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21/07/2017 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O SĄDZIE NAJWYŻSZYM Z 20 LIPCA 2017 R. 

 

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym z dnia 20 lipca 2017 r. W zestawieniu uwaga skupiona została jedynie na 

zmianach odnoszących się bezpośrednio do Sądu Najwyższego, pominięto natomiast zmiany dotyczące przepisów innych ustaw m.in. Prawa o ustroju sądów wojskowych, 

Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prawa o prokuraturze oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

odnoszące się przede wszystkim do kwestii postępowań dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Ustawa zmienia również ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, 

przewidując, że członków sędziowskich KRS wybiera Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.  

Niejasna pozostaje kwestia ewentualnego wpływu projektowanej regulacji na Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie bowiem z art. 49 Prawa o ustroju sądów 

administracyjnych, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

Sądu Najwyższego, a określone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa SN przysługują Prezesowi NSA. 

W zestawieniu użyto następujących skrótów: SN – Sąd Najwyższy, PPSN – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, MS – Minister Sprawiedliwości, Prezes Izby Dyscyplinarnej – 

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej. 

Zmiany w stosunku do pierwotnie wniesionego projektu (druk nr 1727) zaznaczono na czerwono. 

Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

1.  Zmiana struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego 
SN dzieli się na trzy izby: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego oraz 
Dyscyplinarną. 

art. 3 § 1 SN dzieli się na cztery Izby: Cywilną; Karną; Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; 
Wojskową. 

art. 3 § 1 

2.  Prezydent, na wniosek Ministra Sprawiedliwości i po zasięgnięciu 
opinii KRS, określi regulamin Sądu Najwyższego 

art. 3 § 2 Regulamin SN uchwala Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Sądu Najwyższego. 

art. 3 § 2 

3.  Prezydent, na wniosek Ministra Sprawiedliwości (i po opinii KRS) 
określi całkowitą liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie 
Najwyższym oraz liczbę stanowisk w poszczególnych izbach 

art. 3 § 2 Prezydent RP, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów Sądu Najwyższego, ustala, w drodze 
rozporządzenia, liczbę stanowisk sędziowskich w 
SN. 

art. 23 
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

Prezydent określa w regulaminie SN liczbę stanowisk sędziowskich 
sędziów SN oraz liczbę stanowisk sędziowskich SN w poszczególnych 
izbach. 

4.  Utworzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z wyłączną 
kompetencją do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych 
Stworzenie Izby Dyscyplinarnej, do której kompetencji należeć będą 
sprawy dyscyplinarne sędziów SN, sprawy związane z 
postępowaniami dyscyplinarnymi przedstawicieli zawodów 
prawniczych (adwokatów, radców prawnych, komorników 
sądowych, prokuratorów itd.), sprawy z zakresu przeniesienia 
sędziego SN w stan spoczynku oraz wszelkie sprawy z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów SN. Izba ta 
będzie także rozpatrywać odwołania od uchwał Krajowej Rady 
Sądownictwa. Do orzekania w sądzie dyscyplinarnym uprawnieni są 
wyłącznie sędziowie Izby Dyscyplinarnej. 

art. 5 Brak Izby Dyscyplinarnej. Do orzekania w sądach 
dyscyplinarnych uprawnieni są wszyscy sędziowie 
SN, z wyjątkiem PPSN, Prezesów SN oraz Rzecznika 
Dyscyplinarnego SN i jego zastępcy.  

art. 53 § 2 

5.  Wyjęcie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
dotyczących sędziów SN spod kognicji sądów pracy i przekazanie ich 
do właściwości Izby Dyscyplinarnej SN 

art. 5 § 1 
pkt 2; art. 
art. 60 

Spory ze stosunku służbowego sędziego SN lub z 
nim związane rozstrzygają sądy pracy. 

art. 40 § 3 

6.  Niezależna pozycja Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą 
Izby Dyscyplinarnej, odebranie Pierwszemu Prezesowi SN niemal 
wszystkich kompetencji w zakresie funkcjonowania Izby 
Dyscyplinarnej 

 W zakresie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej to Prezes tej Izby 
kieruje pracami SN i reprezentuje SN (art 13 § 2).  

 Prezes Izby Dyscyplinarnej sporządza własną roczną informację o 
działalności tej izby, którą PPSN załącza do rocznej informacji o 
działalności SN (art. 6 § 1). 

 Prezes Izby Dyscyplinarnej może samodzielnie (bez udziału PPSN) 
przedstawiać właściwym organom uwagi o stwierdzonych 
nieprawidłowościach lub lukach w prawie (art. 7 § 2). 

art. 13 § 2 
art. 6 § 1 
art. 7 § 2 
art. 8 § 4 
art. 13 § 4 
art. 13 § 6 
art. 72, 74 
 

Brak Prezesa Izby Dyscyplinarnej. Brak ograniczeń 
Pierwszego Prezesa SN w wykonywaniu 
wymienionych kompetencji. W czasie nieobecności 
PPSN zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes 
SN (art. 11 § 4). 

art. 11 § 1 
art. 4 § 1 
art. 5 
art. 6 § 2 
art. 11 § 2 
art. 11 § 4 
art. 66 
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

 Prezesowi Izby Dyscyplinarnej (a nie PPSN) przysługują 
uprawnienia ministra właściwego ds. finansów publicznych w 
zakresie budżetu SN związanego z funkcjonowaniem Izby 
Dyscyplinarnej (art. 8 § 4). 

 Prezes Izby Dyscyplinarnej samodzielnie powołuje 
przewodniczących wydziałów tej Izby (art. 13 § 4). 

 W razie nieobecności PPSN zastępuje go Prezes Izby 
Dyscyplinarnej (a nie jak dotychczas Prezes SN wyznaczony przez 
PPSN) (art. 13 § 6). 

 Utworzenie Kancelarii Prezesa Izby Dyscyplinarnej, odrębnej od 
kancelarii PPSN. Prezes Izby Dyscyplinarnej ustala regulamin tej 
Kancelarii oraz powołuje jej szefa (art. 72, 74). 

 Zwiększenie liczby kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego przedstawianych Prezydentowi 
Prezydent powołuje PPSN spośród pięciu kandydatów 
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 
Najwyższego (regulacja niezsynchronizowana z art. 18 § 1 pkt 1, który 
przewiduje kompetencję Zgromadzenia Ogólnego do wyboru trzech 
kandydatów). 

art. 12 § 2 Prezydent powołuje PPSN spośród dwóch 
kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 

art. 16 § 1 
pkt 3 

7.  Wprowadzenie do ustawy szczegółowej procedury wyboru 
kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Podjęcie uchwały co do wyboru kandydatów wymaga obecności co 
najmniej 2/3 wszystkich sędziów SN. Jednakże jeśli nie uda się podjąć 
uchwały ze względu na brak kworum, na kolejnym posiedzeniu 
wystarczy już obecność co najmniej połowy sędziów SN. 
 

art. 12 § 2-9 Szczegółowa procedura wyboru kandydatów na 
PPSN uregulowana w regulaminie wyboru 
kandydatów na stanowisko PPSN, uchwalanym 
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN (zgodnie z 
nim m.in. podjęcie uchwały wymaga zawsze 
obecności co najmniej 2/3 sędziów każdej z Izb). 

art. 16 § 1 
pkt 1 

8.  Wprowadzenie katalogu przypadków, gdy dochodzi do wygaśnięcia 
mandatu do zajmowania stanowisk Pierwszego Prezesa SN oraz 
Prezesów SN przed upływem kadencji, w tym w razie ukończenia 65 
lat. 

art. 12 § 10 
art. 14 § 5 

Brak wprost takiego katalogu, kadencja PPSN i 
Prezesa SN nie wygasa w razie ukończenia 65 lat. 
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

Kadencja PPSN oraz Prezesów SN wygasa przed upływem kadencji w 
razie wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN, przejścia w stan 
spoczynku, zrzeczenia się stanowiska oraz ukończenia wieku 65 lat. 

9.  Rozszerzenie możliwości zostania sędzią Sądu Najwyższego 
(przesłanka doświadczenia) 
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN może być powołany 
ten, kto ma: 

 co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku sędziego sądu 
rejonowego lub prokuratora prokuratury rejonowej lub 
radcy Prokuratorii Generalnej RP; lub 

 przez 10 lat wykonywał w Polsce zawód adwokata, radcy 
prawnego lub notariusza; lub 

 zajmował stanowisko sędziego sądu okręgowego lub 
prokuratora prokuratury okręgowej lub prokuratora 
Instytutu Pamięci Narodowej i ma co najmniej 5-letni staż 
pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora; lub 

 zajmował stanowisko sędziego sądu apelacyjnego lub 
prokuratora prokuratury regionalnej i ma co najmniej 3-letni 
staż pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora; lub 

 zajmuje stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej lub 
Prezesa Prokuratorii Generalnej RP lub wiceprezesa 
Prokuratorii Generalnej RP. 

art. 24 § 1 
pkt 6 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN 
może być powołany ten, kto ma co najmniej 10-letni 
staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, 
Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, jej wiceprezesa 
lub radcy albo wykonywania w Polsce zawodu 
adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 
 

art. 22 § 1 
pkt 6 

10.  Sędzią SN może zostać jedynie osoba, która nie pełniła służby 
zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów 
bezpieczeństwa państwa 
Równocześnie wprowadzenie przesłanki wygaśnięcia stosunku 
służbowego sędziego SN w przypadku stwierdzenia, że pełnił służbę, 
pracował lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa 
państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. 

art. 24 § 1 
pkt 7 
art. 30 § 1 
pkt 7 

Brak takiej regulacji.  
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

 

11.  Sędzią SN może być osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo 
polskie 
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN może być powołany 
tylko ten, kto posiada wyłącznie obywatelstwo polskie. 

art. 24 § 1 
pkt 1 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN 
może być powołany tylko ten, kto ma 
obywatelstwo polskie. Brak wymogu wyłączności. 

art. 22 § 1 
pkt 1 

12.  Konieczna zgoda Ministra Sprawiedliwości dla ubiegania się 
powołanie na sędziego SN po ukończeniu 65 r.ż. 
Osoba, która ukończyła 65 lat może ubiegać się o powołanie na 
stanowisko sędziego SN jedynie po uzyskaniu zgody MS. 

art. 24 § 4 Brak takich ograniczeń.  

13.  Minister Sprawiedliwości obwieszcza o liczbie wolnych stanowisk 
sędziowskich przewidzianych do objęcia 
MS, po zasięgnięciu opinii Prezesów SN, obwieszcza w Dzienniku 
Urzędowym RP „Monitor Polski” o liczbie wolnych stanowisk 
sędziowskich przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach. 
 

art. 25 § 1  Pierwszy Prezes SN obwieszcza w Dzienniku 
Urzędowym RP „Monitor Polski” o liczbie wolnych 
stanowisk sędziowskich przewidzianych do objęcia. 

art. 24 § 1 

14.  Pominięcie udziału Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN przy 
wyborze kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie 
Kandydaturę na wolne stanowisko sędziego SN zgłasza się 
bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa (bez udziału 
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN) przez złożenie karty zgłoszenia 
kandydata, której wzór określa MS. 

art. 25 § 3 i 
4 

Kandydaturę zgłasza się Pierwszemu Prezesowi SN, 
który przedstawia kandydaturę właściwiej izbie SN. 
Następnie kandydatura prezentowana jest na 
Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN, które wybiera 
nie więcej niż dwóch kandydatów na wolne 
stanowisko sędziowskie. Wyniki głosowania PPSN 
przekazuje Krajowej Radzie Sadownictwa. 

art. 24 § 3-6 

15.  Małżonkowie i krewni nie mogą być jednocześnie sędziami SN 
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego 
stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz małżonkowie nie 
mogą być jedocześnie sędziami SN. 

art. 26 Osoby pozostające ze sobą w stosunku 
pokrewieństwa do drugiego stopnia lub 
powinowactwa pierwszego stopnia oraz 
małżonkowie nie mogą być sędziami Sądu 
Najwyższego w tej samej izbie, brać udziału w 
jednym składzie orzekającym ani też bezpośrednio 
podlegać sobie służbowo. 

art. 25 

16.  Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziego SN z 70 na 65 
lat. Możliwość dalszego zajmowania stanowiska po osiągnięciu 

art. 31 § 1 i 
5 

Sędzia SN przechodzi w stan spoczynku z dniem 
ukończenia 70. roku życia, chyba że złoży PPSN w 

art. 30 § 1 i 
5 
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

tego wieku tylko za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa, po 
zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości. 
Sędzia SN przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 r.ż., 
chyba że złoży zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenia o woli 
dalszego zajmowania stanowiska i KRS (po zasięgnięciu opinii MS) 
wyrazi na to zgodę. W razie uzyskania zgody może zajmować 
stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70 r.ż., chyba że uzyska 
ponownie zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska. Zgoda taka może 
być udzielona ponownie na okres 5 lat, nie więcej niż dwukrotnie. 

przypisanym terminie oświadczenie o woli dalszego 
zajmowania stanowiska i zaświadczenie lekarskie. 
W razie złożenia oświadczenia sędzia może 
zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 
72 r.ż. 

17.  Możliwość delegowania przez Ministra Sprawiedliwości także 
sędziego sądu rejonowego do pełnienia czynności sędziowskich w 
Sądzie Najwyższym 
Na wniosek I Prezesa SN Minister Sprawiedliwości, na czas określony, 
nie dłuższy niż 2 lata, może delegować sędziego każdego sądu 
powszechnego posiadającego co najmniej 10-letni staż pracy, za jego 
zgodą, do pełnienia czynności sędziowskich w SN. 

art. 33 § 1 Możliwość taka istnieje tylko w odniesieniu do 
sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych. 

art. 33 § 1 

18.  Obniżenie maksymalnego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 
sędziego SN 
W przypadku zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym roczny 
wymiar zajęć dydaktycznych sędziego SN nie może przekraczać 50 
godzin dydaktycznych, a w przypadku, gdy co najmniej 3/4 wymiaru 
zajęć stanowią zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
lub na wydziale prawa uniwersytetu – 140 godzin dydaktycznych. 

art. 37 § 3 i 
4 

W przypadku zatrudnienia na stanowisku 
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub 
naukowym łączny wymiar nie może przekraczać 
pełnego wymiaru czasu pracy pracowników 
zatrudnionych na tych stanowiskach. 

art. 37 § 1 

19.  Minister Sprawiedliwości może sprzeciwić się podjęciu lub 
wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia przez sędziego SN 
O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, a także innego 
zajęcia lub sposobu zarobkowania sędzia SN zawiadamia MS, który 
może sprzeciwić się podjęciu lub wykonywaniu dodatkowego 
zatrudnienia, jeśli uzna, że będzie to utrudniało pełnienie 
obowiązków sędziego, osłabiało zaufanie do jego bezstronności lub 
przynosiło ujmę godności urzędu. 

art. 37 § 7 i 
8 

O zamiarze podjęcia, a także o podjęciu innego 
zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia 
zawiadamia PPSN, który wydaje decyzję o 
sprzeciwie, jeżeli uzna, że podejmowanie lub 
kontynuowanie tych czynności będzie 
przeszkadzało w pełnieniu obowiązków sędziego, 
osłabiało zaufanie do jego bezstronności lub 
przynosiło ujmę godności urzędu sędziego. 

art. 37 § 4 
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Lp. Ustawa o SN z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis 
ustawy 

Ustawa o SN z dnia 23 listopada 2002 r. Przepis 
ustawy 

20.  Sędzia SN może wnosić żądania, wystąpienia i zażalenia 
bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw 
Obywatelskich lub Ministra Sprawiedliwości, z pominięciem PPSN 
lub Prezesa SN 

art. 39 § 3 Wszelkie (bez wyjątków) żądania, wystąpienia i 
zażalenia w sprawach związanych z pełnionym 
urzędem sędzia może wnosić tylko do Prezesa SN 
lub PPSN. 

art. 40 § 1 

21.  Wprowadzenie 24-godzinnego terminu dla sądu dyscyplinarnego 
na podjęcie uchwały w przypadku wniosku o zezwolenie na 
pociągnięcie od odpowiedzialności karnej lub tymczasowe 
aresztowanie sędziego SN 
Dotyczy to ujęcia sędziego na gorącym uczynku zbrodni lub występku 
zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 
co najmniej 8 lat lub występków spowodowania wypadku w 
komunikacji w stanie nietrzeźwości lub prowadzenia pojazdu w 
stanie nietrzeźwości. 

art. 48 § 2 Brak takiej regulacji.  

22.  Obniżenie liczebności składów sądów dyscyplinarnych 
Sądy dyscyplinarne orzekają w I instancji w składzie jednego sędziego 
Izby Dyscyplinarnej (a przypadku przewinień wyczerpujących 
znamiona umyślnych przestępstw ściąganych z oskarżenia 
publicznego – w składzie 3 sędziów), w II instancji w składzie trzech 
sędziów. 

art. 52 Sądy dyscyplinarne orzekają w I instancji w składzie 
trzech sędziów SN, w II instancji w składzie siedmiu 
sędziów SN. 

art. 53 § 1 

23.  Minister Sprawiedliwości może powołać własnego Rzecznika 
Dyscyplinarnego do prowadzenia określonej sprawy sędziego SN 
MS może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra 
Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy sędziego SN – 
wtedy wyłącza on udział Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu 
Najwyższego, powoływanego przez Kolegium SN. Może on wszcząć 
postępowania na wniosek MS lub wstąpić do toczącego się 
postępowania. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości 
powoływany jest spośród prokuratorów wskazanych przez 
Prokuratora Krajowego.  
 

art. 54 Brak takiej kompetencji. Występuje jedynie 
Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego 
powoływany przez Kolegium SN. 

art. 54 
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24.  Wprowadzenie nowej kary dyscyplinarnej – obniżenia 
wynagrodzenia 
Karą dyscyplinarną jest także obniżenie wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego o 5%-20% na okres od 6 miesięcy do 2 lat. 

art. 55 § 1 Brak takiej kary dyscyplinarnej. art. 55 § 1 

25.  Podanie wszelkich prawomocnych wyroków dyscyplinarnych do 
publicznej wiadomości 
Prawomocne wyroki dyscyplinarne zostają podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenia ich na stronie internetowej SN. 
Zamieszczeniu podlega sentencja wyroku (z wyłączeniem danych 
dot. tożsamości osoby fizycznej osób, jeżeli jest to konieczne dla 
ochrony ich słusznych interesów). 

art. 55 § 2 Brak takiej regulacji.  

26.  Rozszerzenie katalogu podmiotów, na których żądanie Rzecznik 
Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności 
wyjaśniające 
Rzecznik Dyscyplinarny SN podejmuje czynności wyjaśniające na 
żądanie Pierwszego Prezesa SN, Prezesa Izby Dyscyplinarnej, 
Kolegium SN, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub 
z własnej inicjatywy. 

art. 56 § 1  Rzecznik Dyscyplinarny SN podejmuje czynności 
dyscyplinarne na żądanie Pierwszego Prezesa SN, 
Kolegium SN lub z własnej inicjatywy. 

art. 56 § 1 

27.  Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji do złożenie 
wiążącego sprzeciwu wobec postanowienia Rzecznika 
Dyscyplinarnego SN o odmowie wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 
W przypadku wydania przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN 
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
albo postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 
Ministrowi Sprawiedliwości, któremu każdorazowo doręcza się odpis 
postanowienia, służy w terminie 30 dni od doręczenia sprzeciw. 
Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z obowiązkiem 
odpowiednio wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo 
podjęcia i dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. 
Wskazania Ministra Sprawiedliwości co do dalszego toku 

art. 56 § 4 i 
5 
art. 57 § 2 i 
6 

Brak takiej kompetencji Ministra Sprawiedliwości. art. 56 § 4 
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postępowania są wiążące dla Rzecznika Dyscyplinarnego SN. To samo 
dotyczy przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego przez Rzecznika Dyscyplinarnego MS 
(w przypadku postanowienia o umorzeniu postępowania 
dyscyplinarnego Ministrowi Sprawiedliwości służy zażalenie). 

28.  Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej orzeka co do zasady w 
składzie jednoosobowym 
Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej orzeka na posiedzeniu w 
składzie jednego sędziego, chyba że Prezes tej Izby zarządzi 
rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów. W składzie trzech 
sędziów sąd dyscyplinarny orzeka także w sprawie zezwolenia na 
pozbawienie wolności lub pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. 

art. 58 § 2 
art. 59 

Sąd Najwyższy w sprawach dyscyplinarnych orzeka 
w I instancji w składzie trzech sędziów. 

art. 53 § 1 

29.  Prezes SN kierujący pracą właściwej Izby przydziela sprawy i 
wyznacza składy orzekające 
Sprawy rozpoznaje się co do zasady według kolejności wpływu do SN. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes SN może zarządzić 
rozpoznanie sprawy poza kolejnością. Wyznaczenie składów w pełnej 
gestii Prezesa SN. 

art. 62 W ustawie regulacja jedynie w odniesieniu do 
składów sądu dyscyplinarnego – skład sądu 
dyscyplinarnego wyznacza Kolegium SN w drodze 
losowania, z listy sędziów SN z tym, że w składzie 
sądu zasiada przynajmniej jeden sędzia stale 
orzekający w sprawach karnych. 

art. 53 § 3 
 

30.  Wyłączenie możliwości podejmowania uchwał w składzie 7 sędziów 
lub połączonych izb – wyłącznie skład izby lub pełny skład Sądu 
Najwyższego 
Uchwały Sądu Najwyższego (uchwały abstrakcyjne wydawane na 
skutek wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w 
orzecznictwie sądowym albo uchwały konkretne na skutek 
przedstawienia zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy, 
rozpoznający kasację lub inny środek odwoławczy) zapadają 
wyłącznie w składzie izby lub w pełnym składzie Sądu Najwyższego. 

art. 64-66 Uchwały Sądu Najwyższego (uchwały abstrakcyjne 
wydawane na skutek wniosków o rozstrzygnięcie 
rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie 
sądowym albo uchwały konkretne na skutek 
przedstawienia zagadnienia prawnego przez Sąd 
Najwyższy, rozpoznający kasację lub inny środek 
odwoławczy) zapadają w składzie siedmiu sędziów, 
składzie izby, składzie dwóch lub więcej izb albo w 
pełnym składzie Sądu Najwyższego.  

art. 59-62 

31.  Możliwość delegowania przez Ministra Sprawiedliwości członka 
korpusu służby cywilnej lub pracownika sądów albo prokuratury do 
wykonywania czynności w Kancelarii Pierwszego Prezesa SN, 

art. 77 Brak takiej możliwości.  
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Kancelarii Prezesa Izby Dyscyplinarnej lub Biurze Studiów i Analiz 
Sądu Najwyższego 
MS, na wniosek PPSN albo Prezesa Izby Dyscyplinarnej, może 
delegować członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w 
Ministerstwie Sprawiedliwości lub pracownika sądów albo 
prokuratury na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata, do wykonywania 
czynności służbowych w Kancelarii PPSN, Kancelarii Prezesa Izby 
Dyscyplinarnej oraz Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. 

32.  Obniżenie wynagrodzenia członków Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego o połowę 
Wynagrodzenie członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 
niebędących sędziami jest równe połowie wynagrodzenia 
zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego w stawce podstawowej. 

art. 78 § 2 Wynagrodzenie członków Biura Studiów i Analiz 
Sądu Najwyższego niebędących sędziami jest równe 
wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego sądu 
apelacyjnego w stawce podstawowej. 

art. 70 § 3 

33.  Uzależnienie podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub innego 
zajęcia przez członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego od 
zgody Ministra Sprawiedliwości 
Członkowie Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego mogą 
podejmować dodatkowe zatrudnienie lub inne zajęcia lub sposób 
zarobkowania wyłącznie za zgodą MS. Zgoda może być cofnięta w 
każdym czasie. 

art. 78 § 3 Brak takich ograniczeń.  

34.  Minister Sprawiedliwości, a nie Prezydent, określa w drodze 
rozporządzenia stawki dodatku funkcyjnego członków Biura 
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego 

art. 78 § 5 Prezydent RP określi, w drodze rozporządzenia, 
stawki dodatku funkcyjnego członków Biura 
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. 

art. 70 § 5 

Przepisy przejściowe  

35.  Przeniesienie wszystkich sędziów SN powołanych na podstawie 
dotychczasowych przepisów w stan spoczynku, z wyjątkiem 
wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, zaopiniowanych przez 
KRS i zatwierdzonych przez Prezydenta 
Z dniem następującym po dniu wejścia w życie ustawy sędziowie SN 
powołani na podstawie dotychczasowych przepisów przechodzą w 
stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów zatwierdzonych przez 

art. 87 i art. 
88 
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Prezydenta w specjalnej procedurze: MS składa do KRS wniosek o 
pozostawienie w SN wskazanych przez siebie sędziów (wskazuje też 
Izbę, w której sędzia będzie wykonywał obowiązki); KRS podejmuje 
uchwałę co do wniosku odrębnie co do każdego sędziego i 
przedstawia ją Prezydentowi, który podejmuje decyzję w 
przedmiocie zatwierdzenia pozostania sędziego w SN (Prezydent nie 
jest związany uchwałą KRS). W dniu wejścia w życie ustawy MS w 
drodze obwieszczenia wskazuje sędziów SN, co do których zamierza 
złożyć wniosek o pozostawienie ich w stanie czynnym – pozostają oni 
w stanie czynnym do czasu decyzji Prezydenta co do zatwierdzenia 
(obwieszczenie to nie jest jednak dla Ministra wiążące, jeśli sędzia SN 
nie zostanie później wskazany we wniosku, to zostaje przeniesiony w 
stan spoczynku). 
Sędziom przeniesionym w stan spoczynku przysługuje do czasu 
osiągnięcia 65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia 
pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku sędziego SN. 

36.  Sędzia przeniesiony w stan spoczynku może za zgodą Ministra 
Sprawiedliwości zostać przeniesiony na stanowisko w sądzie 
powszechnym, wojskowym albo administracyjnym. 

art. 89 § 2 i 
3 

  

37.  Wyłączenie możliwości powrotu na stanowisko zajmowane 
poprzednio albo otrzymania stanowiska równorzędnego 
zajmowanemu w przypadku sędziów przeniesionych w stan 
spoczynku na mocy art. 87 (według przepisów Prawa o ustroju 
sądów powszechnych) 

art. 89 § 5   

38.  Wygaszenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i 
powierzenie jego zadań i kompetencji sędziemu SN wskazanemu 
przez Prezydenta 
Jeżeli sędzia SN zajmujący stanowisko Pierwszego Prezesa SN został 
przeniesiony w stan spoczynku na podstawie procedury opisanej w 
art. 87 i 88, jego zadania i kompetencje wykonuje sędzia SN wskazany 
przez Prezydenta. 

art. 91   
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39.  Możliwość delegowania przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do 
SN w okresie przejściowym 
Minister Sprawiedliwości może na wniosek sędziego SN 
zastępującego Pierwszego Prezesa SN delegować sędziego sądu 
powszechnego z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy do 
pełnienia obowiązków w Sądzie Najwyższym. Sędziowie delegowani 
mogą do czasu objęcia ostatniego wolego stanowiska sędziego SN 
orzekać w SN w sprawach, w których SN orzeka jednoosobowo lub w 
składach trzyosobowych z udziałem dwóch sędziów delegowanych. 

art. 92 § 2-4   

40.  Rozwiązanie stosunku pracy Szefa Kancelarii Prezesa SN, członków 
Biura Studiów i Analiz SN niebędących sędziami i pracowników SN, 
jeżeli w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska nowy Pierwszy 
Prezes SN nie przedstawi im nowych warunków pracy i płacy 

art. 93 § 1 i 
2 

  

41.  Do czasu wydania regulaminu SN przez Ministra Sprawiedliwości 
Sąd Najwyższy liczy 56 sędziów 
- w Izbie Prawa Publicznego 17 stanowisk, w Izbie Prawa Prywatnego 
27 stanowisk, w Izbie Dyscyplinarnej 12 stanowisk. 

art. 94   

42.  Wyłączna kompetencja Ministra Sprawiedliwości do 
przedstawienia kandydatur na zwolnione po wejściu w życie 
ustawy stanowiska sędziów SN 
Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa 
po jednym kandydacie na każde stanowisko sędziego SN. Nie ma 
możliwości zgłoszenia własnej kandydatury do KRS. KRS rozpatruje i 
ocenia kandydatury i przedstawia je Prezydentowi RP w terminie 14 
dni od przedstawienia kandydatury. Bezskuteczny upływ terminu 
powoduje, że wystarcza uchwała tylko jednego ze zgromadzeń KRS o 
wydaniu pozytywnej oceny kandydata. 

art. 95 § 2-4   

43.  Do czasu powołania Prezesów Izb ich zadania i kompetencje 
wykonują sędziowie SN wskazani przez Prezydenta 

art. 96 § 3   

 


