i o istotnych pro
blemach wynikających z ' orzecznictwa izby; w tych 

. wypadkach do udziału w zgromadzeniu izby prezes 
izby może zapraszać przedstawicieli organów, o któ
rych mowa wt art. 70 ust. 1 pkt 1. 

2) wybór na okrM jednego roku dwóch członków oraz 
jednego zastępcy do Kolegi um Sąd u Najwyższego. 

2. Zgromadzeniu izby przewodniczy prezes izby. . 

3. Art. 70 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 72. 1. W skład Kolegium Sądu Najwyższego 

wchodzą: Pierwszy Prezes, prezesi Sądu Najwyższego, dy
rektor Biura Orzecznictwa i dyrektor Biura Prezydialnego 
oraz wybrani przez zgromadzenia izb sędziowie Sądu Naj
wyższego. 

2. Na posiedzeniach Kolegium przewodniczy Pierw
szy Prezes. 

3. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością 
głosów. W razie równości głosów przeważa głos prze
wodniczącego. 

4. Na posiedzenia Kolegium mogą być zapraszani 
przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i za
wodowych. ......... 

Art. 73. Do zakresu działania Kolegium Sądu Najwyż-
azego należy: . 

l) ustalan,ie na okres ' rocżny podziału czynności, pole
gającego w szczególności na l'fzydzieleniu sędziów 
do określonych izb . i wydziałów, 

2) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinar
nego i jego zastępców, 
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3) opiniowanie kandydatów na sędziów. Sądu Najwyż
szego, 

") opiniowanie wniosków Pierwszego. Prezesa o odwo
lanie sędziego Sądu Najwyższego, 

5) opiniowanie kandydatów na stanowiska. ~ierownicze 
w izbach i biurach Sądu Najwyższego, 

6) ,piniowanie podziału izb na wydziały, a Biura Orzecz-
. nictwa na działy, . 

7) opmlOwanie projektu statutu organizac;yjnego ' i re-
gulaminu Sądu Najw-yższego oraz zarządzenia Pierw
szego Prezesa w sprawie orgaI:\izacji i zakresu dzia
lania sekretariatów sądowych oraz innych jednostek 
administracji w Sądzie Najwyższym, 

8) omawianie projektów Informacji składanych Sejmowi 
i Radzie Państwa, 

9) wypowiadanie się na wniosek Pierwszego Prezesa 
i prezesów Sądu Najwyższego oraz z inicjatywy włas
nej w innych kwestiach dotyczących Sądu Najwyż
szego. 

Rozdział 8 

Przepisy IZczególne, zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy przejściowe i końcowe. ' 

Art. 74. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do 
Pierwszego Prezesa, prezęsów i sędziów Sądu Najwyż
szego powołanych na czas kadencji [982-1987. 

Art. 75. W sprawach nie uregulowanych mmeJszą 

ustawą do Sądu Najwyższego oraz do sędziów tego Sądu 
stosuje się odpowiednio. przepisy ustawy o ustroju sądów 
powszechnych, a w sprawach nie uregulowan'ych w tej 
ustawie - przepisy ustawy o pracownikach urzędów pań- . 
Slw r;wych. 

Art. 76.1. Do organizacji oraz do zakresu i trybu 
dzi aJan ia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego oraz do sę-

dziów tej izby stosuje się odpowiednie przepisy o ustroju 
sądów wojskowych, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami 
niniejszej ustawy. 

2. W sprawach określonych wart. 38 ust. 1 pkt 5, 
art. 44; art. 48, art. 50, art. 51 ust. 2-5 i art. 52 do sę

dziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej mają zastoso
wanie przepisy o służbie żołnielzy zawodowych oraz inne 
przepisy wojskowe • 

Art. 77. W Kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany : 

l) wart. 48 dodaje- się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia 
objętego skargą o wznowienie lub zaskarżonego 
w trybie rewizji nadzwyczajnej, nie może orze
kać co do tej skargi lub tej rewizji.", 

2) w art. 420 dodaje \się § 3 i § '4 W brzmieniu: 

,,§ 3. Rozpoznawanie rewizji nadzwyczajn'ych od orze
czeń Sądu Najwyższego następuje w składzie 

siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. 

§ 4. Rozpoznawanie rewiżji nadzwyczajnych od orze
. czeń Naczelnego Sądu . Administracyjnego na
stępuje w składzie pięciu sędziów Sądu Naj- ~ 
wyższego". 

Art. 78. 1. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz, U. Nr 11, poz. 54, z . 1972 r. 
Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231, z 1980 r. Nr ł, 
poz. 8 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187). 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
wid~ianych w ustawie zachowują- moc odpowiednie prze~ 

pisy wylwnawczei wydane na podstawie ustawy wymie
nionej w ust. 1, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustaw/l. 

Art. 79. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jahłoń.skI 
Sekretarz' Rady Panstwa: J. Szy~urlek 
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USTAWA 

z dnia 20 września 1984 r. 

o ubezpieczeniach majątkowych t osobowych. 

P mnział 

Przepisy ogólne. 

Art . t. Ustawa określa zasady ubezpieczenia majątko
weg o i osobowego oraz zasady tworzenia, organizacji 
i dz ia łania zakladów ubezpieczel'!,. 

Art. 2. 1: W ubezpieczeniu majątkowym zakład ubez
pieczeń udziela ochrony os-óbom ,fizycznym, prawnym oraz 
inn ym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym oso
bowości prawnej przed skutkami zdarzeń losowych w 
ubezpieczonym mieniu ' oraz z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej. 

2. W ubezpieczeniu 'osobowym zakład ubezpieczeń 
udziela ochrony osobom fizycznym w razie zajścia okre
~Ionych zrlarzel'l losowych dotyczących życia, zdrowia lub 
zdolności do pracy . 

Art. 3. 1. Ubezpieczenie powstaje z mocy ustawy 
(ubezpieczenie ustawowe) lub na podstawie umowy (ubez
pieczenie umowne). 

2, Rada Ministrów, w drodze rozporzadzenia, może 
nałożyć na jednostki gospodarki uspołecznionejobowią

zek zawierania umów ubezpieczenia w określonych ro
dzajach ubezpieczeń, w szczególności umów, w któryc~ 

składka lub odszkodowanie albo świadczenie są ustalane 
w walutach obcych. 

Art. 4. Ubezpieczenia są realizowane ze scentralizo
w~mych środków tworzonych ze składek ubezpieczenio
wych. a przeznaczonych na: 

1) wypłatę odszkodowań -i świadczeń, 

2) pokrywanie kosztów dzi ~ła lności prewencyjnej. 

3) pokrywanie kosztów -działalności ubezpieczeniowej. 
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