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Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

ZARZĄDZENIE Nr 93/2021

PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie obiegu akt sądowych należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej

Działając na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 154 i 611) w związku z zarządzeniem nr 90/2021 Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. (C-791/19) oraz zarządzeniem nr 91/2021 Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie unormowania zasad 
postępowania w zakresie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału spraw 
sędziom oraz wyznaczania członków składu orzekającego w niektórych sprawach, 
zmienionym zarządzeniem nr 92/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 
5 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie unormowania zasad postępowania 
w zakresie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału spraw sędziom oraz 
wyznaczania członków składu orzekającego w niektórych sprawach zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Sprawy, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia nr 90/2021 Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. (C-791/19) oraz zarządzenia nr 91/2021 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie unormowania 
zasad postępowania w zakresie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału 
spraw sędziom oraz wyznaczania członków składu orzekającego w niektórych sprawach, 
zmienionego zarządzeniem nr 92/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 
5 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie unormowania zasad postępowania 
w zakresie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału spraw sędziom oraz 
wyznaczania członków składu orzekającego w niektórych sprawach, wpływające do Sądu 
Najwyższego od dnia 5 sierpnia 2021 r. i adresowane do Izby Dyscyplinarnej przekazuje 
się, po ich zarejestrowaniu przez biuro podawcze, do Sekretariatu Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego.

2.  W przypadku gdy korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego dotyczy sprawy, która 
wpłynęła do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do dnia 5 sierpnia 2021 r., po jej 
zarejestrowaniu przez biuro podawcze, przekazuje się ją bezpośrednio do sekretariatu 
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Izby Dyscyplinarnej, chyba, że sprawa jest już przechowywana w Sekretariacie Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego.

§ 2.
1. Sprawy, o których mowa w § 1 ust. 1, po przekazaniu do Sekretariatu Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego są przedstawiane Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby 
Dyscyplinarnej w celu zarejestrowania w Izbie Dyscyplinarnej w systemie informatycznym 
przeznaczonym do obsługi Sądu Najwyższego, oraz do oceny czy nie zachodzi potrzeba 
podjęcia pilnych czynności. 

2. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, sprawy zwraca się niezwłocznie do 
Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

  
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dr hab. Małgorzata Manowska
     /pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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