
. / 

'MONITO-R POLSKI 
DZIENNIK URZ~DOWY · POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUD6WEJ 

'-Warszawa. dnia 30 października 1984 r. Nr 24 

T Jł B S C. 
POI.I 

. UCHW.A1Y RADY PA!QSTW", 

164 -.J dnia 27 września 1984 r. w sprawie statutu' S<\du Najwyts:z:ego · ,. 237 
238 165 -- z dnia 21 wrzeŚnia 1984 r. w sprawie regulaminu Sądu NaJwytszeg. • ł . 

ZARZĄDZENI! 

166 - Ministra Spraw Wewnętrznych z ~ia 1 października 198-4 r. w .prawie nadania statutu Związkowi 
Ochotniczych Straży - Pqżarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży poiarnych oru 
zasad prowadzenia rejestru tych s~raty • • . \ 244 

·c 
! • 

164 

'-!,CHW AtA RADY PA~STW A 

• dnia 21 września 1984 ' r. 

w sprawie statutu Sądu NaJwytsżego. 

Na 'podsJawie art. 6 ustawy z dnia 20 ·września 1984 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 45, poz. 2"1) Rada Pat\· 
sIwa uchwala, co n~stępuje: 

§ 1. Sądowi Najwyższemu nadaje się .tatut, stano
wiący załącznik do uchwały. 

I 1. Uchwała wchodzi w ~e z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący ąady Państwa: H. J.abłońskl 
~ 

Zał,c:z:nilt do uchwały Rady Państwa 
I dnia 27 września 1984 r. (poz. ' 164} 

ST A TUTSĄpU N AJWYZSZEC..o 

~ . \. 1. . W Sądzie NajwYższym działajlł następujące 
orqĆłIl y kolegialne; 

I) Zgromadzenie Ogóine Sędziów Sądu Najwyższego, 
2) zgromadzenia sędziów izb Sądu Najwyższego, . 
3) Kolegium Sądu Najwyższego. 

/2. Priy Prezesie Izby Wojskowej działa Koleqium 
jako orqan doradczy. j 

.:L Skladosobowy oraz zakres działania orga'nów -·ko
legialnych wymienionych w ust. 1. określa ust-awa z dnia 
20 wr7.f'śnia 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45" 
poz. 241) I 

§ L.. 1. Sąd Najwyższy dzieli się na izby: 
1) Izbę Cywilną i Ądlłlinistracyjną, 

2) Izbę Karną, 

3) Izbę Pracy I Ubezpieczeń Społecznych, 
4) lzbe Woisko;rą. ' / . 

2. JJracami kaźdej izby kieruje ieden z pre7.f'sów SilrlU 
NajwY'lszego . -

§ 3. 1. I.zbY Sądu Najwyższego dzielą się na wy
działy_ którymi kierują przewnrlriirzący wyrlziałóW, wy
znaczp.ni spośr6'd sędziów Sądu . Najwyżstego. W J7:hję 
Wojskowej wYd7.iały . mogą byĆ; łączone wOr!cl'l:iAły. 

2. Podział izb na wydziały zarządza Pie!wszy. Prezes. 
\ 

§ 4. 1. W Sądzie -Najwyższym czynne 'Ił: 

1) Biuro Orzecznictwa, 
2) Biuro Prezydialne. '" . 

2. Pracami Biura Orzecznictwa Biura Prezydialnego 
kierujlł dyrektorzy, wymaczeni spośród · .ędziów Sądu 

Najwyższego. 

3. Nadzór nad Biurem Orzecznictwa i Biurem Prezy
dialnym sprawuje prezes do 'spraw ogólnych Sądu Naj
wyższego. 

\ § 5. t. W Izbie Wojskowej czynne Sil: Biuro Nad
zoru Pozainstancyjnego oraz inne komórki organizacyjne, 
których w~wnętrzną strukturę określa Szef Sztabu Gene
ralnego Wojska Polskiego. 

2. Biurem Nadzoru Pozainstancyjnego kieruje szef 
tego biura, wyznaczony spośród sędziów Sądu NaJwyż-
szego Izby Wojskowej. . 

. 3. Zakres działalności komórek organizacyjnych ' wy
mienionych w . liSt. 1 określa Prezes Izby Wojskowej. 

. § 6. I. Biuro Orzecznictwa dzieli się ila działy: 

1) orzecznictwa cywilnego i administracyjnego, 
~) orzecznictW:i1 ka rnego. .-
3) orzec'miC'twa prary iubezpieczeri społecznych, 
4)' doskonalenia prawa~ 



/' 
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2. W Biurze Orzecznictwa działa rzecznik prasowy 
~ądu Na}wyzszego. 

3. Członkami Biura Orzecznictwa są, sędziowie dele
gowani oraz inne osoby mające kwalifikacje sędziowskie. 

4. Działami kie~ują kierownicy. wyznaczeni spośród 
lędziów Sądu Najwyższego. 

" ' 

§ 1. l , Biuro Prezydialne dzieli si -ą na wydziały: 
l) ogólny. 
2'1 spraw pracowniczych, 
31 tińansowo-budżetowy, 

, 14) 'gospod arczy. 
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2. Wydziałami kierujl\ naczelnicy. 

t 8. ' l. Kaida izba. wydd~ w izbie oraz Biuro 
Orzecznictwa ma odrębny sekretariat, który wykonuje 
czynności pomocnicze w sprawach sądowych i admini
str acyjn ych. 

2. W sekretariatach zatrudni_ni ' są sekret,arze i starsi 
sekretarze sądowi oraz inni pracownicy ~I\dowi. 

3. Sekretariatami kierują kierownicy. 

f a. Pierwszy Prezes ustala wewnętrzną strukturę 
organizacyjną ~duNajwyższego. 
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UCHWAŁA RADY PAAsTW A 

z dnia 27 września 1984 r. 

w sprawie regulaminu Sądu Najwytszego. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 września ·1984 r. 
b Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) Rada PIlA
itwa uchwala następujący 

REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO 
; 

Dział I 

Przepisy ogółue. 

§ 1. Całokształtemdzialalnośc1 Sądu Najwyższego 

ki!"! tl je Pierwszy Prezes przy pomocy prez.esów Sąc.łu Naj
w , L,szego oraz dyrektorów Biura Orzecznictwa i , Biura' 
Prezydialnego. 

~ 2. Pierwszy Prezes wyznacza terminy i ustala po
rządek dzienny posiedzeń pełnego składu Sądu Ńajwyż
izeg.Q. składu połączonych izb, Zgromadzenia Ogólnego 
i Ko~giuln Sądu Najwyższego oraz pIzewodniczyn~ tych 
posi.edzeniac~. , 

§ 3. Pierwszy Prezes może zleciĆ prezesom izb .oraz 
dy rektorowi Biura Orzecznłctwa opracowanIe a1I~liz i do
k.umentacji dotycZ4cych orzecznIctwa Sądu Najwyższego. 
wsz;ystkich ' sądów •• ądów dyscyplinarnych i innych orga
nów, nad których orzecznictwem Sild Najwyższy .pra~ 
wujenadzór, 

,,,. 1. Pierwszy Pr .... po wysłuchaniu opinii Ko.
legium Sądu Najwyższego, wyznacza i zwalnia przewod· 
niczących wydZliałów w lizbacłi. dyrektorów BiUl. Orz~ 
Ilictwa I BiWll Prezydialnego.' kierowników' działów w 
Bitnze OIzeczmctWa oru mianuje 1 zwalnia naczelników 
wydżiaJów w' m1ll'ze Prezydialnym I kierowników sekre· 
tariat6w~ 

2. Piecwszy Preżes, zatrudnia członków Biura Orzecz.. 
nlGtwa or,azmtanuje i zwalnia pra.cowników ad'ministra: .. ' 
cyjnych. Pierwszy Prezes może upoważnić dYrektora Biu~ 
ra , Prezydialnego do nawi~zywania ,i rozwiązywania sto

' Stmku'pr-acY, 'S./.pMogta,ły.mi , pracownlkilmi Sądu Na jwył~ 
.z,eqo, 

'§. ~. Pierwszy" Prezes zarządza ogłaszanie , uchw~IJ 
f , orzeczeń Sąd.t.t_Najmszego w zbicracb urzędowych. 

t 6. Pierwszy Prezes: \ 
1) ustala podział czynności między jednostki organiza

cyjne Sądu Najwyższego. 
2) określa terminy przyjęć własnych oraz godziny przyj

mowania interesantów w Sądzie Najwyższym, ' 
11. Podziału czynności w izbach oral przydziału 

pracowników administracyjnych do wydziałów dokonuje 
prezes izby, aw Biurze Orzecznictwa i w Biurze PIeZY

'dialnym - dyrektor. 
t l. Przy załatwianiu wszelkich wniosków. podań 

f prIWb sędziów i pracowników. kierowanych do Pierw
szego Prezesa l ·prezesów. powinna być zachowana droga! 
służbowa. • 

J 9. Prezes do spraw ogólnych sprawuje nadzór nad 
Biurem Orzecznictwa i Bjurem Prezydialnym. koordynuje 
współdziałaM. Sądu Najwyższego z innymi organami oraz 
wykonuje inne cżynności zlecone przez Pierwszego Pre
usa. 

, 10. 1. Pracami ~łlŻdej izby S c:; c: u Najwyższego 

kieruje prezes izby przy pomocy przewodniczących wy
działów oraz kierowników sekretariatów, Prezes izby w 
szcŻegćlnośti wyznacza terminy. usŁala porządek dzi.enny 
posiedzeń składu całej izby i zgromadzenia sędziów Sądu 
Najwyższego oraz terminarz rozpraw i posiedzeń wszyst
kich składów orzekających. Naposiedzeniacb sk lad u całej 
izby przewodniczy prezes właściwej izby. ' 

2 Na cza.awej nieobecnoścł prezes, izby w .poro
zumieniu z Pierwszym Prezesem, wyznacza do kierowania 
Jej pracami j~neg,() z przewodniezących wy{~ziałów , 

Dzie ł II 

Właściwość łzb oraz zaJues dz.alanla BłW'.OueG:zuk:t\fił' 
Biura Prezy.dialnego. 

Rozdział 1 
, 

bby: ~u ~ajwytszege. 

';" ", ' .' . 'Ut:hwały, z..,wter.jące wytyczne ,w zakresie- wykładnipra.-

t 11. 1. Izba Cywilna i Administracyjn-a sfHawrtje, 
w granicach f w ttybie , określonym 'przez~ wlaś€iweprze-' 
pisy. nadzór nad orzecznictwem sądowym w .' sprawach 
cywHnych ortdw sprawach skarg nad'ecyzjeadministi a
cyj~. z wyłączeniem spraw arfministracyjnych ' z zalue'su, 
pf.a~" pracy ,I spraw' socjalnych., 

~'., iw4;ł.i ~ 'Pfaktykł IIldowej Pł~szy Preżes kieruje pona<tta 
ló tJgłQszellia, w ,M:unitorze.PtHsldm. 
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