
§ 1. Regulamin okreÊla wewn´trznà organizacj´
Sàdu Najwy˝szego, szczegó∏owy podzia∏ spraw mi´-
dzy izby oraz zasady wewn´trznego post´powania.

Rozdzia∏ 1

Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego

§ 2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego kieruje
pracami i reprezentuje Sàd Najwy˝szy, pe∏ni czynnoÊci
z zakresu administracji sàdowej oraz sprawuje ogólny
nadzór nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà Sàdu Naj-
wy˝szego.

§ 3. 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego wyko-
nuje tak˝e czynnoÊci okreÊlone ustawà, innymi akta-
mi normatywnymi oraz niniejszym regulaminem,
a w szczególnoÊci:

1) przygotowuje projekt dochodów i wydatków Sàdu
Najwy˝szego oraz wykonuje bud˝et Sàdu Najwy˝-
szego;

2) przygotowuje projekt podzia∏u czynnoÊci w Sàdzie
Najwy˝szym;

3) wyst´puje do Trybuna∏u Konstytucyjnego z wnio-
skiem w sprawie zgodnoÊci aktu normatywnego
z Konstytucjà, ratyfikowanà umowà mi´dzynaro-
dowà lub ustawà;

4) wyst´puje z wnioskiem o podj´cie — w sk∏adzie
siedmiu s´dziów, w sk∏adzie izby (izb) lub w pe∏-
nym sk∏adzie Sàdu Najwy˝szego — uchwa∏y majà-
cej na celu rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci w wyk∏ad-
ni prawa;

5) sk∏ada informacj´ o dzia∏alnoÊci Sàdu Najwy˝szego
oraz o wynikajàcych z niej istotnych problemach;

6) przedstawia w∏aÊciwym organom uwagi o stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊciach lub lukach w pra-
wie, których usuni´cie jest niezb´dne dla zapew-
nienia spójnoÊci systemu prawnego;

7) przedstawia w∏aÊciwym organom opinie o projek-
tach ustaw i innych aktów normatywnych, na pod-
stawie których orzekajà i funkcjonujà sàdy, a tak˝e
innych ustaw w zakresie, w którym uzna to za ce-
lowe, albo odmawia ich przedstawienia;

8) rozstrzyga spory co do w∏aÊciwoÊci izb;

9) wnosi Êrodki zaskar˝enia w przypadkach przewi-
dzianych w ustawie;

10) wyznacza terminy posiedzeƒ pe∏nego sk∏adu Sà-
du Najwy˝szego, sk∏adu izb, Zgromadzenia Ogól-
nego S´dziów Sàdu Najwy˝szego i Kolegium Sà-
du Najwy˝szego;

11) pe∏ni funkcj´ przewodniczàcego sàdu dyscyplinar-
nego;

12) zarzàdza og∏aszanie orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego
w zbiorze urz´dowym;

13) obwieszcza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” o liczbie, przewi-
dzianych do obj´cia, stanowisk s´dziego Sàdu
Najwy˝szego;

14) wykonuje czynnoÊci przewidziane przepisami o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych, a w szczegól-
noÊci:

a) okreÊla stanowiska, na których zatrudnieni pra-
cownicy sà urz´dnikami paƒstwowymi,

b) okreÊla wykaz stanowisk obj´tych aplikacjà ad-
ministracyjnà oraz zasady i tryb odbywania tej
aplikacji,

c) ustala rozk∏ad czasu pracy w tygodniu i jego
wymiar w poszczególnych dniach tygodnia,

d) ustala regulamin wynagradzania w ramach po-
siadanych Êrodków na wynagrodzenia okreÊlo-
nych w ustawie bud˝etowej,

e) zwraca si´ o utworzenie i dysponuje dodatko-
wym funduszem nagród dla urz´dników paƒ-
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UCHWA¸A ZGROMADZENIA OGÓLNEGO S¢DZIÓW SÑDU NAJWY˚SZEGO

z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie regulaminu Sàdu Najwy˝szego

Na podstawie art. 3 § 2 i art. 51 § 2 ustawy z dnia
23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U.
Nr 240, poz. 2052):

§ 1. Uchwala si´ regulamin Sàdu Najwy˝szego,
stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Przewodniczàcy Zgromadzenia Ogólnego S´dziów
Sàdu Najwy˝szego: L. Gardocki

Za∏àcznik do uchwa∏y Zgromadzenia
Ogólnego S´dziów Sàdu Najwy˝szego
z dnia 1 grudnia 2003 r. (poz. 898)

REGULAMIN SÑDU NAJWY˚SZEGO



stwowych za szczególne osiàgni´cia w pracy za-
wodowej oraz podwy˝sza ten fundusz w ra-
mach posiadanych Êrodków na wynagrodzenia.

2. Ponadto Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego:

1) zg∏asza wnioski do Ministra SprawiedliwoÊci o de-
legowanie s´dziów do pe∏nienia czynnoÊci w Sà-
dzie Najwy˝szym oraz w Biurze Studiów i Analiz
Sàdu Najwy˝szego;

2) powo∏uje i odwo∏uje przewodniczàcych wydzia∏ów;

3) powo∏uje i odwo∏uje Szefa Kancelarii Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Dyrektora Biura
Studiów i Analiz;

4) wykonuje czynnoÊci z zakresu prawa pracy.

§ 4. Obs∏ug´ czynnoÊci Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego zapewnia sekretariat Pierwszego Prezesa.

§ 5. 1. W Sàdzie Najwy˝szym dzia∏a rzecznik praso-
wy, podlegajàcy bezpoÊrednio Pierwszemu Prezesowi
Sàdu Najwy˝szego.

2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego powo∏uje
rzecznika prasowego spoÊród s´dziów Sàdu Najwy˝-
szego, cz∏onków Biura Studiów i Analiz lub zatrudnia
na tym stanowisku innà osob´.

3. Rzecznik prasowy zapewnia obs∏ug´ medialnà
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Sàdu Naj-
wy˝szego.

4. Rzecznik prasowy w szczególnoÊci:

1) informuje Êrodki spo∏ecznego przekazu o spra-
wach i orzeczeniach wywo∏ujàcych szersze zainte-
resowanie opinii publicznej;

2) reaguje na publikacje i audycje dotyczàce Sàdu
Najwy˝szego i s´dziów;

3) redaguje stron´ internetowà dotyczàcà dzia∏alno-
Êci Sàdu Najwy˝szego;

4) w styczniu ka˝dego roku sk∏ada Kolegium Sàdu
Najwy˝szego sprawozdanie z dzia∏alnoÊci.

5. Rzecznika prasowego obs∏uguje zespó∏ prasowy.

§ 6. 1. W Sàdzie Najwy˝szym dzia∏a audytor we-
wn´trzny i radca prawny, podlegajàcy bezpoÊrednio
Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego.

2. W Sàdzie Najwy˝szym dzia∏a tak˝e zespó∏ do
spraw korespondencji kierowanej do Sàdu Najwy˝sze-
go, którego kierownik podlega bezpoÊrednio Pierw-
szemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego.

Rozdzia∏ 2

Prezesi Sàdu Najwy˝szego

§ 7. 1. Prezesi Sàdu Najwy˝szego sà zast´pcami
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego w zakresie
przez niego okreÊlonym i kierujà pracami izb.

2. Prezes Sàdu Najwy˝szego w szczególnoÊci:

1) zwo∏uje zgromadzenie s´dziów izby oraz narady
s´dziowskie;

2) zawiadamia Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝sze-
go o ujawnieniu si´ rozbie˝noÊci w wyk∏adni pra-
wa i potrzebie wystàpienia z wnioskiem o ich roz-
strzygni´cie;

3) zawiadamia Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝sze-
go o potrzebie wystàpienia do Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodnoÊci aktu
normatywnego z Konstytucjà, ratyfikowanà umo-
wà mi´dzynarodowà lub ustawà;

4) wyznacza terminy posiedzeƒ, cz∏onków sk∏adu
orzekajàcego, w tym przewodniczàcego i spra-
wozdawc´;

5) zaznajamia si´ z pismami wp∏ywajàcymi do izby
i wydaje zarzàdzenia;

6) zwraca si´ do Prokuratora Generalnego, Prokura-
tury Krajowej lub Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej albo do innego organu o zaj´cie stanowiska na
piÊmie w sprawie, w której orzeka Sàd Najwy˝szy;

7) czuwa nad sprawnoÊcià post´powania oraz termi-
nowoÊcià sporzàdzania uzasadnieƒ orzeczeƒ;

8) nadzoruje prac´ przewodniczàcych wydzia∏ów,
kierownika sekretariatu izby oraz asystentów;

9) zleca Biuru Studiów i Analiz wykonanie czynnoÊci
w zakresie przewidzianym w § 46 ust. 1, zwiàza-
nych z pracami izby;

10) przydziela do wydzia∏ów pracowników admini-
stracyjnych.

3. Wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2 pkt 4—7, a tak˝e innych czynnoÊci zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià izby, Prezes Sàdu Najwy˝szego mo˝e
zleciç przewodniczàcym wydzia∏ów lub s´dziom.

4. Na czas swojej nieobecnoÊci Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego wyznacza zast´pc´ spoÊród przewodniczà-
cych wydzia∏ów, a w wyjàtkowych przypadkach spo-
Êród s´dziów w izbie.

Rozdzia∏ 3

Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝szego

§ 8. Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝-
szego wykonuje czynnoÊci okreÊlone ustawà, innymi
aktami normatywnymi oraz niniejszym regulaminem,
a w szczególnoÊci:

1) uchwala regulamin Sàdu Najwy˝szego;

2) uchwala regulaminy wyborów kandydatów na
stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego, Pierw-
szego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz cz∏onków
Krajowej Rady Sàdownictwa;

3) dokonuje wyboru kandydatów na stanowisko s´-
dziego Sàdu Najwy˝szego i wskazuje izb´, w któ-
rej s´dzia obejmie stanowisko;
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4) dokonuje wyboru kandydatów na stanowisko
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i przedsta-
wia ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokonuje wyboru cz∏onków Krajowej Rady Sàdow-
nictwa;

6) rozpatruje i przyjmuje projekt informacji Pierwsze-
go Prezesa Sàdu Najwy˝szego o dzia∏alnoÊci Sàdu
Najwy˝szego oraz o istotnych problemach wyni-
kajàcych z bie˝àcego orzecznictwa;

7) sk∏ada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosek w przedmiocie ustalenia, w drodze rozpo-
rzàdzenia, liczby stanowisk s´dziowskich w Sàdzie
Najwy˝szym, w tym liczby Prezesów Sàdu Naj-
wy˝szego;

8) podejmuje uchwa∏y lub zajmuje stanowisko w in-
nych wa˝nych sprawach dotyczàcych Sàdu Naj-
wy˝szego oraz w∏adzy sàdowniczej;

9) rozpatruje inne sprawy z inicjatywy Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Prezesów Sàdu Naj-
wy˝szego, Kolegium Sàdu Najwy˝szego lub co
najmniej dziesi´ciu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.

§ 9. 1. Zgromadzenie Ogólne tworzà s´dziowie Sà-
du Najwy˝szego w stanie czynnym.

2. Udzia∏ w Zgromadzeniu Ogólnym jest obowiàz-
kowy. S´dzia jest obowiàzany przedstawiç Pierwsze-
mu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego usprawiedliwienie
nieobecnoÊci.

§ 10. 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego zwo∏u-
je co najmniej raz w roku Zgromadzenie Ogólne dla
rozpatrzenia spraw wymienionych w § 8 pkt 6, a po-
nadto w miar´ potrzeby dla rozpatrzenia innych spraw
nale˝àcych do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego.
O terminie zawiadamia s´dziów z wyprzedzeniem co
najmniej czternastu dni, chyba ˝e termin zosta∏ ustalo-
ny podczas posiedzenia w razie jego odroczenia. Do
zawiadomienia za∏àcza si´ proponowany porzàdek
obrad oraz niezb´dne materia∏y.

2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego jest obowià-
zany zwo∏aç Zgromadzenie Ogólne w ciàgu trzydzie-
stu dni od z∏o˝enia pisemnego wniosku przez Prezesa
Sàdu Najwy˝szego, Kolegium Sàdu Najwy˝szego lub
co najmniej dziesi´ciu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.

§ 11. 1. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy
Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub w czasie jego
nieobecnoÊci wyznaczony przez niego Prezes Sàdu
Najwy˝szego, a w przypadku niemo˝noÊci wyznacze-
nia — Prezes Sàdu Najwy˝szego najstarszy s∏u˝bà na
stanowisku s´dziego Sàdu Najwy˝szego.

2. Porzàdek posiedzenia mo˝e byç rozszerzony
przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek z∏o˝ony przed
jego przyj´ciem. Nie mo˝na rozszerzyç porzàdku po-
siedzenia o sprawy wymienione w § 8 pkt 1—7.

§ 12. 1. Przebieg posiedzenia jest protoko∏owany
przez osob´ wyznaczonà przez przewodniczàcego
Zgromadzenia Ogólnego. W protokole zamieszcza si´
w szczególnoÊci list´ osób bioràcych udzia∏ w posie-

dzeniu, przyj´ty porzàdek posiedzenia, streszczenie
wypowiedzi oraz podj´te uchwa∏y i stanowiska.

2. Uchwa∏y, stanowiska i protoko∏y posiedzeƒ pod-
pisuje przewodniczàcy Zgromadzenia Ogólnego,
a protokó∏ posiedzenia — tak˝e protokolant.

3. Uchwa∏y i stanowiska Zgromadzenia Ogólnego
sà jawne oraz podlegajà og∏oszeniu w sposób zwycza-
jowo przyj´ty lub ustalony przez Zgromadzenie.

§ 13. 1. Uchwa∏y i stanowiska podejmowane sà
w drodze g∏osowania.

2. G∏osowanie jest tajne w sprawach, o których
mowa w § 8 pkt 3—5, a ponadto, je˝eli ˝àdanie takie
zg∏osi chocia˝by jeden z obecnych cz∏onków Zgroma-
dzenia Ogólnego. Do podj´cia uchwa∏y lub stanowi-
ska wymagana jest obecnoÊç co najmniej 2/3 s´dziów
ka˝dej z izb.

3. Uchwa∏y i stanowiska zapadajà, gdy za ich pod-
j´ciem oddano wi´cej g∏osów wa˝nych „za” ni˝ g∏o-
sów „przeciw”.

§ 14. Przewodniczàcy ustala wyniki g∏osowania
jawnego. W razie zarzàdzenia g∏osowania tajnego,
ustalenia jego wyników dokonuje wybrana przez
Zgromadzenie Ogólne komisja skrutacyjna, sk∏adajàca
si´ z czterech s´dziów, po jednym z ka˝dej izby.

§ 15. Powtórzenie g∏osowania mo˝e nastàpiç
w przypadku naruszenia zasad post´powania lub
ujawnienia nowych, istotnych okolicznoÊci, na podsta-
wie uchwa∏y Zgromadzenia Ogólnego, podj´tej na
wniosek zg∏oszony przed zakoƒczeniem posiedzenia.

Rozdzia∏ 4

Zgromadzenie s´dziów izby Sàdu Najwy˝szego

§ 16. Zgromadzenie s´dziów izby Sàdu Najwy˝sze-
go wykonuje czynnoÊci przewidziane ustawà, innymi
aktami normatywnymi i niniejszym regulaminem,
a w szczególnoÊci:

1) omawia coroczny projekt informacji o dzia∏alnoÊci
izby i istotnych problemach wynikajàcych z orzecz-
nictwa izby oraz przyjmuje t´ informacj´;

2) opiniuje kandydatów na stanowisko s´dziego Sà-
du Najwy˝szego;

3) opiniuje kandydata na stanowisko Prezesa Sàdu
Najwy˝szego oraz wniosek o jego odwo∏anie;

4) opiniuje kandydatów na stanowiska przewodni-
czàcych wydzia∏ów oraz wnioski o ich odwo-
∏anie;

5) wybiera cz∏onków oraz zast´pc´ cz∏onka Kolegium
Sàdu Najwy˝szego;

6) wyra˝a zgod´ na przeniesienie do izby przez
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego s´dziego
z innej izby;

7) rozpatruje inne problemy dotyczàce funkcjonowa-
nia izby.
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§ 17. Zgromadzeniu s´dziów izby przewodniczy
Prezes Sàdu Najwy˝szego kierujàcy pracà izby. Przepi-
sy § 9—13 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e g∏osowa-
nie jest tajne w sprawach, o których mowa w § 16
pkt 2—6. Nie mo˝na rozszerzyç porzàdku posiedzenia
o te sprawy.

Rozdzia∏ 5

Kolegium Sàdu Najwy˝szego

§ 18. Kolegium Sàdu Najwy˝szego wykonuje czyn-
noÊci przewidziane ustawà, innymi aktami normatyw-
nymi i niniejszym regulaminem, a w szczególnoÊci:

1) wspó∏dzia∏a z Pierwszym Prezesem Sàdu Najwy˝-
szego w zapewnieniu prawid∏owego funkcjono-
wania Sàdu Najwy˝szego;

2) uchwala projekt dochodów i wydatków Sàdu Naj-
wy˝szego;

3) inicjuje zwo∏anie Zgromadzenia Ogólnego S´-
dziów Sàdu Najwy˝szego;

4) ustala podzia∏ czynnoÊci w Sàdzie Najwy˝szym;

5) podejmuje uchwa∏y dotyczàce wewn´trznej struk-
tury organizacyjnej Sàdu Najwy˝szego, w tym
okreÊla liczb´ s´dziów w izbach oraz podzia∏ izb na
wydzia∏y;

6) opiniuje projekty regulaminu Sàdu Najwy˝szego
oraz regulaminów wyborów kandydatów na stano-
wisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego, Pierwszego Pre-
zesa Sàdu Najwy˝szego oraz cz∏onków Krajowej Ra-
dy Sàdownictwa, a tak˝e zarzàdzeƒ Pierwszego Pre-
zesa Sàdu Najwy˝szego w sprawie organizacji i za-
kresu dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz innych
jednostek administracyjnych w Sàdzie Najwy˝szym;

7) opiniuje kandydatów na Prezesów Sàdu Najwy˝-
szego;

8) opiniuje kandydatów na stanowiska, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 3;

9) uchwala regulamin losowania sk∏adów orzekajà-
cych sàdu dyscyplinarnego oraz wyznacza te sk∏a-
dy w drodze losowania;

10) uchwala regulamin organizacyjny Kancelarii
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz Biura
Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego;

11) ustala liczb´ stanowisk s´dziego Sàdu Najwy˝sze-
go, przewidzianych do obj´cia;

12) uchwala wniosek o przeniesienie s´dziego Sàdu
Najwy˝szego w stan spoczynku, je˝eli z powodu
choroby lub utraty si∏ zosta∏ uznany przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za
trwale niezdolnego do pe∏nienia obowiàzków s´-
dziego;

13) wyst´puje z wnioskiem o zbadanie zdolnoÊci s´-
dziego do pe∏nienia obowiàzków przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

14) uchwala wniosek o przeniesienie s´dziego Sàdu
Najwy˝szego w stan spoczynku, je˝eli z powodu

choroby lub p∏atnego urlopu nie pe∏ni s∏u˝by
przez okres roku;

15) uchwala wniosek o przeniesienie s´dziego Sàdu
Najwy˝szego w stan spoczynku, je˝eli bez uzasad-
nionej przyczyny nie podda∏ si´ badaniu przez le-
karza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, w sytuacji gdy z wnioskiem o badanie wy-
stàpi∏o Kolegium;

16) wyst´puje z odwo∏aniem do Sàdu Najwy˝szego
od uchwa∏y Krajowej Rady Sàdownictwa w spra-
wach, w których wniosek o przeniesienie s´dziego
w stan spoczynku zosta∏ z∏o˝ony przez Kolegium;

17) podejmuje na wniosek s´dziego rozstrzygni´cie
w sprawie sprzeciwu Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego na podj´cie lub kontynuowanie zaj´-
cia albo sposobu zarobkowania, które b´dzie prze-
szkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków s´dziego,
os∏abia∏o zaufanie do jego bezstronnoÊci lub przy-
nosi∏o ujm´ godnoÊci urz´du s´dziego;

18) wybiera Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝-
szego i jego zast´pc´;

19) wyst´puje z ˝àdaniem podj´cia przez Rzecznika
Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝szego czynnoÊci
dyscyplinarnych;

20) sk∏ada za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego pierw-
szej instancji na postanowienie Rzecznika Dyscy-
plinarnego Sàdu Najwy˝szego o odmowie 
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego;

21) opiniuje podj´cie czynnoÊci okreÊlonych w § 3
ust. 1 pkt 14 lit. a—e.

§ 19. Kolegium mo˝e z w∏asnej inicjatywy podjàç
uchwa∏´ lub zajàç stanowisko w innych wa˝nych spra-
wach Sàdu Najwy˝szego, a w szczególnoÊci dotyczà-
cych:

1) zachowaƒ s´dziów, ocenianych jako naruszajàce
zasady etyki;

2) wykonania bud˝etu Sàdu Najwy˝szego.

§ 20. 1. W sk∏ad Kolegium wchodzà: Pierwszy Pre-
zes Sàdu Najwy˝szego, Prezesi Sàdu Najwy˝szego
oraz s´dziowie wybrani przez zgromadzenia izb na
okres trzech lat.

2. Przewodniczàcym Kolegium jest Pierwszy Pre-
zes Sàdu Najwy˝szego. Przepis § 11 ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

§ 21. 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego zwo∏u-
je posiedzenia Kolegium w miar´ potrzeby, co naj-
mniej raz na kwarta∏. W tym celu z odpowiednim wy-
przedzeniem zawiadamia o terminie posiedzenia oso-
by uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu, za∏à-
czajàc proponowany porzàdek posiedzenia oraz nie-
zb´dne materia∏y.

2. Porzàdek posiedzenia mo˝e byç rozszerzony przez
Kolegium na wniosek z∏o˝ony przed jego przyj´ciem.
Nie mo˝na rozszerzyç proponowanego porzàdku posie-
dzenia, z wyjàtkiem spraw przewidzianych w § 18 pkt 3.

Monitor Polski Nr 57 — 2862 — Poz. 898



3. Przebieg posiedzenia jest protoko∏owany przez
osob´ wyznaczonà przez przewodniczàcego Kole-
gium. Przepis § 12 stosuje si´ odpowiednio.

§ 22. 1. Udzia∏ cz∏onków Kolegium i ich zast´pców
w posiedzeniach jest obowiàzkowy. NieobecnoÊç na-
le˝y usprawiedliwiç.

2. Zast´pca cz∏onka Kolegium g∏osuje tylko w razie
nieobecnoÊci cz∏onka Kolegium wybranego przez
zgromadzenie s´dziów tej samej izby.

3. W posiedzeniach mogà uczestniczyç inne osoby
zaproszone przez przewodniczàcego Kolegium.

§ 23. Uchwa∏y Kolegium zapadajà zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej 2/3 cz∏onków
Kolegium. Przepis § 13 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
W razie równoÊci g∏osów w g∏osowaniu jawnym prze-
wa˝a g∏os przewodniczàcego.

Rozdzia∏ 6

Organizacja izb Sàdu Najwy˝szego

§ 24. Sàd Najwy˝szy dzieli si´ na Izby:

1) Cywilnà;

2) Karnà;

3) Pracy, Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Spraw Publicz-
nych;

4) Wojskowà.

§ 25. 1. W sk∏ad izby wchodzà s´dziowie wskazani
przez Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝-
szego oraz przeniesieni do izby przez Pierwszego Pre-
zesa Sàdu Najwy˝szego.

2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego wchodzi
w sk∏ad izby, w której zajmowa∏ stanowisko przed roz-
pocz´ciem kadencji.

3. W sk∏ad izby wchodzi równie˝ Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego kierujàcy pracà tej izby.

4. Liczba s´dziów i prezesów, o których mowa
w ust. 1—3, nie mo˝e przekraczaç liczby s´dziów danej
izby, ustalonej przez Kolegium Sàdu Najwy˝szego.

§ 26. 1. Izba dzieli si´ na wydzia∏y tworzone na
podstawie kryteriów terytorialnych i rzeczowo-proble-
mowych. W izbie mo˝e byç utworzony wydzia∏ w∏aÊci-
wy wy∏àcznie do rozstrzygania zagadnieƒ prawnych.

2. W uchwale o utworzeniu wydzia∏u okreÊla si´
zakres spraw przekazanych temu wydzia∏owi. Wydzia-
∏y oznacza si´ liczbami rzymskimi.

3. Wydzia∏em kieruje przewodniczàcy wydzia∏u.
Wydzia∏em do spraw dyscyplinarnych mo˝e kierowaç
s´dzia niewchodzàcy w sk∏ad izby, w której wydzia∏
ten zosta∏ utworzony.

4. Wydzia∏y majà sekretariaty, którymi kierujà kie-
rownicy sekretariatów. Jeden sekretariat mo˝e obs∏u-
giwaç wi´cej ni˝ jeden wydzia∏.

5. Sekretariat wydzia∏u do spraw dyscyplinarnych
zapewnia obs∏ug´ biurowà Rzecznika Dyscyplinarne-
go Sàdu Najwy˝szego i jego zast´pcy.

§ 27. 1. W izbie dzia∏a sekretariat, którym kieruje
kierownik sekretariatu izby.

2. W izbie sà zatrudnieni asystenci s´dziego, pra-
cownicy administracyjni i obs∏ugi. Prze∏o˝onym pra-
cowników administracyjnych i obs∏ugi jest kierownik
sekretariatu izby.

Rozdzia∏ 7

Szczegó∏owy podzia∏ spraw mi´dzy izby

§ 28. Do w∏aÊciwoÊci Izby Cywilnej nale˝à sprawy
z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinne-
go i opiekuƒczego oraz sprawy dotyczàce rejestracji
przedsi´biorców i rejestracji zastawów.

§ 29. Do w∏aÊciwoÊci Izby Karnej nale˝à sprawy
rozpoznawane na podstawie przepisów Kodeksu po-
st´powania karnego, Kodeksu karnego skarbowego,
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia
oraz inne sprawy, do których stosuje si´ przepisy Ko-
deksu post´powania karnego.

§ 30. Do w∏aÊciwoÊci Izby Pracy, Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych i Spraw Publicznych nale˝à sprawy z zakresu
prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz sprawy
publiczne, w tym sprawy z zakresu ochrony konkuren-
cji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu
kolejowego oraz sprawy, w których z∏o˝ono odwo∏a-
nie od decyzji Przewodniczàcego Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, a tak˝e sprawy rejestrowe, z wy∏à-
czeniem rejestracji przedsi´biorców i rejestracji zasta-
wów. Do w∏aÊciwoÊci Izby nale˝à równie˝ sprawy
o roszczenia twórców wynalazków, wzorów u˝ytko-
wych i przemys∏owych oraz topografii uk∏adów scalo-
nych o wynagrodzenie, a tak˝e skargi na przewlek∏oÊç
post´powania.

§ 31. Do w∏aÊciwoÊci Izby Wojskowej nale˝à sprawy
podlegajàce orzecznictwu sàdów wojskowych oraz spra-
wy dyscyplinarne prokuratorów i asesorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, a tak˝e radców
prawnych pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà albo za-
trudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

§ 32. 1. W przypadku gdy Prezes Sàdu Najwy˝szego
uzna, ˝e sprawa nie nale˝y do w∏aÊciwoÊci izby, której
pracà kieruje, przekazuje spraw´ do w∏aÊciwej izby.

2. Prezes Sàdu Najwy˝szego kierujàcy pracà izby,
do której sprawa zosta∏a przekazana, uznajàc, ˝e izba
ta nie jest w∏aÊciwa do jej rozpoznania, zwraca si´ do
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego o wskazanie
w∏aÊciwej izby.

Rozdzia∏ 8

Kancelaria Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego

§ 33. Kancelaria Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝-
szego wykonuje zadania zwiàzane z pe∏nieniem przez
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego czynnoÊci
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w zakresie funkcjonowania Sàdu Najwy˝szego,
w szczególnoÊci w zakresie spraw finansowych, ka-
drowych i administracyjno-gospodarczych.

§ 34. 1. Kancelarià Pierwszego Prezesa Sàdu Naj-
wy˝szego kieruje Szef Kancelarii w randze sekretarza
stanu.

2. Szef Kancelarii jest prze∏o˝onym pracowników
Kancelarii i ponosi odpowiedzialnoÊç za ich dzia∏ania.
Zapewnia sprawne i prawid∏owe funkcjonowanie Kan-
celarii, a w razie potrzeby przedstawia wnioski doty-
czàce jej organizacji.

3. Z upowa˝nienia Pierwszego Prezesa Sàdu Naj-
wy˝szego Szef Kancelarii wykonuje czynnoÊci z zakre-
su prawa pracy w stosunku do pracowników admini-
stracyjnych i obs∏ugi.

§ 35. 1. W sk∏ad Kancelarii wchodzà biura:

1) Administracyjne;

2) Finansowe;

3) Gospodarcze;

4) Informatyki;

5) Kadr;

6) Organizacyjne.

2. Biura mogà dzieliç si´ na zespo∏y, którymi kieru-
jà kierownicy zespo∏u.

§ 36. Do zakresu czynnoÊci Biura Administracyjne-
go nale˝à w szczególnoÊci zadania zwiàzane z obs∏ugà
administracyjnà, technicznà i ochronà „Kompleksu
Urbanistycznego Wymiaru SprawiedliwoÊci”.

§ 37. Do zakresu czynnoÊci Biura Finansowego na-
le˝à w szczególnoÊci zadania zwiàzane z projektowa-
niem dochodów i wydatków Sàdu Najwy˝szego i wy-
konaniem bud˝etu oraz prowadzenie innych spraw fi-
nansowo-ksi´gowych.

§ 38. 1. Do zakresu czynnoÊci Biura Gospodarczego
nale˝à w szczególnoÊci zadania zwiàzane z obs∏ugà s´-
dziów Sàdu Najwy˝szego, zapewnieniem odpowiednich
warunków eksploatacyjnych pomieszczeƒ i sprz´tu, go-
spodarkà Êrodkami transportu oraz administracjà miesz-
kaƒ pozostajàcych w zarzàdzie Sàdu Najwy˝szego.

2. W Biurze Gospodarczym dzia∏a zespó∏ obs∏ugi
s´dziów Sàdu Najwy˝szego. Do zadaƒ zespo∏u nale˝y
w szczególnoÊci koordynowanie korzystania przez s´-
dziów Sàdu Najwy˝szego z samochodów s∏u˝bowych,
dbanie o stan i jednolitoÊç stroju urz´dowego oraz
wykonywanie innych zleceƒ s´dziów zwiàzanych
z pe∏nieniem s∏u˝by, dojazdami do siedziby Sàdu Naj-
wy˝szego i zajmowaniem mieszkaƒ s∏u˝bowych.

§ 39. Do zakresu czynnoÊci Biura Informatyki nale-
˝à w szczególnoÊci zadania zwiàzane z utrzymaniem
i rozwojem systemu informatycznego Sàdu Najwy˝-
szego oraz sprawnym funkcjonowaniem sprz´tu kom-
puterowego u˝ywanego przez s´dziów i pracowników
Sàdu Najwy˝szego.

§ 40. Do zakresu czynnoÊci Biura Kadr nale˝à
w szczególnoÊci zadania zwiàzane z prowadzeniem
spraw kadrowych i socjalnych s´dziów Sàdu Najwy˝-
szego, cz∏onków Biura Studiów i Analiz oraz pracow-
ników administracyjnych i obs∏ugi.

§ 41. 1. Do zakresu czynnoÊci Biura Organizacyjne-
go nale˝à w szczególnoÊci zadania zwiàzane z kance-
laryjnà obs∏ugà posiedzeƒ Zgromadzenia Ogólnego
i Kolegium Sàdu Najwy˝szego, konferencji, semina-
riów i szkoleƒ, kontaktów mi´dzynarodowych oraz
prowadzenie sekretariatu Trybuna∏u Stanu.

2. Do zakresu czynnoÊci Biura nale˝y tak˝e wyko-
nywanie czynnoÊci zwiàzanych z nabywaniem lokali
oraz funkcjonowaniem archiwum zak∏adowego i biura
podawczego.

§ 42. Pracami biura kieruje dyrektor, którym w Biu-
rze Finansowym jest g∏ówny ksi´gowy Sàdu Najwy˝-
szego.

§ 43. W Kancelarii Pierwszego Prezesa Sàdu Naj-
wy˝szego dzia∏a biblioteka Sàdu Najwy˝szego, którà
kieruje dyrektor biblioteki podlegajàcy bezpoÊrednio
Szefowi Kancelarii.

§ 44. 1. W Kancelarii Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego dzia∏a komórka organizacyjna do spraw
ochrony informacji niejawnych (pion ochrony).

2. Do zakresu dzia∏ania pionu ochrony nale˝y
w szczególnoÊci ochrona informacji niejawnych w Sà-
dzie Najwy˝szym oraz kontrola przestrzegania przepi-
sów o ochronie tych informacji.

§ 45. Szczegó∏owy zakres czynnoÊci Kancelarii
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego okreÊla
uchwa∏a Kolegium Sàdu Najwy˝szego w sprawie re-
gulaminu organizacyjnego Kancelarii Pierwszego Pre-
zesa Sàdu Najwy˝szego, a pionu ochrony — zarzàdze-
nie Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego.

Rozdzia∏ 9

Biuro Studiów i Analiz

§ 46. 1. Biuro Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego
wykonuje w szczególnoÊci zadania zwiàzane z pe∏nie-
niem przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz
przez Sàd Najwy˝szy funkcji zwiàzanych z pieczà nad
zgodnoÊcià z prawem i jednolitoÊcià orzecznictwa sà-
dów powszechnych i wojskowych oraz ocenà spójnoÊci
i jednolitoÊci prawa stosowanego przez sàdy, a tak˝e
sporzàdza projekty opinii, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 7.

2. Biuro Studiów i Analiz wykonuje tak˝e zadania
Sàdu Najwy˝szego wynikajàce z przepisów o dost´pie
do informacji publicznej.

§ 47. Biuro Studiów i Analiz dzieli si´ na dzia∏y:

1) prawa cywilnego;

2) prawa karnego;

3) prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych i prawa
publicznego;
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4) prawa karnego wojskowego;

5) prawa europejskiego.

§ 48. 1. Biurem Studiów i Analiz kieruje Dyrektor,
a pracami dzia∏ów — w razie potrzeby wyznaczenia —
naczelnicy.

2. W ramach dzia∏ów mogà byç tworzone referaty,
którymi kierujà — w razie potrzeby wyznaczenia —
kierownicy referatów.

§ 49. Biuro Studiów i Analiz ma sekretariat, którym
kieruje kierownik sekretariatu.

§ 50. 1. Biuro Studiów i Analiz sk∏ada si´ z cz∏onków
tego Biura, pracowników administracyjnych i obs∏ugi.

2. Cz∏onkiem Biura mo˝e byç:

1) s´dzia Sàdu Najwy˝szego delegowany przez
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego;

2) s´dzia Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku;

3) s´dzia sàdu powszechnego lub wojskowego dele-
gowany do pe∏nienia innych czynnoÊci w Sàdzie
Najwy˝szym;

4) osoba, która z∏o˝y∏a egzamin s´dziowski lub pro-
kuratorski albo ma kwalifikacje do zajmowania
stanowiska s´dziego lub stopieƒ naukowy dokto-
ra nauk prawnych.

§ 51. Szczegó∏owy zakres czynnoÊci Biura Studiów
i Analiz Sàdu Najwy˝szego okreÊla uchwa∏a Kolegium
Sàdu Najwy˝szego w sprawie regulaminu organiza-
cyjnego.

Rozdzia∏ 10

Wybory kandydatów na stanowisko s´dziego
Sàdu Najwy˝szego

§ 52. 1. Liczb´ stanowisk s´dziego Sàdu Najwy˝-
szego przewidzianych do obj´cia ustala Kolegium Sà-
du Najwy˝szego na wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego, kierujàc si´ liczbà stanowisk s´dziow-
skich w Sàdzie Najwy˝szym, liczbà stanowisk nieobj´-
tych, a tak˝e potrzebami Sàdu Najwy˝szego oraz po-
szczególnych izb.

2. Uchwa∏a Kolegium ustalajàca liczb´ stanowisk
przewidzianych do obj´cia powinna zawieraç wskaza-
nie izby Sàdu Najwy˝szego, w której stanowisko ma
byç obj´te.

§ 53. Po podj´ciu uchwa∏y, o której mowa w § 52,
Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego obwieszcza w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” o liczbie, przewidzianych do obj´cia, stanowisk
s´dziego Sàdu Najwy˝szego, ze wskazaniem izby Sàdu
Najwy˝szego, w której stanowisko ma byç obj´te.

§ 54. 1. Kandydatur´ zg∏asza si´ Pierwszemu Pre-
zesowi Sàdu Najwy˝szego przez z∏o˝enie w ciàgu mie-
siàca od obwieszczenia, o którym mowa w § 53, karty
zg∏oszenia. Do karty nale˝y do∏àczyç informacj´ z Kra-
jowego Rejestru Karnego dotyczàcà osoby kandydata

oraz zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e jest zdolny, ze
wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków
s´dziego. Obowiàzek do∏àczenia informacji z Krajowe-
go Rejestru Karnego oraz zaÊwiadczenia o stanie zdro-
wia nie dotyczy kandydata b´dàcego w chwili zg∏asza-
nia kandydatury s´dzià lub prokuratorem.

2. Do karty zg∏oszenia mogà byç do∏àczone opinie
s∏u˝bowe lub zawodowe, rekomendacje i inne doku-
menty uzasadniajàce zg∏oszenie.

3. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, wzór karty zg∏oszenia na wolne
stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego. Karta zg∏o-
szenia powinna zawieraç informacje dotyczàce warun-
ków wymaganych przez ustaw´ od kandydatów na
stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego.

4. Do wykonywania badaƒ stanu zdrowia oraz wy-
dawania zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych zdolnoÊç kandy-
data do pe∏nienia obowiàzków s´dziego Sàdu Najwy˝-
szego stosuje si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia
Ministra SprawiedliwoÊci, wydane na podstawie art. 57
§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.).

§ 55. 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego stwier-
dza, czy kandydatura na stanowisko s´dziego Sàdu
Najwy˝szego zosta∏a zg∏oszona w terminie, czy z∏o˝o-
no prawid∏owo wype∏nionà kart´ zg∏oszenia oraz czy
do∏àczono do niej informacj´ z Krajowego Rejestru
Karnego, a tak˝e zaÊwiadczenie stwierdzajàce zdol-
noÊç kandydata, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏-
nienia obowiàzków s´dziego.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e kandydatura zo-
sta∏a zg∏oszona z uchybieniem terminowi albo ˝e nie
spe∏nia wymaganych warunków formalnych, Pierw-
szy Prezes Sàdu Najwy˝szego odmawia nadania spra-
wie biegu. O odmowie zawiadamia kandydata, w∏aÊci-
wà izb´ oraz Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu
Najwy˝szego, wskazujàc przyczyny odmowy.

§ 56. 1. Po stwierdzeniu spe∏nienia warunków for-
malnych przez kandydata Pierwszy Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego zwraca si´ do Prezesa Sàdu Najwy˝szego
kierujàcego pracà w∏aÊciwej izby o wskazanie s´dzie-
go Sàdu Najwy˝szego, który w wyznaczonym terminie
sporzàdza ocen´ kwalifikacji kandydata.

2. Na wniosek s´dziego Sàdu Najwy˝szego sporzà-
dzajàcego ocen´ kwalifikacji Prezes Sàdu Najwy˝sze-
go mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwych organów o udzie-
lenie niezb´dnych dokumentów i opinii o kandydacie.
Je˝eli kandydatem jest s´dzia, Prezes Sàdu Najwy˝-
szego mo˝e zwróciç si´ o sporzàdzenie dodatkowej
oceny kwalifikacji przez prezesa lub innego s´dziego
w∏aÊciwego sàdu albo s´dziego wizytatora.

3. Ocen´ kwalifikacji kandydata sporzàdza si´ z od-
powiednim zastosowaniem zaleceƒ Krajowej Rady
Sàdownictwa.

§ 57. 1. Kandydatur´ wraz z ocenà kwalifikacji Pierw-
szy Prezes Sàdu Najwy˝szego przedstawia w∏aÊciwej
izbie Sàdu Najwy˝szego do zaopiniowania.
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2. Prezes Sàdu Najwy˝szego zaprasza kandydata
do udzia∏u w zgromadzeniu s´dziów izby. Kandydat
przedstawia si´ cz∏onkom zgromadzenia oraz odpo-
wiada na ich pytania.

3. Zgromadzenie s´dziów izby opiniuje kandydata
w g∏osowaniu tajnym, po wys∏uchaniu oceny jego
kwalifikacji i przeprowadzeniu dyskusji.

4. G∏osujàcy oddaje g∏os za kandydatem, przeciw
kandydatowi lub wstrzymujàcy si´. Oddajàc g∏os „za”,
cz∏onek zgromadzenia okreÊla jednoczeÊnie moc po-
parcia dla kandydata, przyznajàc mu punkty w skali
od 1 do 6.

5. Opini´ o kandydacie, okreÊlajàcà liczb´ uzyska-
nych g∏osów „za”, g∏osów „przeciw” oraz g∏osów
„wstrzymujàcych si´”, a tak˝e liczb´ punktów popar-
cia, Prezes Sàdu Najwy˝szego przekazuje Pierwszemu
Prezesowi Sàdu Najwy˝szego.

§ 58. Wyborów kandydatów na stanowisko s´dzie-
go Sàdu Najwy˝szego dokonuje Zgromadzenie Ogól-
ne S´dziów Sàdu Najwy˝szego, zgodnie z uchwalo-
nym regulaminem.

Rozdzia∏ 11

Asystenci s´dziego Sàdu Najwy˝szego

§ 59. Asystenci s´dziego Sàdu Najwy˝szego za-
trudnieni w Sàdzie Najwy˝szym oraz s´dziowie sàdów
powszechnych lub wojskowych delegowani do pe∏-
nienia funkcji asystenta s´dziego Sàdu Najwy˝szego
wykonujà czynnoÊci w izbach.

§ 60. 1. Prezes Sàdu Najwy˝szego przydziela asy-
stenta s´dziemu Sàdu Najwy˝szego lub wyznacza mu
zadania specjalisty do spraw orzecznictwa, specjalisty
do spraw prawa europejskiego albo wyznacza mu in-
ny zakres czynnoÊci.

2. Asystent mo˝e asystowaç nie wi´cej ni˝ jedne-
mu s´dziemu Sàdu Najwy˝szego.

§ 61. Asystent wykonuje zadania zlecone przez s´-
dziego Sàdu Najwy˝szego, a w szczególnoÊci:

1) przygotowuje wst´pne analizy akt spraw przydzie-
lonych s´dziemu Sàdu Najwy˝szego do referatu;

2) wyszukuje i gromadzi orzecznictwo oraz literatur´,
a tak˝e przeglàda strony internetowe zawierajàce
informacje u˝yteczne przy rozstrzyganiu zagad-
nieƒ prawnych oraz rozpoznawaniu kasacji i in-
nych Êrodków zaskar˝enia;

3) sporzàdza notatki, opinie i ekspertyzy prawne oraz
przygotowuje projekty orzeczeƒ i uchwa∏;

4) sporzàdza projekty uzasadnieƒ i tez;

5) wykonuje czynnoÊci zwiàzane z tworzeniem oraz
redagowaniem izbowych baz orzeczeƒ w progra-
mie „Supremus ©”;

6) uczestniczy w pracach redakcyjnych zwiàzanych
z wydawaniem urz´dowych zbiorów orzeczeƒ
oraz biuletynów Sàdu Najwy˝szego.

§ 62. 1. Asystent-specjalista do spraw orzecznic-
twa wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sàdu
Najwy˝szego kierujàcego pracà izby, a w szczególno-
Êci sporzàdza opinie i ekspertyzy prawne, analizy
orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego lub innych sàdów,
a tak˝e przygotowuje notatki do uchwa∏ i ich uzasad-
nieƒ oraz do pytaƒ kierowanych do Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego.

2. Asystent-specjalista do spraw prawa europej-
skiego wykonuje analizy dotyczàce treÊci, wyk∏adni
i funkcjonowania prawa europejskiego, a w szczegól-
noÊci sporzàdza opinie i ekspertyzy prawne oraz ana-
lizy orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏o-
wieka oraz Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci,
a tak˝e przygotowuje notatki do pytaƒ wst´pnych oraz
dotyczàcych wa˝noÊci aktów organów wspólnoto-
wych, kierowanych do tego Trybuna∏u.

3. Asystenci-specjaliÊci, spe∏niajàcy warunki,
o których mowa w § 50 ust. 2, sà cz∏onkami Biura Stu-
diów i Analiz, skierowanymi do wykonywania zadaƒ
w izbach.

Rozdzia∏ 12

Strój urz´dowy

§ 63. 1. Strojem urz´dowym s´dziego Sàdu Naj-
wy˝szego na rozprawie i posiedzeniu jawnym jest to-
ga i biret, a s´dziego przewodniczàcego tak˝e ∏aƒcuch
z wizerunkiem or∏a.

2. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego, w porozu-
mieniu z Kolegium Sàdu Najwy˝szego, okreÊli szcze-
gó∏owy wzór togi, biretu i ∏aƒcucha.

Rozdzia∏ 13

Piecz´cie urz´dowe

§ 64. 1. Sàd Najwy˝szy, Pierwszy Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego i Prezesi Sàdu Najwy˝szego u˝ywajà piecz´-
ci urz´dowych z wizerunkiem god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej i napisem odpowiadajàcym obowiàzujàcym
przepisom.

2. Izby Sàdu Najwy˝szego i wydzia∏y w izbach mo-
gà u˝ywaç osobnych egzemplarzy piecz´ci. Kontrol´
wydanych piecz´ci sprawuje Szef Kancelarii Pierwsze-
go Prezesa Sàdu Najwy˝szego. Piecz´cie o jednako-
wej treÊci sà oznaczone numerami rozpoznawczymi.

3. Sposób u˝ywania i przechowywania piecz´ci
urz´dowych okreÊla Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝sze-
go w drodze zarzàdzenia.

Rozdzia∏ 14

Czas i miejsce urz´dowania

§ 65. Czas urz´dowania Sàdu Najwy˝szego ustala
Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego. Informacj´ o cza-
sie urz´dowania umieszcza si´ w widocznym miejscu
w budynku Sàdu Najwy˝szego.
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§ 66. 1. Siedzibà Sàdu Najwy˝szego jest budynek
po∏o˝ony w Warszawie przy placu Krasiƒskich nr 2/4/6.

2. Na zewnàtrz budynku umieszcza si´ tablic´ z na-
zwà „Sàd Najwy˝szy” oraz god∏o Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

§ 67. 1. Wewnàtrz budynku, w widocznym miejscu,
umieszcza si´ tablic´ informujàcà o rozmieszczeniu
jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem sal rozpraw oraz sekretariatów izb i sekreta-
riatów wydzia∏ów.

2. W widocznym miejscu wewnàtrz budynku
umieszcza si´ tak˝e tablic´ przeznaczonà do wywie-
szania obwieszczeƒ przewidzianych w przepisach po-
st´powania.

3. Tablice informacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà mieç form´ tablic Êwietlnych lub ekranów.

§ 68. 1. W salach rozpraw (posiedzeƒ) na Êcianie za
sto∏em s´dziowskim umieszcza si´ wizerunek or∏a.

2. Na stole s´dziowskim znajdujà si´ tabliczki z na-
pisem „Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego”, „Prezes
Sàdu Najwy˝szego” lub „S´dzia Sàdu Najwy˝szego”
oraz imionami i nazwiskami s´dziów zasiadajàcych
w sk∏adzie orzekajàcym. Przed imieniem i nazwiskiem
s´dziego delegowanego do Sàdu Najwy˝szego
umieszcza si´ wyrazy „s´dzia delegowany”. Wzór ta-
bliczki okreÊli Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego
w porozumieniu z Kolegium Sàdu Najwy˝szego.

3. Obok sto∏u s´dziowskiego umieszcza si´ flag´
paƒstwowà Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 69. W salach rozpraw (posiedzeƒ) cz´Êç przezna-
czona na umieszczenie sto∏u s´dziowskiego oraz cz´Êç
przeznaczona dla osób uczestniczàcych w rozprawie
powinna byç oddzielona od cz´Êci przeznaczonej dla
publicznoÊci.

§ 70. Rejestry sàdowe oraz bazy orzeczeƒ sà two-
rzone i prowadzone w formie elektronicznej w progra-
mie komputerowym „Supremus ©”, stanowiàcym
urzàdzenie Sàdu Najwy˝szego, podlegajàce ochronie
prawnej.

Rozdzia∏ 15

CzynnoÊci przewodniczàcego wydzia∏u

§ 71. 1. Przewodniczàcy wydzia∏u kieruje pracà wy-
dzia∏u, wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sàdu
Najwy˝szego na podstawie § 7 ust. 3, a ponadto:

1) zaznajamia si´ z pismami wp∏ywajàcymi do wy-
dzia∏u i wydaje zarzàdzenia;

2) rozpoznaje wnioski o wyznaczenie obroƒcy lub
pe∏nomocnika z urz´du;

3) na wniosek Prokuratury Krajowej lub Naczelnej
Prokuratury Wojskowej zarzàdza przes∏anie akt do
wglàdu przed rozprawà (posiedzeniem);

4) wyra˝a zgod´ na przeglàdanie akt sprawy oso-
bom nieb´dàcym stronà w post´powaniu, które
wyka˝à uzasadnionà potrzeb´ ich przejrzenia;

5) w przypadkach szczególnie uzasadnionych zarzà-
dza przes∏anie akt do odpowiedniego sàdu w celu
u∏atwienia przejrzenia akt i sporzàdzenia z nich od-
pisów;

6) zarzàdza wydanie lub przes∏anie akt instytutom,
zak∏adom, instytucjom lub bieg∏ym, powo∏anym
do wydania opinii, je˝eli wymagajà tego okolicz-
noÊci sprawy;

7) kontroluje prac´ sekretariatu wydzia∏u, a w razie
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci wydaje zarzàdze-
nia;

8) wydaje zarzàdzenia poza posiedzeniami;

9) zawiadamia Prezesa Sàdu Najwy˝szego o ujaw-
nionych w orzecznictwie sàdów rozbie˝noÊciach
w wyk∏adni prawa;

10) zarzàdza wydawanie kart wst´pu na rozprawy (po-
siedzenia) w razie przewidywanego zwi´kszonego
zainteresowania publicznoÊci;

11) kwalifikuje akta do archiwum;

12) wykonuje inne niezb´dne czynnoÊci.

2. W czasie nieobecnoÊci przewodniczàcego wy-
dzia∏u zast´puje go przewodniczàcy innego wydzia∏u
albo s´dzia wyznaczony przez Prezesa Sàdu Najwy˝-
szego.

Rozdzia∏ 16

CzynnoÊci przygotowawcze do rozprawy
(posiedzenia)

§ 72. Po wp∏yni´ciu akt sprawy Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego (przewodniczàcy wydzia∏u) dokonuje wst´p-
nego badania, czy spe∏nione zosta∏y warunki formal-
ne, a nast´pnie wydaje zarzàdzenia co do dalszego po-
st´powania.

§ 73. 1. Sprawy rozpoznaje si´ wed∏ug kolejnoÊci
wp∏ywu do Sàdu Najwy˝szego, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pre-
zes Sàdu Najwy˝szego (przewodniczàcy wydzia∏u)
mo˝e zarzàdziç wyznaczenie sprawy poza kolejnoÊcià.

§ 74. W zarzàdzeniu o wyznaczeniu rozprawy (po-
siedzenia) wskazuje si´:

1) sk∏ad orzekajàcy;

2) dzieƒ, godzin´ i sal´ rozpraw (posiedzeƒ);

3) strony i inne osoby, które nale˝y wezwaç lub za-
wiadomiç o terminie rozprawy (posiedzenia);

4) inne czynnoÊci konieczne do przygotowania roz-
prawy (posiedzenia).
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§ 75. Akta przes∏ane do wglàdu Prokuraturze Kra-
jowej lub Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powinny
zostaç zwrócone na dwadzieÊcia jeden dni przed ter-
minem rozprawy (posiedzenia).

§ 76. Przed rozprawà (posiedzeniem) powinna od-
byç si´ narada wst´pna w celu omówienia wyst´pujà-
cych w sprawie zagadnieƒ.

Rozdzia∏ 17

Rozprawy i posiedzenia

§ 77. 1. Sàd Najwy˝szy orzeka na rozprawach i po-
siedzeniach. Posiedzenia sà jawne albo niejawne.

2. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosuje si´,
je˝eli przepisy ustawy normujàce post´powanie przed
Sàdem Najwy˝szym stanowià inaczej.

§ 78. Rozprawy i posiedzenia odbywajà si´ w sa-
lach rozpraw i salach posiedzeƒ w budynku b´dàcym
siedzibà Sàdu Najwy˝szego.

§ 79. 1. Rozprawà i posiedzeniem kieruje przewod-
niczàcy.

2. Je˝eli w sk∏adzie orzekajàcym uczestniczy
Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego, Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego albo przewodniczàcy wydzia∏u, przewodnic-
two nale˝y do niego.

§ 80. S´dziowie wk∏adajà biret przy wchodzeniu na
sal´ i wychodzeniu z niej, a tak˝e w czasie og∏aszania
wyroku i uchwa∏y oraz odbierania przyrzeczenia.

§ 81. 1. Przewodniczàcy zajmuje miejsce Êrodkowe
za sto∏em s´dziowskim, a pozostali s´dziowie po bo-
kach przewodniczàcego. Z prawej strony przed sto∏em
s´dziowskim zajmuje miejsce protokolant.

2. Prokurator, oskar˝yciel inny ni˝ prokurator, po-
wód i wnioskodawca zajmujà miejsca przed sto∏em s´-
dziowskim po prawej stronie, a oskar˝ony, pozwany
i inny uczestnik post´powania — po lewej stronie sàdu.

§ 82. 1. W czasie rozprawy i posiedzenia jawnego
na sali znajduje si´ woêny, który wykonuje zarzàdzenia
przewodniczàcego, a w szczególnoÊci strze˝e porzàd-
ku w czasie przerw.

2. Woêny wywo∏uje sprawy oraz oznajmia wejÊcie
sk∏adu orzekajàcego na sal´, wypowiadajàc g∏oÊno
s∏owa: „Sàd Najwy˝szy! Prosz´ wstaç!”. Przed wyj-
Êciem sàdu z sali woêny wypowiada g∏oÊno s∏owa:
„Prosz´ wstaç!”.

3. W czasie rozprawy i posiedzenia jawnego woê-
ny u˝ywa stroju urz´dowego.

§ 83. W razie przewidywanego zwi´kszonego zain-
teresowania publicznoÊci przewodniczàcy wydzia∏u
mo˝e zarzàdziç wydawanie kart wst´pu na sal´ roz-
praw (posiedzeƒ). W pierwszej kolejnoÊci karty otrzy-

mujà osoby bliskie uczestnikom post´powania oraz
przedstawiciele Êrodków spo∏ecznego przekazu.

§ 84. 1. Wszyscy obecni powstajà z miejsc w cza-
sie wchodzenia sàdu na sal´, odbierania przyrzecze-
nia, og∏aszania wyroku i uchwa∏y oraz w czasie wy-
chodzenia sàdu z sali. W czasie odbierania przyrze-
czenia powstajà z miejsc tak˝e s´dziowie sk∏adu orze-
kajàcego.

2. W czasie rozprawy (posiedzenia) powstaje
z miejsca ka˝da osoba, która przemawia do sàdu i do
której zwraca si´ sàd. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczàcy mo˝e zezwoliç na pozostanie tej oso-
by w pozycji siedzàcej.

§ 85. 1. Przewodniczàcy otwiera, prowadzi i zamyka
rozpraw´ (posiedzenie), udziela g∏osu, zadaje pytania,
upowa˝nia do zadawania pytaƒ i og∏asza orzeczenia.

2. Przewodniczàcy czuwa w szczególnoÊci, aby:

1) rozprawa (posiedzenie) rozpocz´∏a i zakoƒczy∏a
si´ punktualnie oraz przebiega∏a w spokoju i z za-
chowaniem powagi;

2) w toku rozprawy (posiedzenia) nie pomini´to ˝ad-
nych istotnych okolicznoÊci koniecznych do wyda-
nia orzeczenia;

3) podczas narady omówiono wszystkie wy∏aniajàce
si´ zagadnienia.

3. W razie potrzeby przewodniczàcy wzywa funk-
cjonariuszy Policji lub stra˝y sàdowej.

§ 86. 1. Po otwarciu rozprawy (posiedzenia), spraw-
dzeniu obecnoÊci oraz sprawozdaniu s´dziego spra-
wozdawcy przewodniczàcy udziela g∏osu osobom
uprawnionym do udzia∏u w rozprawie (posiedzeniu),
wed∏ug ustalonej przez siebie kolejnoÊci.

2. Ka˝da osoba przemawia tylko raz. Je˝eli sprawa
jest szczególnie zawi∏a, przewodniczàcy mo˝e w okre-
Êlonej kwestii udzieliç g∏osu ponownie.

§ 87. Sàd (przewodniczàcy) mo˝e zezwoliç — na
wniosek z∏o˝ony przed rozprawà (posiedzeniem) —
przedstawicielom Êrodków spo∏ecznego przekazu na
utrwalanie obrazu i dêwi´ku, je˝eli dokonywanie tych
czynnoÊci nie b´dzie utrudnia∏o prowadzenia rozpra-
wy (posiedzenia).

§ 88. 1. Je˝eli przewodniczàcy uzna, ˝e z∏o˝enie do
akt sprawy okazanego mu przedmiotu lub dokumentu
albo odpisu lub wyciàgu z dokumentu jest zb´dne, na-
kazuje opisanie tego przedmiotu lub dokumentu
w protokole, wskazujàc osob´, która je przedstawi∏a.

2. Na dokumencie z∏o˝onym do akt w czasie po-
siedzenia protokolant zamieszcza wzmiank´, przez
kogo dokument zosta∏ z∏o˝ony. W razie z∏o˝enia do
akt sprawy przedmiotu, a tak˝e gdy ze wzgl´du na ro-
dzaj dokumentu mo˝e byç on zwrócony po ukoƒcze-
niu post´powania — wzmiank´ takà zamieszcza si´
w protokole.
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§ 89. 1. W toku post´powania mo˝na wydaç stro-
nie z∏o˝ony przez nià w sprawie przedmiot lub doku-
ment tylko na zarzàdzenie przewodniczàcego rozpra-
wy (posiedzenia) podj´te w porozumieniu z s´dzià
sprawozdawcà.

2. Po ukoƒczeniu post´powania wydanie stronie
przedmiotu lub dokumentu nast´puje na zarzàdzenie
przewodniczàcego wydzia∏u.

3. Wydanie dokumentu stronie nast´puje dopiero
po z∏o˝eniu przez nià do akt uwierzytelnionego odpisu
lub wyciàgu z dokumentu, z tym ˝e w przypadku,
o którym mowa w ust. 2, przewodniczàcy mo˝e zwol-
niç stron´ z tego obowiàzku.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
wydawania przedmiotów lub dokumentów osobom
innym ni˝ strona.

§ 90. O wydaniu z akt dokumentów, odpisów, kse-
rokopii i innych pism nale˝y uczyniç wzmiank´ w ak-
tach sprawy, pod którà osoba odbierajàca kwituje od-
biór w przypadku dokonania go w sekretariacie sàdo-
wym.

§ 91. Rozprawa (posiedzenie) mo˝e byç odwo∏ana,
odroczona lub przerwana tylko z wa˝nej przyczyny.
W przypadku odroczenia lub przerwania rozprawy
(posiedzenia) nale˝y og∏osiç nast´pny termin, chyba
˝e ze wzgl´du na przyczyn´ odroczenia lub przerwania
niezw∏oczne wyznaczenie nast´pnego terminu nie jest
mo˝liwe.

§ 92. 1. Przewodniczàcy zamyka rozpraw´ (posie-
dzenie), gdy wszystkie niezb´dne czynnoÊci zosta∏y
dokonane, i zarzàdza narad´.

2. W naradzie biorà udzia∏ tylko s´dziowie sk∏adu
orzekajàcego.

3. Sàd mo˝e zamkni´tà rozpraw´ (posiedzenie)
otworzyç na nowo.

§ 93. 1. Na rozprawach i posiedzeniach jawnych
protokolant sporzàdza protokó∏, który podpisujà prze-
wodniczàcy i protokolant.

2. Z posiedzenia niejawnego, je˝eli nie wydano
orzeczenia, sporzàdza si´ notatk´ urz´dowà, którà
podpisuje przewodniczàcy.

Rozdzia∏ 18

Orzeczenia

§ 94. 1. Orzeczenie podlegajàce og∏oszeniu sporzà-
dza si´ i og∏asza bezpoÊrednio po zamkni´ciu rozpra-
wy (posiedzenia) i naradzie, chyba ˝e og∏oszenie odro-
czono.

2. Orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym
sporzàdza si´ bezpoÊrednio po jego podj´ciu.

3. Orzeczenie sporzàdza s´dzia sprawozdawca.

§ 95. 1. Na wyroku nad wyrazami „Wyrok w imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej” zamieszcza si´ wizeru-
nek or∏a.

2. W orzeczeniu przy imionach i nazwiskach prze-
wodniczàcego i sprawozdawcy dopisuje si´ odpo-
wiednio, uj´te w nawiasach, wyrazy „przewodniczà-
cy” i „sprawozdawca”.

§ 96. 1. Uzasadnienie orzeczenia sporzàdza s´dzia
sprawozdawca. S´dzia sprawozdawca nie ma obo-
wiàzku sporzàdzenia uzasadnienia orzeczenia, do któ-
rego zg∏osi∏ zdanie odr´bne.

2. Je˝eli s´dzia sprawozdawca odmówi∏ sporzà-
dzenia uzasadnienia orzeczenia, do którego zg∏osi∏
zdanie odr´bne, albo je˝eli sporzàdzenie uzasadnienia
orzeczenia przez s´dziego sprawozdawc´ nie jest mo˝-
liwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania
nie mo˝na przewidzieç, uzasadnienie orzeczenia spo-
rzàdza s´dzia, który bra∏ udzia∏ w wydaniu orzeczenia,
wyznaczony przez przewodniczàcego rozprawy (po-
siedzenia). W takim przypadku przy imieniu i nazwisku
s´dziego, który sporzàdzi∏ uzasadnienie, dopisuje si´,
uj´ty w nawiasach, wyraz „uzasadnienie”.

3. Uzasadnienie powinno byç jasne i mo˝liwie naj-
krótsze oraz ograniczaç si´ do kwestii istotnych.
W uzasadnieniu nale˝y unikaç obcych i nieu˝ywanych
powszechnie wyra˝eƒ oraz zb´dnych odwo∏aƒ do lite-
ratury prawniczej.

Rozdzia∏ 19

Posiedzenia i uchwa∏y sk∏adów powi´kszonych

§ 97. 1. Sàd Najwy˝szy podejmuje uchwa∏´ zawie-
rajàcà rozstrzygni´cie zagadnienia prawnego w kon-
kretnej sprawie na posiedzeniu jawnym, a w pozosta-
∏ych przypadkach na posiedzeniu niejawnym. W po-
siedzeniu mo˝e braç udzia∏ tak˝e organ, który z∏o˝y∏
wniosek o podj´cie uchwa∏y.

2. Podj´cie uchwa∏y w przedmiocie odstàpienia od
zasady prawnej nast´puje na posiedzeniu niejawnym
tak˝e wówczas, gdy zamiar odstàpienia od tej zasady
powsta∏ w konkretnej sprawie.

3. Do podj´cia uchwa∏y pe∏nego sk∏adu Sàdu Naj-
wy˝szego i sk∏adu izb wymagana jest obecnoÊç co naj-
mniej 2/3 s´dziów ka˝dej z izb. Do podj´cia uchwa∏y
sk∏adu izby wymagana jest obecnoÊç 2/3 s´dziów tej
izby.

§ 98. 1. W sprawach o podj´cie uchwa∏y w pe∏nym
sk∏adzie izby lub w sk∏adzie siedmiu s´dziów Prezes
Sàdu Najwy˝szego kierujàcy izbà — lub z jego upo-
wa˝nienia przewodniczàcy wydzia∏u — zarzàdza spo-
rzàdzenie przez s´dziego sprawozdawc´ (s´dziów
sprawozdawców) projektu uchwa∏y lub referatu obej-
mujàcego wst´pnà analiz´ zagadnienia prawnego
przedstawionego do rozstrzygni´cia.

2. Odpisy projektu uchwa∏y lub referatu dor´cza
si´ s´dziom sk∏adu orzekajàcego, a w razie uzasadnio-
nej potrzeby tak˝e pozosta∏ym s´dziom w izbie; poza
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tym odpisów projektu uchwa∏y i referatu nie sporzà-
dza si´ ani nie udost´pnia do wglàdu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w sprawach o podj´cie uchwa∏y przez pe∏ny sk∏ad Sà-
du Najwy˝szego lub przez sk∏ad izb, w tym ˝e zarzà-
dzenie sporzàdzenia projektu uchwa∏y lub referatu
wydaje Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub wy-
znaczony przez niego Prezes Sàdu Najwy˝szego.

§ 99. 1. Posiedzeniom w sk∏adzie powi´kszonym
przewodniczy Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub
Prezes Sàdu Najwy˝szego.

2. Posiedzeniu sk∏adu siedmiu s´dziów, je˝eli nie
uczestniczy w nim Prezes Sàdu Najwy˝szego, prze-
wodniczy wyznaczony przez niego przewodniczàcy
wydzia∏u lub inny s´dzia.

§ 100. 1. Je˝eli postanowienie o przedstawieniu za-
gadnienia prawnego do rozstrzygni´cia przez sk∏ad
siedmiu s´dziów lub wniosek o rozstrzygni´cie roz-
bie˝noÊci w wyk∏adni prawa dotyczà w∏aÊciwoÊci dwu
lub wi´cej izb, Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego —
na wniosek Prezesa Sàdu Najwy˝szego kierujàcego
izbà, w której postanowienie wydano lub do której
wniosek wp∏ynà∏ — wyznacza do sk∏adu s´dziów ka˝-
dej z izb.

2. Sk∏adowi przewodniczy Prezes Sàdu Najwy˝sze-
go kierujàcy izbà, w której postanowienie wydano lub
do której wp∏ynà∏ wniosek, chyba ˝e Pierwszy Prezes
Sàdu Najwy˝szego zarzàdzi inaczej.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do po-
siedzeƒ sk∏adu dwóch lub wi´cej izb.

§ 101. 1. Uchwa∏a zostaje podj´ta po niejawnej na-
radzie s´dziów uczestniczàcych w sk∏adzie orzekajàcym.
Narada obejmuje sprawozdanie s´dziego sprawozdaw-
cy, dyskusj´, g∏osowanie, omówienie zasadniczych mo-
tywów rozstrzygni´cia oraz sporzàdzenie uchwa∏y.

2. Przewodniczàcy zbiera g∏osy s´dziów wed∏ug
ich starszeƒstwa s∏u˝bowego, poczynajàc od najm∏od-
szego s∏u˝bà, a sam g∏osuje ostatni. Sprawozdawca,
tak˝e gdy jest przewodniczàcym, g∏osuje jako pierw-
szy. S´dzia nie mo˝e wstrzymaç si´ od g∏osowania,
a uchwa∏a zostaje podj´ta wi´kszoÊcià g∏osów.

3. Uchwa∏´ podpisujà wszyscy s´dziowie. S´dzia,
który przy g∏osowaniu nie zgodzi∏ si´ z wi´kszoÊcià,
mo˝e przy podpisywaniu uchwa∏y zg∏osiç zdanie od-
r´bne, dodajàc do podpisu odpowiednià wzmiank´.

4. Je˝eli na naradzie s´dziowskiej w sk∏adzie izby
(izb) albo pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego, przy pa-
rzystej liczbie s´dziów, ˝adne z proponowanych roz-
strzygni´ç nie uzyska∏o wi´kszoÊci g∏osów, Sàd Naj-
wy˝szy odracza posiedzenie.

§ 102. 1. Uchwa∏´ og∏asza si´ bezpoÊrednio po jej
podj´ciu. W wyjàtkowych przypadkach sàd mo˝e od-
roczyç og∏oszenie uchwa∏y na okres do czternastu dni.

2. Uchwa∏´ og∏asza przewodniczàcy w obecnoÊci
sk∏adu orzekajàcego, tak˝e wtedy, gdy og∏oszenie zo-
sta∏o odroczone. Na ˝àdanie s´dziego, który zg∏osi∏
zdanie odr´bne, przewodniczàcy og∏asza o zg∏oszeniu
tego zdania.

3. Uzasadnienie uchwa∏y sporzàdza si´ w terminie
trzydziestu dni. Przepis § 96 stosuje si´ odpowiednio.

4. Uzasadnienie podpisujà wszyscy s´dziowie, nie
wy∏àczajàc s´dziów przeg∏osowanych i tych, którzy zg∏o-
sili zdanie odr´bne. Je˝eli s´dzia nie mo˝e podpisaç uza-
sadnienia, przewodniczàcy lub najstarszy s∏u˝bà s´dzia
zaznacza pod uzasadnieniem przyczyn´ braku podpisu.

5. W razie potrzeby, jeszcze przed podpisaniem
uzasadnienia, przewodniczàcy mo˝e zarzàdziç dodat-
kowà narad´ i g∏osowanie nad treÊcià uzasadnienia
uchwa∏y.

6. W chwili podpisywania uzasadnienia uchwa∏y
s´dzia mo˝e zg∏osiç zdanie odr´bne do uzasadnienia.
Przepis § 101 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
uzasadnienie zdania odr´bnego do uzasadnienia spo-
rzàdza si´ w terminie czternastu dni od chwili podpi-
sania uzasadnienia uchwa∏y przez sk∏ad orzekajàcy.

§ 103. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio do posiedzeƒ w sk∏adzie trzech s´dziów,
chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 20

Uniewa˝nienie prawomocnego orzeczenia
i wytkni´cie uchybienia

§ 104. 1. Postanowienie o uniewa˝nieniu prawo-
mocnego orzeczenia sàdowego wydanego w sprawie,
która ze wzgl´du na osob´ lub przedmiot nie podle-
ga∏a orzecznictwu sàdów, Sàd Najwy˝szy mo˝e wydaç
na posiedzeniu niejawnym.

2. Postanowienie z uzasadnieniem dor´cza si´
stronom oraz Prokuratorowi Generalnemu.

§ 105. O wytkni´ciu uchybienia w∏aÊciwemu sàdo-
wi Sàd Najwy˝szy orzeka postanowieniem na posie-
dzeniu niejawnym. Uwierzytelniony odpis postano-
wienia z uzasadnieniem dor´cza si´ prezesowi w∏aÊci-
wego sàdu.

Rozdzia∏ 21

Publikacja orzeczeƒ

§ 106. S´dzia sporzàdzajàcy uzasadnienie orzecze-
nia koƒczàcego post´powanie w sprawie, przy jego
podpisaniu wype∏nia kart´ informacyjnà wed∏ug wzoru
okreÊlonego w zarzàdzeniu w sprawie organizacji i za-
kresu dzia∏ania sekretariatów sàdowych oraz innych
jednostek administracyjnych w Sàdzie Najwy˝szym.

§ 107. Zasady publikacji orzeczeƒ okreÊla Pierwszy
Prezes Sàdu Najwy˝szego w drodze zarzàdzenia wy-
danego na wniosek Prezesa Sàdu Najwy˝szego kieru-
jàcego pracà danej izby.
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Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt

(Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122,
poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) og∏asza si´ wykaz przed-
si´biorców zajmujàcych si´ wytwarzaniem i obrotem
Êrodkami ˝ywienia zwierzàt, który jest okreÊlony w za-
∏àczniku do obwieszczenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie wykazu przedsi´biorców zajmujàcych si´ wytwarzaniem i obrotem Êrodkami ˝ywienia zwierzàt

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

(Za∏àcznik do obwieszczenia stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 grudnia 2003 r.

w sprawie wykazu towarów podlegajàcych weterynaryjnej kontroli granicznej

Na podstawie art. 14 ust. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 752, z póên. zm.2)) og∏asza si´ wykaz towarów

podlegajàcych weterynaryjnej kontroli granicznej,
który jest okreÊlony w za∏àczniku do obwiesz-
czenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

———————
3) Niniejsze obwieszczenie zast´puje obwieszczenie Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie wykazu towarów podlegajàcych weterynaryj-
nej kontroli granicznej (M. P. Nr 26, poz. 376).

Rozdzia∏ 22

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 108. S´dziowie i prezesi wchodzàcy w sk∏ad izb
w chwili wejÊcia w ˝ycie niniejszego regulaminu
wchodzà w sk∏ad tych izb w rozumieniu § 25 ust. 1—3.

§ 109. Sprawy zarejestrowane w izbie, która nie
jest w∏aÊciwa wed∏ug przepisów niniejszego regula-

minu, podlegajà przekazaniu do izby w∏aÊciwej, chy-
ba ˝e termin rozprawy (posiedzenia) zosta∏ ju˝ wyzna-
czony.

§ 110. W okresie trzech lat od wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego regulaminu asystent mo˝e asystowaç trzem
s´dziom Sàdu Najwy˝szego.

§ 111. Do dnia 31 grudnia 2005 r. dopuszczalne jest
u˝ywanie dotychczasowego stroju urz´dowego.


