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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Sàdzie Najwy˝szym.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r.
Nr 74, poz. 676) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. z 1990 r. Nr 26,
poz. 153), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 13 lipca 1990 r. o powo∏aniu sàdów
apelacyjnych oraz o zmianie ustaw — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych, Kodeks post´powania cywilnego, Kodeks post´powania karnego,
o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sàdownictwa
(Dz. U. Nr 53, poz. 306),
2) ustawà z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw — Kodeks post´powania karnego, o Sàdzie Najwy˝szym
i o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 83,
poz. 371),
3) ustawà z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,

o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443),
4) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491),
5) ustawà z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47,
poz. 213)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 30 wrzeÊnia 1993 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U.
z 1994 r. Nr 13, poz. 48),
6) ustawà z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu
Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),
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7) ustawà z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367),
8) ustawà z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 471),
9) ustawà z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),
10) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679),
11) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782),
12) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
27 stycznia 1999 r., sygn. K. 1/98 (Dz. U. Nr 75,
poz. 853),
13) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),
14) ustawà z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508),
15) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787)
i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nast´pujàcych
przepisów:
1) art. 77 i 79 ustawy z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 45, poz. 241), które stanowià:
„Art. 77. W Kodeksie post´powania cywilnego
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 48 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
«§ 3. S´dzia, który bra∏ udzia∏ w wydaniu orzeczenia obj´tego skargà
o wznowienie lub zaskar˝onego
w trybie rewizji nadzwyczajnej,
nie mo˝e orzekaç co do tej skargi
lub tej rewizji.»,
2) w art. 420 dodaje si´ § 3 i § 4 w brzmieniu:
«§ 3. Rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych od orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego nast´puje w sk∏adzie
siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.
§ 4. Rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych od orzeczeƒ Naczelnego
Sàdu Administracyjnego nast´puje w sk∏adzie pi´ciu s´dziów Sàdu
Najwy˝szego.»”
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„Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
2) art. 9—12 i art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r.
o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczelnym
Sàdzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sàdów wojskowych i Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 73, poz. 436), które stanowià:
„Art. 9. Kadencja Sàdu Najwy˝szego, trwajàca
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
koƒczy si´ z dniem 30 czerwca 1990 r.
Art. 10. 1. Krajowa Rada Sàdownictwa, w terminie
3 miesi´cy od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci
przez Rad´, przedstawi Prezydentowi
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wnioski o powo∏anie s´dziów Sàdu Najwy˝szego spoÊród kandydatów, którymi sà:
1) s´dziowie Sàdu Najwy˝szego up∏ywajàcej kadencji,
2) osoby posiadajàce kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
s´dziego Sàdu Najwy˝szego, zg∏oszone, w terminie 1 miesiàca od dnia
podj´cia dzia∏alnoÊci przez Rad´,
przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Ministra SprawiedliwoÊci,
Ministra Obrony Narodowej, Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgromadzenia ogólne s´dziów Sàdu Najwy˝szego, Naczelnego Sàdu Administracyjnego,
w sàdach wojewódzkich i zgromadzenie s´dziów sàdów wojskowych, Naczelnà Rad´ Adwokackà, Krajowà Rad´ Radców Prawnych, Zrzeszenie
Prawników Polskich, rady wydzia∏ów
prawa szkó∏ wy˝szych oraz Polskà
Akademi´ Nauk.
2. Krajowa Rada Sàdownictwa przedstawi
wnioski o powo∏anie s´dziów Sàdu Najwy˝szego, z uwzgl´dnieniem podzia∏u
Sàdu Najwy˝szego na izby, po wys∏uchaniu opinii kolegium Sàdu Najwy˝szego obecnej kadencji co do potrzebnej
liczby s´dziów w poszczególnych izbach.
Art. 11. 1. S´dzia Sàdu Najwy˝szego kadencji trwajàcej w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, który nie zostanie powo∏any na
stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego, ma prawo powróciç na stanowisko
zajmowane poprzednio lub otrzymaç
stanowisko równorz´dne poprzednio
zajmowanemu, je˝eli nie ma przeszkód
prawnych.
2. S´dzia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
przejÊç na emerytur´ po przepracowaniu 25 lat przez kobiet´ i 30 lat przez m´˝czyzn´.
3. S´dziego Izby Wojskowej, kadencji trwajàcej w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, który nie zostanie powo∏any na
stanowisko s´dziego Izby Wojskowej,
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powo∏uje si´ za jego zgodà na odpowiednie stanowisko s´dziowskie lub wyznacza na inne stanowisko s∏u˝bowe
w Si∏ach Zbrojnych, a w przypadku niewyra˝enia zgody — zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by wojskowej z zachowaniem
wszelkich uprawnieƒ przys∏ugujàcych
˝o∏nierzowi zwolnionemu z tej s∏u˝by
z przyczyn, które nie powodujà utraty
tych uprawnieƒ. Korzysta on równie˝
z innych uprawnieƒ przewidzianych
w niniejszej ustawie.
4. S´dzia, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przez okres 6 miesi´cy od zakoƒczenia kadencji Sàdu Najwy˝szego do wynagrodzenia odpowiadajàcego stanowisku, które zajmowa∏, z zastrze˝eniem
ust. 5.
5. W razie podj´cia przez s´dziego ni˝ej
p∏atnej pracy w pe∏nym wymiarze najpóêniej przed koƒcem okresu, o którym
mowa w ust. 4, s´dziemu przys∏uguje
dodatek wyrównawczy stanowiàcy ró˝nic´ pomi´dzy wynagrodzeniem odpowiadajàcym stanowisku, które zajmowa∏, a wynagrodzeniem pobieranym
w nowym miejscu pracy. Dodatek przys∏uguje do dnia 23 maja 1992 r. i ma zastosowanie tak˝e do Pierwszego Prezesa
i prezesów Sàdu Najwy˝szego.
Art. 12. 1. Zgromadzenia ogólne s´dziów Sàdu
Najwy˝szego i Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz zebranie przedstawicieli zgromadzeƒ ogólnych s´dziów
w sàdach wojewódzkich — w terminie
trzech miesi´cy od dnia okreÊlenia przez
Krajowà Rad´ Sàdownictwa liczby s´dziów sàdów dyscyplinarnych — wybiorà s´dziów tych sàdów.
2. Do czasu wyboru sàdów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy
dzia∏ajà sàdy dyscyplinarne utworzone
na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Niezakoƒczone prawomocnie sprawy do
dnia wyboru sàdów dyscyplinarnych na
podstawie niniejszej ustawy, toczàce si´
w dotychczasowych sàdach dyscyplinarnych, przekazuje si´ do dalszego rozpoznania odpowiednio Sàdowi Dyscyplinarnemu i Wy˝szemu Sàdowi Dyscyplinarnemu.”
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
3) art. 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie
ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia oraz ustawy o Sàdzie Najwy˝szym
(Dz. U. Nr 20, poz. 121), który stanowi:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 marca 1990 r.”;
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4) art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powo∏aniu
sàdów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Kodeks post´powania cywilnego, Kodeks post´powania karnego, o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sàdownictwa
(Dz. U. Nr 53, poz. 306), który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9
oraz art. 4 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1991 r.”;
5) art. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz
ustaw — Kodeks post´powania karnego, o Sàdzie
Najwy˝szym i o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 83, poz. 371), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
6) art. 5 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443), który
stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
7) art. 18 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
8) art. 11 ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie
ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa
i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47,
poz. 213), który stanowi:
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
trzech miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.”;
10) art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;
11) art. 16 ustawy z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 75, poz. 471), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
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12) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi:
„Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisu art. 58, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 4 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
13) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679), który stanowi:
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ˝e:
1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa
w art. 19, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia,
2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której
mowa w art. 19, majà zastosowanie do
radnych rad gmin kadencji nast´pujàcych po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie,
3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa
w art. 23, wchodzà w ˝ycie z pierwszym
dniem kadencji Sejmu i Senatu nast´pujàcej po kadencji rozpocz´tej w dniu
19 wrzeÊnia 1993 r.,
4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa
w art. 25, stosuje si´ nadal do radnych
rad gmin kadencji, w czasie której niniejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;
14) art. 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124,
poz. 782), który stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 1997 r., z wyjàtkiem:
1) przepisów art. 711, art. 78—782 ustawy,
o której mowa w art. 1, oraz art. 6 ust. 1
i 2 niniejszej ustawy, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) przepisów art. 712 ustawy, o której mowa w art. 1, i art. 62b ustawy, o której
mowa w art. 3, oraz przepisu art. 6 ust. 3
niniejszej ustawy, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;
15) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
16) art. 321 i 327 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 508), które stanowià:
„Art. 321. Orzeczenia Sàdu Najwy˝szego wydane
w wyniku rewizji nadzwyczajnej przekazuje si´ do wykonania organom w∏aÊciwym wed∏ug przepisów ustawy.”
„Art. 327. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
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17) art. 199, 200, 204 i art. 212 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), które
stanowià:
„Art. 199. S´dziowie Sàdu Najwy˝szego spe∏niajàcy warunki do przejÊcia na emerytur´
w dniu 30 czerwca 1990 r. na podstawie
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1989 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych, o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sàdów wojskowych
i Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 73,
poz. 436), nabyli prawo do uposa˝enia
s´dziów w stanie spoczynku obliczanego
od wynagrodzenia przys∏ugujàcego s´dziom Sàdu Najwy˝szego.
Art. 200. § 1. S´dziów, którzy przed dniem 1 stycznia 1998 r. przeszli na emerytury lub
renty i nabyli prawo do uposa˝enia,
uwa˝a si´ za s´dziów w stanie spoczynku w rozumieniu ustawy, chyba
˝e utracili uprawnienie do tego uposa˝enia.
§ 2. Uposa˝enia s´dziów w stanie spoczynku z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ustala si´ w wysokoÊci 75% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za wys∏ug´ lat, jakie otrzymywa∏by s´dzia w chwili przejÊcia
na emerytur´ lub rent´ albo w stan
spoczynku, przy zastosowaniu zasad okreÊlonych w art. 198 § 1.
§ 3. Przepisy art. 100 § 2—8 niniejszej
ustawy majà zastosowanie do by∏ych s´dziów, którzy nabyli prawo
do emerytury lub renty przed dniem
1 stycznia 1998 r., je˝eli prawo to nabyli zajmujàc stanowisko s´dziego.
Przy ustalaniu wysokoÊci uposa˝enia uwzgl´dnia si´ wynagrodzenie
zasadnicze wraz z dodatkiem za wys∏ug´ lat, które pobiera∏by s´dzia
w dniu 1 stycznia 1998 r., z zastosowaniem przepisu § 2.
§ 4. Uposa˝enia rodzinne po zmar∏ych
s´dziach albo s´dziach w stanie spoczynku, do których prawo powsta∏o
po dniu 1 stycznia 1999 r., z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy podwy˝sza
si´, przy zastosowaniu zasad okreÊlonych w art. 102.
§ 5. WysokoÊç uposa˝eƒ s´dziów w stanie spoczynku oraz by∏ych s´dziów,
o których mowa w § 3, a tak˝e wysokoÊç uposa˝eƒ rodzinnych ustala si´
w terminach i na zasadach okreÊlonych w art. 198 § 2 i 3, przy przyj´ciu
okresu pracy na ostatnio zajmowanym
stanowisku
s´dziowskim
w dniu przejÊcia w stan spoczynku
albo na emerytur´ lub rent´,
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wzgl´dnie w dniu Êmierci s´dziego,
po którym przys∏uguje prawo do
uposa˝enia rodzinnego.”
„Art. 204. § 1. W sprawach przewinieƒ dyscyplinarnych s´dziów pope∏nionych
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy z wyjàtkiem art. 108, z zastrze˝eniem
§ 2—5.
§ 2. Sàd Dyscyplinarny i Wy˝szy Sàd
Dyscyplinarny powo∏ane na podstawie przepisów dotychczasowych
dzia∏ajà do zakoƒczenia post´powania w sprawach, o których mowa
w § 3 i 4.
§ 3. Do spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów dyscyplinarnych niezakoƒczonych w pierwszej instancji do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
§ 4. W sprawach, o których mowa w § 2,
w których zosta∏y wniesione Êrodki
odwo∏awcze, orzeka w drugiej instancji Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny,
wed∏ug przepisów dotychczasowych.
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§ 5. W razie uchylenia orzeczenia przez
Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, stosuje si´ przepisy ustawy.
§ 6. Akta spraw dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów przechowuje Sàd
Najwy˝szy.
§ 7. Przepisy § 1—6 stosuje si´ równie˝
w sprawach przewinieƒ dyscyplinarnych s´dziów sàdów wojskowych.”
„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 kwietnia 2002 r. (poz. 924)

USTAWA
z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r.
o Sàdzie Najwy˝szym.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Sàd Najwy˝szy jest naczelnym organem
sàdowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. Sàd Najwy˝szy ma siedzib´ w Warszawie.
Art. 4. 1. W sk∏ad Sàdu Najwy˝szego wchodzà:
Pierwszy Prezes, prezesi oraz s´dziowie Sàdu Najwy˝szego.

2. Sàd Najwy˝szy sprawuje wymiar sprawiedliwoÊci.

2. Liczb´ s´dziów i prezesów Sàdu Najwy˝szego
ustala Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
Krajowej Rady Sàdownictwa.

Art. 2. 1. Sàd Najwy˝szy sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià wszystkich innych sàdów w zakresie orzekania.

3. Ilekroç w ustawie jest mowa o s´dziach Sàdu
Najwy˝szego, oznacza to tak˝e Pierwszego Prezesa
i prezesów tego Sàdu.

2. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje sprawy w zakresie
przekazanym szczególnymi przepisami.

Art. 5. 1. Sàd Najwy˝szy dzieli si´ na: Izb´ Administracyjnà, Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Izb´ Cywilnà, Izb´ Karnà oraz Izb´ Wojskowà.

3. Sàd Najwy˝szy zapewnia prawid∏owoÊç oraz jednolitoÊç wyk∏adni prawa i praktyki sàdowej w dziedzinach poddanych jego w∏aÊciwoÊci.
4. Sàd Najwy˝szy mo˝e opiniowaç projekty nades∏anych ustaw.

2. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sprawuje, w granicach i trybie okreÊlonym
przez w∏aÊciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem
sàdowym w sprawach z zakresu prawa pracy, wynalazczych, ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz w sprawach
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skarg na decyzje administracyjne, a tak˝e w sprawach
przekazanych na podstawie przepisów szczególnych.
3. Izba Cywilna sprawuje, w granicach i trybie okreÊlonym przez w∏aÊciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem sàdowym w sprawach cywilnych i gospodarczych.
4. Izba Karna sprawuje, w granicach i trybie okreÊlonym przez w∏aÊciwe przepisy, nadzór nad orzecznictwem sàdowym w sprawach karnych nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci sàdów powszechnych.
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Art. 12. S´dziowie Sàdu Najwy˝szego i cz∏onkowie
Biura Orzecznictwa oraz pracownicy administracyjni,
pomocniczy i obs∏ugi Sàdu Najwy˝szego nie zrzeszeni
w zwiàzkach zawodowych wybierajà rad´ pracowniczà, której zadaniem jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych i socjalnych, a tak˝e rozwijanie
innej dzia∏alnoÊci, zmierzajàcej do poprawy warunków
bytowych, socjalnych i kulturalnych.
Rozdzia∏ 2
Tryb wykonywania funkcji Sàdu Najwy˝szego

5. Izba Wojskowa sprawuje, w granicach i trybie
okreÊlonym przez w∏aÊciwe przepisy, nadzór nad
orzecznictwem sàdów wojskowych.

Art. 13. Sàd Najwy˝szy wykonuje swoje funkcje
przez:

Art. 6. W Sàdzie Najwy˝szym czynne sà: Biuro
Orzecznictwa i Biuro Prezydialne, a w Izbie Wojskowej
— Biuro Nadzoru Pozainstancyjnego.

1) rozpoznawanie Êrodków odwo∏awczych od orzeczeƒ sàdowych stosownie do przepisów prawa
procesowego,

Art. 7. Prezydent, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla
organizacj´ Sàdu Najwy˝szego, szczegó∏owy zakres
w∏aÊciwoÊci izb oraz zakres dzia∏ania Biura Orzecznictwa, Biura Prezydialnego oraz Biura Nadzoru Pozainstancyjnego w Izbie Wojskowej, a tak˝e zasady wewn´trznego post´powania Sàdu Najwy˝szego.
Art. 8. 1. Na czele Sàdu Najwy˝szego stoi Pierwszy
Prezes, który kieruje jego pracami.
2. Pierwszy Prezes pe∏ni czynnoÊci przewidziane
w ustawie, w przepisach procesowych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7, a ponadto wykonuje w stosunku do Sàdu Najwy˝szego czynnoÊci administracji sàdowej.
3. Pierwszy Prezes ma prawo wglàdu w czynnoÊci
Sàdu Najwy˝szego; mo˝e w tym zakresie ˝àdaç wyjaÊnieƒ oraz usuni´cia uchybieƒ.
4. CzynnoÊci wymienione w ust. 3 nie mogà wkraczaç w dziedzin´, w której s´dziowie sà niezawiÊli.
Art. 9. 1. Prezesi Sàdu Najwy˝szego sà zast´pcami
Pierwszego Prezesa. Zakres i tryb pe∏nienia zast´pstwa
okreÊla zarzàdzenie Pierwszego Prezesa.
2. Pracami ka˝dej z izb Sàdu Najwy˝szego kieruje
jeden z prezesów tego Sàdu, powo∏any do pe∏nienia tej
funkcji przez Prezydenta.
3. Do prezesa sprawujàcego kierownictwo izby stosuje si´ odpowiednio art. 8 ust. 2—4.
Art. 10. 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego informuje Sejm na jego ˝àdanie o dzia∏alnoÊci Sàdu Najwy˝szego.
2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego informuje
Prezydenta i Krajowà Rad´ Sàdownictwa o istotnych
problemach wynikajàcych z dzia∏alnoÊci i orzecznictwa
tego Sàdu.
Art. 11. Sàd Najwy˝szy wydaje zbiór swoich orzeczeƒ zawierajàcych rozstrzygni´cia wa˝niejszych zagadnieƒ prawnych oraz uchwa∏ wpisanych do ksi´gi
zasad prawnych.

2)1) rozpoznawanie na mocy przepisów szczególnych
rewizji nadzwyczajnych od orzeczeƒ organów okreÊlonych w tych przepisach,
3)2) podejmowanie uchwa∏ majàcych na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych budzàcych wàtpliwoÊci w praktyce lub których stosowanie wywo∏a∏o
rozbie˝noÊç w orzecznictwie,
4) podejmowanie uchwa∏ zawierajàcych rozstrzygni´cia zagadnieƒ prawnych budzàcych powa˝ne wàtpliwoÊci w konkretnej sprawie,
5) rozpoznawanie innych spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Sàdu Najwy˝szego na mocy ustawy niniejszej lub na mocy innych ustaw.
Art. 14. 1. Sàd Najwy˝szy, w razie stwierdzenia
przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów — niezale˝nie od innych uprawnieƒ — wytyka
uchybienie w∏aÊciwemu sàdowi lub innemu organowi. Sàd Najwy˝szy przed wytkni´ciem uchybienia mo˝e ˝àdaç stosownych wyjaÊnieƒ. Stwierdzenie i wytkni´cie uchybienia nie ma wp∏ywu na rozstrzygni´cie
sprawy.
2. O wytkni´ciu uchybienia Sàd Najwy˝szy zawiadamia kierownika w∏aÊciwego sàdu lub innego organu, a w wypadkach powa˝niejszych uchybieƒ — tak˝e
kierownika w∏aÊciwego organu naczelnego.
Art. 15. (skreÊlony).3)
Art. 16. 1. Uchwa∏y przewidziane w art. 13 pkt 3 Sàd
Najwy˝szy podejmuje w sk∏adzie siedmiu s´dziów,
w sk∏adzie ca∏ej izby, w sk∏adzie po∏àczonych izb lub
w pe∏nym sk∏adzie Sàdu Najwy˝szego.
————————
1) W brzmieniu

ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47,
poz. 213), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 wrzeÊnia 1993 r.
2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
3) Przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2.4) Uchwa∏y, o których mowa w ust. 1, Sàd Najwy˝szy podejmuje na wniosek Pierwszego Prezesa lub prezesa Sàdu Najwy˝szego, Ministra SprawiedliwoÊci —
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a ponadto: w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych — Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej 5), w sprawach z zakresu prawa administracyjnego — Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego, w sprawach z zakresu prawa w∏asnoÊci przemys∏owej — Prezesa Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej.
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szego mogà braç udzia∏ organy wnoszàce o podj´cie
okreÊlonej uchwa∏y lub w ich zast´pstwie osoby przez
nie upowa˝nione do takiego udzia∏u. Nie dotyczy to posiedzeƒ, na których Sàd Najwy˝szy rozpoznaje zagadnienia prawne, przedstawione do rozstrzygni´cia przez
uprawnione do tego sàdy.

3. Pierwszy Prezes kieruje wniosek do rozpoznania
przez jeden ze sk∏adów okreÊlonych w ust. 1.

2.8) W posiedzeniach pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, sk∏adu po∏àczonych izb oraz sk∏adu ca∏ej izby
udzia∏ Prokuratora Generalnego lub jego zast´pcy jest
obowiàzkowy. W pozosta∏ych sk∏adach mo˝e braç
udzia∏ prokurator Prokuratury Krajowej, a w Izbie Wojskowej — prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Sk∏ad siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego mo˝e
przedstawiç zagadnienie prawne do rozpoznania pe∏nemu sk∏adowi izby, a izba — do rozpoznania przez po∏àczone izby albo przez pe∏ny sk∏ad Sàdu Najwy˝szego.

Art. 19. 1. Do podj´cia uchwa∏y przez pe∏ny sk∏ad
Sàdu Najwy˝szego, przez sk∏ad po∏àczonych izb oraz
pe∏ny sk∏ad izby wymagana jest obecnoÊç co najmniej
2/3 s´dziów ka˝dej z izb.

Art. 17. 1. Do przedstawienia Sàdowi Najwy˝szemu
na podstawie art. 13 pkt 4 zagadnieƒ prawnych uprawnione sà okreÊlone w przepisach szczególnych sàdy
oraz sk∏ady orzekajàce Sàdu Najwy˝szego.

2. Uchwa∏y podejmowane sà w g∏osowaniu jawnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, a w razie równoÊci
g∏osów przewa˝a g∏os przewodniczàcego.

2.6) JeÊli zagadnienie prawne przedstawi∏ do rozstrzygni´cia sk∏ad trzech s´dziów Sàdu Najwy˝szego,
uchwa∏´ przewidzianà w art. 13 pkt 4 podejmuje sk∏ad
siedmiu s´dziów, a gdy zagadnienie prawne przedstawi∏ sk∏ad siedmiu s´dziów — sk∏ad ca∏ej izby.
3. (skreÊlony).7)
Art. 18. 1. W posiedzeniu pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, sk∏adu po∏àczonych izb oraz w posiedzeniu
sk∏adu izby albo sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝————————
4) Ze zmianami

wprowadzonymi przez art. 3 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich oraz ustaw — Kodeks post´powania karnego, o Sàdzie Najwy˝szym i o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 83, poz. 371), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
19 wrzeÊnia 1991 r., art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa
w przypisie 1, art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1996 r.
o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym,
o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 sierpnia 1996 r., i art. 313 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
22 sierpnia 2001 r.
5) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, stosownie
do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 93,
poz. 820), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
7) Przez art. 3 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

Art. 20. 1. W∏aÊciwy sk∏ad Sàdu Najwy˝szego mo˝e z uzasadnionych przyczyn odmówiç podj´cia
uchwa∏y, a w szczególnoÊci — je˝eli nie zachodzi potrzeba wyjaÊnienia wàtpliwoÊci.
2. W wypadku cofni´cia wniosku Sàd Najwy˝szy
pozostawia go bez rozpoznania.
Art. 21. Uchwa∏y pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, sk∏adu po∏àczonych izb oraz sk∏adu ca∏ej izby
z chwilà ich podj´cia uzyskujà moc zasad prawnych.
Sk∏ad siedmiu s´dziów mo˝e postanowiç o nadaniu jego uchwale mocy zasady prawnej.
Art. 22. 1. Je˝eli jakikolwiek sk∏ad Sàdu Najwy˝szego zamierza odstàpiç od zasady prawnej, przedstawia
powsta∏e zagadnienie prawne do rozstrzygni´cia pe∏nemu sk∏adowi izby.
2. Odstàpienie od zasady prawnej uchwalonej
przez izb´, przez po∏àczone izby albo przez pe∏ny sk∏ad
Sàdu Najwy˝szego wymaga ponownego rozstrzygni´cia w drodze uchwa∏y odpowiednio przez w∏aÊciwà
izb´, po∏àczone izby lub pe∏ny sk∏ad Sàdu Najwy˝szego.
3. Je˝eli sk∏ad jednej izby Sàdu Najwy˝szego zamierza odstàpiç od zasady prawnej uchwalonej przez
innà izb´, rozstrzygni´cie nast´puje w drodze uchwa∏y
obu izb. Izby mogà przedstawiç zagadnienie prawne
do rozpoznania przez pe∏ny sk∏ad Sàd Najwy˝szego.
Art. 23. 1. Opracowywanie opinii, o których mowa
w art. 2 ust. 4, Pierwszy Prezes zleca Biuru Orzecznictwa.
2. Do opracowywania opinii dotyczàcych projektów aktów prawnych o szczególnym znaczeniu Pierwszy Prezes mo˝e powo∏ywaç odpowiednie zespo∏y s´dziowskie.
————————
8) W brzmieniu

ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej jako trzecia w przypisie 4.
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Art. 24. CzynnoÊci urz´dnicze spe∏niajà pracownicy
administracyjni, a inne czynnoÊci — pracownicy pomocniczy i obs∏ugi Sàdu Najwy˝szego.
Rozdzia∏ 3
Niezawis∏oÊç s´dziowska
Art. 25. S´dziowie Sàdu Najwy˝szego sà w sprawowaniu swojego urz´du s´dziowskiego niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom.
Art. 26. Niezawis∏oÊç s´dziego nie wy∏àcza obowiàzku spe∏niania zleceƒ w zakresie administracji sàdowej. S´dzia mo˝e ˝àdaç, ˝eby zlecenie dor´czono
mu na piÊmie.
Art. 27. 1. S´dzia nie mo˝e byç zatrzymany ani pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub administracyjnej bez zezwolenia Sàdu Dyscyplinarnego.
Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania uchwa∏y zezwalajàcej na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci
karnej sàdowej lub administracyjnej wolno podejmowaç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.
2. Do czasu rozstrzygni´cia wniosku o zezwolenie
na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci Sàd
Dyscyplinarny mo˝e poleciç niezw∏oczne zwolnienie
s´dziego zatrzymanego na goràcym uczynku.
3. W ciàgu 7 dni od dor´czenia uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub administracyjnej przys∏uguje organowi lub osobie, która wnosi∏a o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu za˝alenie do
Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego. W tym samym terminie zainteresowanemu s´dziemu przys∏uguje za˝alenie na uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie go do
odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej.
4. Za wykroczenia s´dzia odpowiada tylko dyscyplinarnie.
Rozdzia∏ 4
Powo∏ywanie s´dziów Sàdu Najwy˝szego9)
Art. 28. 1. Na stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego mo˝e byç powo∏any ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pe∏ni
z praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze i uzyska∏ tytu∏
magistra prawa,
4) wyró˝nia si´ wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz doÊwiadczeniem zawodowym,
5) posiada przewidziane we w∏aÊciwych przepisach
kwalifikacje na stanowisko s´dziowskie, a nadto
wykazuje si´ co najmniej dziesi´cioletnim okresem
pracy lub s∏u˝by na stanowisku s´dziego, prokura————————
9) Tytu∏ w brzmieniu

ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 17 paêdziernika 1997 r.
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tora, arbitra i radcy prawnego albo wykonywania
zawodu adwokata lub pracy na samodzielnym stanowisku w organach administracji paƒstwowej,
z którym zwiàzana by∏a praktyka prawnicza,
zw∏aszcza udzia∏ w orzekaniu.
2.10) Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie
dotyczy profesorów i doktorów habilitowanych nauk
prawnych w polskich szko∏ach wy˝szych, w Polskiej
Akademii Nauk oraz w innych placówkach naukowych
i naukowo-badawczych.
3.11) Osoby, o których mowa w ust. 2, mogà byç zatrudniane na podstawie powo∏ania na stanowisku s´dziego równie˝ w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.
4.12) Na stanowiska s´dziowskie w Izbie Wojskowej
mogà byç powo∏ani jedynie oficerowie pe∏niàcy zawodowà s∏u˝b´ sta∏à.
Art. 29. 1. S´dziów Sàdu Najwy˝szego powo∏uje
Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sàdownictwa.
2. Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego powo∏uje spoÊród s´dziów Sàdu Najwy˝szego oraz odwo∏uje
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta,
a prezesów Sàdu Najwy˝szego — Prezydent.
Art. 30. 1. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku
pokrewieƒstwa do drugiego stopnia w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz ma∏˝onkowie
nie mogà byç s´dziami Sàdu Najwy˝szego w tej samej
izbie ani braç udzia∏u w jednym sk∏adzie orzekajàcym,
ani te˝ bezpoÊrednio podlegaç sobie s∏u˝bowo.
2. (uchylony).13)
————————
10) Ze zmianà

wprowadzonà przez art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 13 lipca 1990 r. o powo∏aniu sàdów apelacyjnych
oraz o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Kodeks post´powania cywilnego, Kodeks
post´powania karnego, o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 53, poz. 306), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 10 sierpnia 1990 r.
11) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 10; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3
ustawy wymienionej jako trzecia w przypisie 4.
12) Oznaczenie nadane przez art. 5 pkt 1 lit. c) ustawy, o której
mowa w przypisie 10; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
13) Z dniem og∏oszenia obwieszczenia Prezesa Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy
obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych,
art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym, art. 15 ustawy
o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w cz´Êci:
art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju sàdów
wojskowych (Dz.U. Nr 75, poz. 853), wydanego na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643) w zwiàzku
z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia
1999 r., sygn. K. 1/98. Obwieszczenie zosta∏o og∏oszone
dnia 17 wrzeÊnia 1999 r.
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Art. 31. 1. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego Sàdu Najwy˝szego nawiàzuje si´ z chwilà dor´czenia urz´dowego zawiadomienia o powo∏aniu.
2. S´dzia powinien zg∏osiç si´ w celu obj´cia stanowiska w ciàgu czternastu dni od otrzymania urz´dowego zawiadomienia o powo∏aniu, je˝eli nie oznaczono
innego terminu.
3. W razie nieusprawiedliwionego nieobj´cia stanowiska w terminie okreÊlonym w ust. 2, powo∏anie
traci moc prawnà; okolicznoÊç t´ stwierdza Pierwszy
Prezes Sàdu Najwy˝szego.
Art. 32.14) Przy powo∏aniu s´dzia Sàdu Najwy˝szego sk∏ada Êlubowanie wobec Prezydenta wed∏ug nast´pujàcej roty:
„Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia Sàdu Najwy˝szego
s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa, obowiàzki s´dziego wype∏niaç sumiennie,
sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug mego sumienia, dochowaç
tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci”;
sk∏adajàc Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu zwrot:
„Tak mi dopomó˝ Bóg.”
Art. 33.15) 1. S´dzia Sàdu Najwy˝szego przechodzi
w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia siedemdziesiàtego roku ˝ycia.
2. S´dzia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e przejÊç
w stan spoczynku, na swój wniosek, po ukoƒczeniu
szeÊçdziesiàtego piàtego roku ˝ycia.
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nego lub s´dziego sàdu wojewódzkiego19) do pe∏nienia
czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym. Delegowanie s´dziego Naczelnego Sàdu Administracyjnego do
pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym
wymaga porozumienia z prezesem tego Sàdu.
2. Uprawnienie Ministra SprawiedliwoÊci okreÊlone w ust. 1 przys∏uguje odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do s´dziów sàdów wojskowych w zakresie delegowania tych s´dziów do pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich w Izbie Wojskowej Sàdu Najwy˝szego.
3.20) Na wniosek Pierwszego Prezesa Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç na czas nieokreÊlony s´dziego sàdu apelacyjnego, sàdu wojewódzkiego19) lub sàdu rejonowego — za zgodà s´dziego — do
pe∏nienia czynnoÊci w Biurze Orzecznictwa.
Art. 37. 1. S´dziego Sàdu Najwy˝szego, wyznaczonego wed∏ug podzia∏u czynnoÊci, mo˝e zastàpiç bàdê
inny s´dzia Sàdu Najwy˝szego, bàdê s´dzia innego sàdu delegowany do pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich
w Sàdzie Najwy˝szym.
2. W sk∏adzie orzekajàcym Sàdu Najwy˝szego mo˝e braç udzia∏ tyko jeden s´dzia innego sàdu, delegowany do pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie
Najwy˝szym. S´dzia delegowany nie mo˝e byç przewodniczàcym.
3. S´dziowie delegowani do pe∏nienia czynnoÊci
s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym nie mogà uczestniczyç w posiedzeniach pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, po∏àczonych izb i w posiedzeniach sk∏adu izby.

Art. 34.16) Prawomocne orzeczenie sàdu dyscyplinarnego o z∏o˝eniu s´dziego z urz´du oraz prawomocne orzeczenie przez sàd Êrodka karnego pozbawienia
praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska
s´dziego pociàga za sobà, z mocy prawa, utrat´ stanowiska s´dziego Sàdu Najwy˝szego; stosunek s∏u˝bowy
s´dziego wygasa z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.

Art. 38. 1. S´dzia jest obowiàzany post´powaç
zgodnie ze Êlubowaniem s´dziowskim oraz stale podnosiç kwalifikacje zawodowe.

Art. 35.17) S´dzia Izby Wojskowej nie mo˝e byç
zwolniony z zawodowej s∏u˝by wojskowej przed ustaniem stosunku s∏u˝bowego lub przed utratà stanowiska s´dziego Sàdu Najwy˝szego.

2. S´dzia powinien w s∏u˝bie i poza s∏u˝bà strzec
powagi sàdu i unikaç wszystkiego, co mog∏oby przynieÊç ujm´ godnoÊci s´dziego lub os∏abiaç zaufanie do
jego bezstronnoÊci.

Art. 36. 1.18) Na wniosek Pierwszego Prezesa Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç na okres do
trzech miesi´cy w roku kalendarzowym s´dziego Naczelnego Sàdu Administracyjnego, s´dziego sàdu apelacyj-

3.21) W okresie zajmowania stanowiska s´dzia nie
mo˝e nale˝eç do partii politycznej ani braç udzia∏u
w ˝adnej dzia∏alnoÊci politycznej.

Rozdzia∏ 5
Obowiàzki i prawa s´dziów Sàdu Najwy˝szego

Art. 39. Czas pracy s´dziego jest okreÊlony wymiarem jego zadaƒ.

————————
14) W brzmieniu

ustalonym przez art. 183 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 9.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 3 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 10.

————————
19) Obecnie: sàdu

okr´gowego, stosownie do art. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustrojów sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1064), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 3 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 10.
21) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 52 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,
poz. 604), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 wrzeÊnia
1997 r.
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Art. 40. 1. S´dzia obowiàzany jest zachowaç w tajemnicy okolicznoÊci sprawy, o których poza jawnà rozprawà sàdowà powzià∏ wiadomoÊç ze wzgl´du na swoje stanowisko s´dziowskie.

padkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2, do odebrania oÊwiadczenia mo˝e je ujawniç pomimo braku
zgody sk∏adajàcego oÊwiadczenie. OÊwiadczenie przechowuje si´ przez 6 lat.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa tak˝e po
ustaniu stosunku s∏u˝bowego.

Art. 41b.22) Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 41a ust. 1, stosuje si´ odpowiednio formularz, okreÊlony przepisami wydanymi na podstawie
art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483
i z 2000 r. Nr 26, poz. 306), dotyczàcymi oÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej˝e ustawy.

3. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje, gdy s´dzia sk∏ada zeznania jako Êwiadek przed sàdem, chyba
˝e ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru Paƒstwa albo
takiemu wa˝nemu interesowi prywatnemu, który nie
jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwoÊci.
W tych wypadkach od obowiàzku zachowania tajemnicy mo˝e zwolniç s´dziego Pierwszy Prezes.
Art. 41. 1. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, s´dziemu Sàdu Najwy˝szego nie wolno obok piastowanego stanowiska s´dziowskiego pozostawaç
w innym stosunku pracy, z wyjàtkiem stosunku pracy
profesora w szkole wy˝szej albo placówce naukowo-badawczej.
2. S´dziemu nie wolno tak˝e podejmowaç innego
zaj´cia, które by przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków s´dziowskich albo mog∏o uchybiaç jego godnoÊci
lub zachwiaç zaufanie do jego bezstronnoÊci.
3. Podj´cie przez s´dziego dodatkowego zaj´cia
wymaga zgody Pierwszego Prezesa.
Art. 41a.22) 1. S´dziowie sà obowiàzani do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku odr´bnego oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.
OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szczególnoÊci informacje o posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa
handlowego, a ponadto o nabytym przez t´ osob´ albo jej ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej
osoby prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego
mieniu, które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu.
OÊwiadczenie to powinno równie˝ zawieraç dane dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pe∏nienia funkcji w spó∏kach prawa handlowego lub spó∏dzielniach, z wyjàtkiem funkcji w radzie nadzorczej
spó∏dzielni mieszkaniowej.
2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, s´dziowie sk∏adajà Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych.
3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
si´ przed obj´ciem stanowiska, a nast´pnie co roku do
dnia 31 marca, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku
poprzedniego, a tak˝e w dniu opuszczenia stanowiska
s´dziego.
4. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie majàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e s´dzia, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisemnà zgod´
na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych wy————————
22) Dodany przez

art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Art. 42. S´dzia Sàdu Najwy˝szego nie mo˝e byç delegowany do pe∏nienia poza Sàdem Najwy˝szym czynnoÊci s´dziowskich ani administracyjnych, chyba ˝e na
to pozwala przepis szczególny.
Art. 43. 1. Wszelkie ˝àdania, przedstawienia i za˝alenia w sprawach zwiàzanych z jego stanowiskiem s´dzia mo˝e wnosiç tylko w drodze s∏u˝bowej.
2. W takich sprawach s´dzia nie mo˝e zwracaç si´
do instytucji i osób postronnych ani podawaç tych
spraw do wiadomoÊci publicznej.
Art. 44. S´dzia powinien niezw∏ocznie zawiadomiç
Pierwszego Prezesa o toczàcej si´ sprawie sàdowej,
w której wyst´puje w charakterze strony lub uczestnika post´powania.
Art. 45.23) 1.24) Wynagrodzenie zasadnicze s´dziów
jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska s´dziego, wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa; wysokoÊç wynagrodzenia s´dziów ró˝nicuje sta˝ pracy i pe∏nione funkcje.
2. Wynagrodzenie s´dziów i cz∏onków Biura
Orzecznictwa okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Sàdownictwa.
Art. 46. 1. S´dziemu przys∏uguje corocznie urlop
dodatkowy w wymiarze 6 dni roboczych — po 10 latach pracy, a 12 dni roboczych — po 15 latach pracy.
Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie okresy zatrudnienia
w sàdzie lub prokuraturze na stanowiskach aplikantów, asesorów, s´dziów i prokuratorów, a tak˝e okresy
wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub
zajmowania samodzielnego stanowiska w organach
administracji paƒstwowej, z którym zwiàzana by∏a
praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z ty————————
23) W brzmieniu

ustalonym przez art. 14 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), która
wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.
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tu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar urlopu.
2. S´dziemu mo˝e byç na jego wniosek udzielony
p∏atny urlop dla poratowania zdrowia lub za∏atwienia
wa˝nych spraw osobistych i rodzinnych.
3. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e przekraczaç szeÊciu miesi´cy, a z innych przyczyn — jednego
miesiàca w ciàgu roku kalendarzowego.
4. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e byç
udzielony, je˝eli s´dzia nie pe∏ni∏ s∏u˝by przez jeden rok
z powodu choroby. Przy obliczaniu rocznego okresu
niepe∏nienia s∏u˝by z powodu choroby wlicza si´ okresy poprzedniej przerwy w pe∏nieniu s∏u˝by wskutek
choroby i p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia, je˝eli okres czynnej s∏u˝by nie przekroczy∏ 30 dni.25)
5. W okresie nieobecnoÊci w pracy z powodu choroby s´dzia otrzymuje wynagrodzenie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres jednego roku.
Art. 47. (skreÊlony).26)
Art. 48. W sprawach o roszczenia ze stosunku s∏u˝bowego s´dziemu przys∏uguje droga sàdowa.
Rozdzia∏ 6
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 49. 1. Za przewinienia s∏u˝bowe i uchybienia
godnoÊci urz´du s´dzia Sàdu Najwy˝szego odpowiada
dyscyplinarnie.
2. S´dzia odpowiada dyscyplinarnie tak˝e za swoje
post´powanie przed obj´ciem stanowiska, je˝eli przez
nie uchybi∏ obowiàzkowi piastowanego wówczas urz´du paƒstwowego lub okaza∏ si´ niegodnym stanowiska s´dziowskiego.
Art. 50. 1.27) Po up∏ywie trzech lat od chwili czynu
nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego,
a w razie wszcz´cia — ulega ono umorzeniu.
2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
Art. 51. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana,
3)28) usuni´cie z zajmowanej funkcji,
4)29) z∏o˝enie s´dziego z urz´du.
————————
25) Zdanie drugie

w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3
ustawy, o której mowa w przypisie 9.
26) Przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 9.
27) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 4 lit. a) tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 14.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 183 pkt 4 lit. a) tiret
drugie ustawy, o której mowa w przypisie 14.
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2.30) Kara dyscyplinarna nagany lub usuni´cia z zajmowanej funkcji pociàga za sobà pozbawienie mo˝liwoÊci awansowania w ciàgu lat trzech oraz niemo˝noÊç uzyskania w tym okresie utraconej funkcji.
Art. 52.31) 1. Sàdami dyscyplinarnymi w sprawach
dyscyplinarnych s´dziów Sàdu Najwy˝szego sà:
1) w pierwszej instancji — Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie
trzech s´dziów Sàdu Najwy˝szego,
2) w drugiej instancji — Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie
siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.
2. Do orzekania w sàdzie dyscyplinarnym uprawnieni sà wszyscy s´dziowie Sàdu Najwy˝szego, z wyjàtkiem Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Prezesów Sàdu Najwy˝szego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝szego i jego zast´pcy.
3. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium
Sàdu Najwy˝szego w drodze losowania, z listy s´dziów
Sàdu Najwy˝szego; sk∏adowi przewodniczy s´dzia najstarszy s∏u˝bà.
4. Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝szego
i jego zast´pc´ wybiera Kolegium Sàdu Najwy˝szego
na okres 4 lat.
Art. 53. Wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego mogà zg∏osiç Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub Kolegium Sàdu Najwy˝szego.
Art. 54. (skreÊlony).32)
Rozdzia∏ 7
Organy kolegialne Sàdu Najwy˝szego
Art. 55. W Sàdzie Najwy˝szym dzia∏ajà nast´pujàce
organy kolegialne: Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝szego, zgromadzenia s´dziów izb Sàdu Najwy˝szego oraz Kolegium Sàdu Najwy˝szego.
Art. 56. W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego
i zgromadzeƒ izb nie uczestniczà s´dziowie delegowani do pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym.
Art. 57. 1. Do zakresu dzia∏ania Zgromadzenia
Ogólnego nale˝y:
1) omawianie raz do roku informacji Pierwszego Prezesa o ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci Sàdu Najwy˝szego oraz o istotnych problemach wynikajàcych
z bie˝àcego orzecznictwa; w tych wypadkach do
udzia∏u w Zgromadzeniu Ogólnym Pierwszy Prezes mo˝e zapraszaç kierowników naczelnych organów administracji paƒstwowej i innych naczelnych
i centralnych organów paƒstwowych,
2) wys∏uchiwanie raz do roku sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Kolegium Sàdu Najwy˝szego,
————————
30) Ze zmianami

wprowadzonymi przez art. 183 pkt 4 lit. b)
ustawy, o której mowa w przypisie 14.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 183 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
32) Przez art. 183 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
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3) przedstawianie Krajowej Radzie Sàdownictwa kandydatów na stanowiska s´dziów Sàdu Najwy˝szego,

6) omawianie projektów informacji sk∏adanych Sejmowi, Prezydentowi i Krajowej Radzie Sàdownictwa,

4) rozpatrywanie innych spraw natury ogólnej na
wniosek Pierwszego Prezesa lub z inicjatywy Kolegium Sàdu Najwy˝szego.

7) wypowiadanie si´ na wniosek Pierwszego Prezesa
i prezesów Sàdu Najwy˝szego oraz z inicjatywy
w∏asnej w innych kwestiach dotyczàcych Sàdu Najwy˝szego.

2. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy Pierwszy Prezes.
3. Do zaj´cia stanowiska lub powzi´cia uchwa∏y
w jakiejkolwiek kwestii przez Zgromadzenie Ogólne
niezb´dna jest obecnoÊç co najmniej 2/3 s´dziów ka˝dej z izb. O wynikach g∏osowania decyduje wi´kszoÊç
g∏osów. W razie równoÊci g∏osów przewa˝a g∏os przewodniczàcego. G∏osowanie jest tajne, je˝eli ˝àdanie takie zg∏osi chocia˝by jeden z obecnych cz∏onków Zgromadzenia.
Art. 58. 1. Do zakresu dzia∏ania zgromadzeƒ s´dziów izb Sàdu Najwy˝szego nale˝y:
1) omawianie raz do roku informacji prezesa kierujàcego izbà o dzia∏alnoÊci tej izby i o istotnych problemach wynikajàcych z orzecznictwa izby; w tych
wypadkach do udzia∏u w zgromadzeniu izby prezes
izby mo˝e zapraszaç przedstawicieli organów,
o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,
2) wybór na okres jednego roku dwóch cz∏onków oraz
jednego zast´pcy do Kolegium Sàdu Najwy˝szego.
2. Zgromadzeniu izby przewodniczy prezes izby.
3. Art. 57 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 59. 1. W sk∏ad Kolegium Sàdu Najwy˝szego
wchodzà: Pierwszy Prezes, prezesi Sàdu Najwy˝szego,
dyrektor Biura Orzecznictwa i dyrektor Biura Prezydialnego oraz wybrani przez zgromadzenia izb s´dziowie
Sàdu Najwy˝szego.
2. Na posiedzeniach Kolegium przewodniczy
Pierwszy Prezes.
3. Uchwa∏y Kolegium zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów. W razie równoÊci g∏osów przewa˝a g∏os przewodniczàcego.
Art. 60. Do zakresu dzia∏ania Kolegium Sàdu Najwy˝szego nale˝y:
1) ustalanie na okres roczny podzia∏u czynnoÊci, polegajàcego w szczególnoÊci na przydzieleniu s´dziów do okreÊlonych izb i wydzia∏ów,
2) opiniowanie kandydatów na s´dziów Sàdu Najwy˝szego,
3) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w izbach i biurach Sàdu Najwy˝szego,
4) opiniowanie podzia∏u izb na wydzia∏y, a Biura
Orzecznictwa na dzia∏y,
5) opiniowanie projektu rozporzàdzenia Prezydenta,
o którym mowa w art. 7, oraz zarzàdzenia Pierwszego Prezesa w sprawie organizacji i zakresu dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz innych jednostek
administracji w Sàdzie Najwy˝szym,

Rozdzia∏ 8
Przepisy szczególne, zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 61. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
ustawà do Sàdu Najwy˝szego oraz do s´dziów tego
Sàdu stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
o ustroju sàdów powszechnych, a w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie — przepisy ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.
Art. 62. 1. Do organizacji oraz do zakresu i trybu
dzia∏ania Izby Wojskowej Sàdu Najwy˝szego oraz do
s´dziów tej izby stosuje si´ odpowiednie przepisy
o ustroju sàdów wojskowych, je˝eli nie sà sprzeczne
z przepisami niniejszej ustawy.
2.33) W sprawach okreÊlonych w art. 33 ust. 1,
art. 39, art. 43, art. 45, art. 46 ust. 2—5 i art. 48 do s´dziów Sàdu Najwy˝szego Izby Wojskowej majà zastosowanie przepisy o s∏u˝bie ˝o∏nierzy zawodowych oraz
przepisy wojskowe.
2a.34) Do okreÊlenia granicy wieku, po którego osiàgni´ciu s´dzia Sàdu Najwy˝szego Izby Wojskowej
przechodzi w stan spoczynku, majà zastosowanie przepisy o s∏u˝bie ˝o∏nierzy zawodowych oraz inne przepisy wojskowe.
3.35) Uposa˝enie s´dziów Izby Wojskowej Sàdu
Najwy˝szego okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, z tym ˝e nie mo˝e byç ono ni˝sze od wynagrodzenia s´dziów innych izb Sàdu Najwy˝szego na stanowiskach równorz´dnych ustalonych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 63. 1. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r.
o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 11, poz. 54, z 1972 r.
Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231, z 1980 r. Nr 4,
poz. 8 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187).
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie zachowujà moc odpowiednie przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.
————————
33) W brzmieniu

ustalonym przez art. 183 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 14.
34) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 9.
35) Dodany przez art. 9 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 9 grudnia 1991 r.

