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ZARZĄDZENIE Nr 153/2021

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie honorowego patronatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
lub jego członkostwa w komitecie honorowym

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1904) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa warunki i tryb objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem przez 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub jego członkostwa w komitecie honorowym 
przedsięwzięcia.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) przedsięwzięciu – rozumie się przez to wydarzenie o zasięgu lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2) patronacie – rozumie się przez to honorowy patronat Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego;
3) komitecie honorowym – rozumie się przez to komitet honorowy przedsięwzięcia;
4) organizatorze – rozumie się przez to głównego organizatora przedsięwzięcia;
5) wniosku – rozumie się przez to wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem lub 

o członkostwo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w komitecie honorowym.

§ 2.

1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może objąć przedsięwzięcie patronatem lub wziąć 
udział w komitecie honorowym, jeżeli przedsięwzięcie związane jest z realizacją 
ustawowych zadań Sądu Najwyższego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
i informacji o wymiarze sprawiedliwości oraz dbania o pozytywny wizerunek Sądu 
Najwyższego w opinii publicznej.

2. Objęcie przedsięwzięcia patronatem lub członkostwo Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego w komitecie honorowym ma charakter wyłącznie prestiżowy i nie oznacza 
deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego ze strony Sądu 
Najwyższego, ani też osobistego udziału Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
w przedsięwzięciu.
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§ 3.

1. Objęcie patronatem przedsięwzięcia lub członkostwo Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego w komitecie honorowym następuje na wniosek organizatora. Do wniosku 
dołącza się szczegółowy program przedsięwzięcia.

2. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem lub członkostwo w komitecie 
honorowym określa załącznik do zarządzenia. Wzór wniosku udostępnia się na stronie 
internetowej Sądu Najwyższego www.sn.pl w zakładce „Patronaty”.

3. W przypadku niezłożenia wniosku we wskazanej formie, wniosek pozostawia się bez 
rozpoznania.

4. Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy – organizatora oraz jego dane teleadresowe;
2) termin, miejsce, opis, cel i źródło finansowania przedsięwzięcia;
3) adresatów przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników;
4) listę współorganizatorów, partnerów, patronatów, sponsorów, których nazwy, 

nazwiska lub logotypy będą publikowane w związku z przedsięwzięciem;
5) informacje na temat organizatora przedsięwzięcia oraz realizowanych przez niego 

działań;
6) proponowaną formę zaangażowania się Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
7) oświadczenie, że w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem nie będą prowadzone 

żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług lub firm, 
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich ze strony 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

5. Wniosek może być złożony na piśmie i przesłany na adres: Sąd Najwyższy, plac Krasińskich 
2/4/6, 00-951 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 
ppsek@sn.pl nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą organizacji 
przedsięwzięcia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wniosek składa się każdorazowo w odniesieniu do 
pojedynczego przedsięwzięcia.

7. Jeżeli wniosek nie został poprawnie wypełniony lub nie dołączono do niego załącznika 
o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wzywa się organizatora do uzupełnienia wniosku, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie we 
wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przed podjęciem decyzji o objęciu przedsięwzięcia 
patronatem lub członkostwie w komitecie honorowym może zwrócić się do organizatora 
o udzielenie dodatkowych informacji lub złożenie dodatkowych dokumentów na temat 
planowanego przedsięwzięcia.

§ 4.

1. Decyzja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o objęciu bądź nieobejmowaniu 
przedsięwzięcia patronatem lub o udziale w komitecie honorowym bądź odmowie w nim 
udziału albo o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania jest przekazywana organizatorowi 
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w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 
14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Decyzja o odmowie objęcia przedsięwzięcia patronatem, odmowie udziału w komitecie 
honorowym lub pozostawieniu wniosku bez rozpoznania nie wymaga uzasadnienia i jest 
ostateczna. 

3. Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem lub członkostwie Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego w komitecie honorowym jest zamieszczana na stronie internetowej 
Sądu Najwyższego www.sn.pl w zakładce „Patronaty”.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Małgorzata Manowska
            /pismo podpisane podpisem elektronicznym/

http://www.sn.pl/


 
 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 26067.54051.30675

Nazwa dokumentu Zarządzenie PP_SN_153_2021 DO 
PODPISU.pdf

Tytuł dokumentu Zarządzenie PP_SN_153_2021 DO PODPISU
Data dokumentu 10.12.2021 18:03:56

Skrót dokumentu E4F8B70FE81184A49948D323AA7AA1DFE05
82B03

Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 10.12.2021 

Podpisane przez Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu 
elektronicznego karta

EZD 3.104.37.37.35090

Data wydruku: 13.12.2021 08:44:52
Autor wydruku: Dzioba Ewa


		2021-12-10T17:03:49+0000
	Małgorzata Manowska; SN




