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Projekt z dnia 11 listopada 2017 r. 

 

U S T AWA  

z dnia ………………………. 2017 r. 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
1
 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1254, 2261 oraz z 2017 r., poz. 2103) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3  

a) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5)  Dyscyplinarną.” 

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział 

spraw między izby, z uwzględnieniem § 2a oraz zasady wewnętrznego 

postępowania określa regulamin Sądu Najwyższego, uchwalony przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”. 

c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą: 

1)     sprawy dyscyplinarne: 

a)    sędziów Sądu Najwyższego; 

b)   rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami 

dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw: 

                                                           
1
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę 

z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 21 

sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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– z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), 

– z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 

1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), 

–  z dnia 21 grudnia 1990 r. o  zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 z późn. zm.) 

– z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1796, 1948, 2175 i 2261) 

– z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1496), 

– z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1425), 

– z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1575), 

– z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1314) 

– z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.), 

– z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 2245); 

– z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 522 z 

późn. zm.) 

– z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 

z 2011 r., nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) 

– z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z 

późn. zm) 

– z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1994 z późn. zm.) 

2) sprawy przekazane do właściwości tej Izby w drodze Regulaminu Sądu 

Najwyższego.” 

2) w art. 4 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
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„§ 3. W informacji, o której mowa w § 1 wyodrębnia się informacje dotyczące 

działalności Izby Dyscyplinarnej.” 

3) po art. 6 dodaje się art. 6a; 

 „Art. 6a. Projekt dochodów i wydatków Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej w brzmieniu ustalonym przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 

minister właściwy do spraw finansów publicznych włącza do projektu budżetu 

państwa.” 

4) w art. 13 

a)  § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 

pięcioletnią kadencję spośród trzech kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie 

sędziów Izby, której pracami ten Prezes ma kierować”. 

a) po § 2 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 

„§ 3. Regulamin wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów Sądu 

Najwyższego uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 

§ 4. Regulamin, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.” 

5) w art. 16 w § 1: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  uchwalanie: 

a)  regulaminu Sądu Najwyższego; 

b)  regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego; 

c) regulaminu losowania kandydatów na stanowisko sędziego Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; 

d) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sądu Najwyższego; 

e) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego 

f) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego; 
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g) regulaminu wyboru kandydatów na członków Krajowej Rady 

Sądownictwa;” 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2aw brzmieniu: 

„2a) dokonywanie wyboru trzech kandydatów na stanowisko Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i przedstawianie ich Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej;” 

6) art. 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 17. Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu 

Najwyższego zwoływanym w celu przedstawienia informacji o działalności Sądu 

Najwyższego oraz problemach wynikających z jego orzecznictwa Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego zaprasza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej.” 

7) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej 

„Art. 20a.  Przy Sądzie Najwyższym działa Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej, 

stojący na straży praworządności oraz ochrony praw uczestników postępowań 

sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem, które nie może być wzruszone w 

trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych z uwagi na upływ 

terminów do wniesienia kasacji albo skargi kasacyjnej bądź ich niedopuszczalność. 

Art. 20b. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej przy wykonywaniu swoich 

uprawnień kieruje się interesem publicznym. 

Art. 20c. §1.  Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej powołuje Sejm bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 

spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu albo grupę 35 posłów. 

§2. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej określa uchwała Sejmu. 

§ 3. Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej może być osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim; 
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2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych; 

3) wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

5) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na 

walory moralne i wrażliwość społeczną 

Art. 20d. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik 

Sprawiedliwości Społecznej składa przed Sejmem następujące ślubowanie: 

"Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków 

Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej dochowam wierności Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec praw uczestników postępowań sądowych, 

kierując się przepisami prawa, dobrem wymiaru sprawiedliwości i interesem 

publicznym. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z 

najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi 

stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.". 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg". 

Art. 20e. § 1. Kadencja Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej trwa 5 lat, licząc od 

dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. 

§ 2. Kadencja Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wygasa w razie jego śmierci, 

rezygnacji lub odwołania. 

§ 3. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej dłużej niż 

przez dwie kadencję. 

Art. 20f. Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo Ministra 

Sprawiedliwości odwołuje Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej przed upływem 

kadencji, jeżeli: 

1) zrzekł się on sprawowania urzędu; 

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił, 

stwierdzonych orzeczeniem lekarskim; 

3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu; 
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4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

Art. 20g. § 1.  Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej podejmuje działania 

przewidziane w niniejszej ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w 

szczególności informacje pochodzące od obywateli lub ich organizacji, wskazujące na 

naruszanie praw uczestników postępowań sądowych. 

§ 2. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej powiadamia osobę lub organizację, która 

zgłosiła informację o naruszeniu praw uczestnika postępowania sądowego, o zajętym 

przez siebie stanowisku, a w przypadku podjęcia działania - o jego skutkach. 

Art. 20h. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może: 

1) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

2) brać udział w toczącym się już postępowaniu zainicjowanym kasacją albo skargą 

kasacyjną - na prawach przysługujących prokuratorowi; 

3) żądać od sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego udostępnienia 

akt postępowań zakończonych prawomocnymi orzeczeniami w celu rozpatrzenia 

zasadności złożenia środka zaskarżenia lub innego środka prawnego od 

prawomocnego orzeczenia; 

4) występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do rzecznika 

dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, rzecznika dyscyplinarnego 

sędziów sądów wojskowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. 

§ 2. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, o 

których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie niezbędnym do realizacji swoich 

ustawowych zadań. 

Art. 20i. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej nie może być bez uprzedniej 

zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, z 

zastrzeżeniem § 2.  

§ 2. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może wyrazić zgodę na pociągnięcie go 

do odpowiedzialności za wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie określonym w 

tym przepisie. 

§ 3. W przypadku popełnienia przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 

wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks 
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wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707), przyjęcie przez Rzecznika 

mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym 

zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn.zm.
2
), 

stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do 

odpowiedzialności w tej formie. 

Art. 20j. Rzecznikowi Sprawiedliwości Społecznej przysługuje wynagrodzenie 

równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego Sądu Najwyższego w stawce 

podstawowej, z tym że wynagrodzenie to podwyższa się o wartość składki obciążającej 

pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

Art. 20k. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej współdziała ze stowarzyszeniami, 

ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi 

na rzecz ochrony praw uczestników postępowania sądowego. 

Art. 20m. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej obowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym.  

§ 2. Do oświadczenia, o którym mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 

87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, z tym, że: 

1) oświadczenie to Rzecznik Sprawiedliwości składa Marszałkowi Sejmu, 

2) analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje 

Marszałek Sejmu. 

Art. 20n. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej. 

§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, na wniosek Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej, w drodze rozporządzenia, statut Kancelarii Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej, który określa jej organizację, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rzecznika. 

8) w art. 24 po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego uchwala regulamin 

wyboru kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, który podlega ogłoszeniu 

                                                           
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 708, 962 i 966. 
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w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.” 

9) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a 

Sędziowie i ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

Art. 33a. § 1. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego tworzy:  

1) jedenastu sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) jedenastu ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybieranych przez Sejm. 

§ 2. Przepisy § 1, określające liczbę sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej i 

ławników tejże Izby nie stoją na przeszkodzie udziałowi przez sędziów i ławników, 

których kadencja upłynęła, w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego 

udziałem, do czasu jej zakończenia. 

Art. 33b. § 1. Sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej powoływani są przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na kadencję, o której mowa w art. 33c, spośród 

kandydatów będących Sędziami Sądu Najwyższego w stanie czynnym orzekających w 

innych Izbach Sądu Najwyższego. 

§ 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera w drodze 

losowania spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym i przedstawia 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej po trzech kandydatów na każde stanowisko 

sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W losowaniu nie biorą udziału 

sędziowie zajmujący stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Sądu 

Najwyższego oraz sędziowie, których kadencja w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

trwa w dniu losowania. 

§ 3. Sędzia Sądu Najwyższego wylosowany w trybie § 1 nie może odmówić 

kandydowania na stanowisko sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego. 

§ 4. Kandydatów na stanowisko sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

wybiera się nie później niż na 6 tygodni przed upływem kadencji sędziów w Izbie 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego lub w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu 

takiego sędziego. 

§ 5. Regulamin wyboru kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego 
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orzekających w Izbie Dyscyplinarnej uchwala Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 

Najwyższego. 

§ 6. Regulamin, o którym mowa w § 5 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 33c. Kadencja sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego oraz ławników tej Izby jest wspólna. Kadencja rozpoczyna się z chwilą 

objęcia ostatniego wolnego stanowiska członka tej Izby, o którym mowa w art. 33a § 1 

pkt 1 lub 2, i trwa pięć lat. 

 Art. 33d. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji, o której mowa w art. 33c, 

sędzia Izby Dyscyplinarnej najstarszy służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego 

zwołuje zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej w celu wyboru kandydatów na 

stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami tej Izby.    

Art. 33e. § 1. Kadencja sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego wygasa przed jej upływem w przypadku:  

1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;  

2) ukarania sędziego karą dyscyplinarną określoną w art. 55 § 1 pkt 3.  

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, przeprowadza się wybory 

uzupełniające na stanowisko sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego według zasad określonych na podstawie art. 33b. Kadencja sędziego 

wybranego w tym trybie upływa wraz z upływem kadencji pozostałych sędziów 

orzekających w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 

§ 3. Po zakończeniu kadencji sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego oraz Prezes Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej 

obejmuje stanowisko w tej izbie Sądu Najwyższego, w której orzekał przed 

rozpoczęciem tej kadencji, chyba że został powołany na stanowisko sędziego w Izbie 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na kolejną kadencję.  

§ 4. Po upływie kadencji sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej może brać 

udział w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej 

zakończenia. 

Art. 33f.  Ławnikiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego może być wybrany 

ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
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2) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na 

walory moralne i wrażliwość społeczną; 

3) ukończył 35 lat i nie przekroczył lat 70; 

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 

5) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 33g.  Ławnikami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie mogą być: 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 

2) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze 

ściganiem przestępstw i wykroczeń; 

3) sędziowie i prokuratorzy w stanie czynnym oraz w stanie spoczynku, 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 

6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 

7) funkcjonariusze Służby Więziennej; 

8) radni gminy, powiatu i województwa, 

9) posłowie, senatorowie oraz osoby zatrudnione w biurach poselskich lub 

senatorskich, 

10) osoby, które należą do partii politycznej. 

Art. 33h. § 1. Ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na pięcioletnią 

wspólną kadencję wybiera Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby posłów. 

Art. 33i. Po upływie kadencji ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego może 

brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do 

czasu jej zakończenia. 

Art. 33j. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed 

upływem kadencji ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego albo niezwłocznie 

po wygaśnięciu mandatu takiego ławnika przed upływem kadencji, obwieszcza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o zwalnianym 

miejscu. 
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Art. 33k. § 1. Kandydatów na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mogą 

zgłaszać Marszałkowi Sejmu na piśmie: 

1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zarejestrowane na podstawie 

przepisów prawa, jeżeli zrzeszają co najmniej 10.000 członków posiadających 

obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) grupa co najmniej 10.000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mających prawo 

wybierania do Sejmu, 

3) Kościoły oraz związki wyznaniowe działające w Rzeczypospolitej Polskiej, liczące 

co najmniej 10.000 wyznawców i współwyznawców.  

§ 2. Kandydatów zgłasza się w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia 

o zwalnianym miejscu. 

§ 3.  Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławnika Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego określa Regulamin Sejmu. Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje 

posłom i podaje do publicznej wiadomości wszystkie zgłoszenia dokonane w tym trybie. 

§ 4. Marszałek Sejmu zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji o 

kandydatach na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Informacje o 

kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o 

kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

Art. 33l. § 1. Listę wybranych przez Sejm ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego Marszałek Sejmu, przesyła niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

§ 2.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręcza ławnikom Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty 

ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą. 

§ 3. Po odebraniu od ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ślubowania 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wydaje 

temu ławnikowi legitymację. 

Art. 33m. § 1. Mandat ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wygasa w 

razie śmierci, zrzeczenia się funkcji ławnika, prawomocnego skazania za umyśle 

przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za umyśle przestępstwo lub wykroczenie 

skarbowe. Sejm stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i informuje o tym 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 

pracami Izby Dyscyplinarnej. 
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§ 2. Sejm może odwołać ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na 

wniosek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, w razie: 

1) niewykonywania obowiązków ławnika; 

2) zachowania godzącego w powagę Sądu Najwyższego; 

3) niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika; 

4) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem sądu; 

5) wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 33f.. 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany łącznie z opinią Kolegium Sądu 

Najwyższego.  

§ 4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wniosku o odwołanie ławnika Izby 

Dyscyplinarnej Marszałek Sejmu umożliwia wysłuchanie ławnika Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w posiedzeniu Sejmu, 

na których taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawany. O terminach posiedzenia 

komisji i posiedzenia Sejmu ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest 

powiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w trybie i w 

sposób przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

§ 5. W sprawach, o których mowa w § 4, ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego działa osobiście, a w razie niemożności osobistego stawiennictwa może 

działać przez pełnomocnika. 

Art. 33n. W przypadkach, o których mowa w art. 33m § 1 i 2, przeprowadza się 

wybory uzupełniające na stanowisko ławnika w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 

Kadencja ławnika wybranego w tym trybie upływa wraz z upływem kadencji pozostałych 

ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. 

Art. 33o. § 1. W zakresie orzekania ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 

§ 2. Ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może przewodniczyć na 

rozprawie. 

Art. 33p. § 1.  Ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może być 

pozbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia Sądu 

Najwyższego. Nie dotyczy to ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli 

zatrzymanie ławnika jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.  
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§ 2. O zatrzymaniu ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego niezwłocznie 

powiadamia się Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej 

oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który może nakazać natychmiastowe 

zwolnienie zatrzymanego. 

Art. 33r. § 1.  Zgodę na pociągnięcie ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, w 

drodze uchwały, Sąd Najwyższy w składzie pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

§ 2. Do czasu podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały wyrażającej zgodę na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności ławnika Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wolno w stosunku do niego podejmować tylko 

czynności niecierpiące zwłoki. 

§ 3. Sąd Najwyższy rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie ławnika Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu 

dni od dnia jego wpłynięcia. 

§ 4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 

tymczasowe aresztowanie dotyczy ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia 

wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 

177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a 

§ 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal zatrzymanym, Sąd Najwyższy 

podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie później niż przed upływem 24 godzin od 

jego wpłynięcia. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 

tymczasowe aresztowanie ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest 

natychmiast wykonalna. 

§ 5. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnej lub pozbawienie wolności ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

powoduje zawieszenie w czynnościach ławnika, którego uchwała dotyczy, do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania karnego. 

Art. 33s. § 1. Ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są obowiązani do 

złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.  

§ 2. Do oświadczenia, o którym mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 

87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, z tym, że: 
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1) oświadczenie to ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego składają 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 

2) analizy danych zawartych w tym oświadczeniu dokonuje Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego. 

Art. 33t. § 1.   Ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w związku z 

pełnieniem swoich funkcji otrzymują: 

1) diety w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 

kalendarzowym, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 887) za każdy dzień udziału w pracach Sądu Najwyższego; 

2) zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania. 

§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb, maksymalną wysokość i sposób 

realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2, mając na względzie konieczność 

zapewnienia warunków do prawidłowego wykonywania obowiązków ławnika Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.” 

10) w art. 49 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 

lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub 

występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 

najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z 

art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i 

pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie 

wniosku nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu 

dyscyplinarnego. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 

tymczasowe aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.” 

11) art. 52 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 52. § 1. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia 

służbowe, w tym za oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa i uchybienia godności 

urzędu (przewinienia dyscyplinarne).  
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§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie także za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi 

piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. 

§ 3. Za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie. 

§ 4. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za 

wykroczenia, o których mowa w § 5, w trybie określonym w tym przepisie. 

§ 5. W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o którym mowa w 

rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966), przyjęcie przez sędziego mandatu 

karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o 

którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. z późn. zm.), stanowi 

oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w 

tej formie. 

§ 6. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w 

trybie określonym w § 5 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.” 

12) art. 53 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 53. § 1 Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych są: 

1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego; 

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby 

Dyscyplinarnej. 

§ 2. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium Sądu Najwyższego w drodze 

losowania, osobno z listy sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz listy 

ławników Izby Dyscyplinarnej. Strony postępowania dyscyplinarnego mogą wziąć udział 

w losowaniu.  

§ 3. Składowi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji przewodniczy sędzia 

najstarszy służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.  

§ 4. Regulamin przeprowadzania losowania, o którym mowa w §2, uchwala 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Najwyższego. 

§ 5. Regulamin, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.” 
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13) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53b. Jeżeli sąd dyscyplinarny drugiej instancji, rozpoznając sprawę 

dyscyplinarną poweźmie poważne wątpliwości co do wykładni prawa, może odroczyć 

rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi 

siedmiu sędziów odpowiedniej Izby tego Sądu.” 

14) art. 54 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 54. § 1. Rzecznika Dyscyplinarnego Sadu Najwyższego powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej spośród trzech kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na okres pięciu lat. 

§ 2. Regulamin wyborów kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sądu Najwyższego uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.” 

15) po art. 55 dodaje się art. 55a -55b w brzmieniu: 

„Art. 55a. § 1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę dyscyplinarną albo odstępując 

od jej wymierzenia, orzeka, czy przewinienie dyscyplinarne polegało na oczywistym 

i rażącym naruszeniu prawa. 

§ 2. Jeżeli nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody 

pozwalają na przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego 

polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa,  sąd dyscyplinarny wydaje 

orzeczenie, w którym stwierdza, że przedawnione przewinienie dyscyplinarne polegało 

na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 

Art. 55b. § 1.  W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia za 

krzywdę wyrządzoną w wyniku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na rażącym i 

oczywistym naruszeniu prawa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu 

dyscyplinarnego,  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sędziego, którym swoim 

bezprawnym działaniem lub zaniechaniem spowodował konieczność wypłaty 

odszkodowania lub zadośćuczynienia.  
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§ 2. Do odpowiedzialności sędziego, o którym mowa w § 1, wobec Skarbu Państwa  

stosuje się odpowiednio przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.
3
).”  

16) art. 56 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 56. §  1.  Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności 

dyscyplinarne na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu 

Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu 

okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień 

przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. 

§  2.  Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą 

podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu 

Najwyższego wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu na piśmie 

zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, może złożyć 

wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów. 

§  3.  Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, a w razie potrzeby po 

przeprowadzeniu dalszych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego składa 

wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego pierwszej 

instancji. Wniosek powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego czynu oraz 

uzasadnienie. 

§  4.  Jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego nie znajduje podstaw do 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydaje 

postanowienie o odmowie jego wszczęcia. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego 

postanowienia organowi, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej 

instancji. 

§  5.  Zażalenie powinno być rozpoznane w terminie czternastu dni od dnia jego 

wniesienia do sądu. W przypadku uchylenia tego postanowienia, wskazania sądu 

dyscyplinarnego co do dalszego postępowania są wiążące dla Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sądu Najwyższego. 

§  6.   Od orzeczeń dyscyplinarnych nie przysługuje kasacja.” 

                                                           
3
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2138 i 2255 oraz z 

2017 r. poz. 962. 
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17) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 56 § 1, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sędzia dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, 

polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu orzeczenia, ale 

nastąpiło już przedawnienie dyscyplinarne, rzecznik dyscyplinarny wszczyna 

postępowanie dyscyplinarne i występuje z wnioskiem o wydanie orzeczenia, o którym 

mowa w art. 55a §2, bez przedstawiania sędziemu zarzutów.” 

18) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: 

„Art. 57a. § 1. Dla każdej sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy tworzy się 

akta. Akta mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik 

informatycznych. 

§ 2. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania. Strony mają prawo 

przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 

§ 3. Akta sprawy przechowuje się w Sądzie Najwyższym przez okres niezbędny ze 

względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących 

udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła 

informacji. 

§ 4. Po okresie przechowywania w Sądzie Najwyższym akta sprawy podlegają 

przekazaniu do właściwych archiwów państwowych. 

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

i zakres przesłanek określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i 

przekazywania akt, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich 

przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw oraz właściwe 

zabezpieczenie akt przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem.” 

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, 

933 i 1132) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 417
1  

po § 2 dodaje się § 2
1
 w brzmieniu: 

„§ 2
1
. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez działanie sędziego polegające na 

oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, w tym przez wydanie orzeczenia sądowego, jej 

naprawienia można żądać po stwierdzeniu przez sąd dyscyplinarny, że doszło do 
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przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 

Orzeczenie takie wiąże w sprawie o naprawienie szkody.” 

2) w art. 445 § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności, w 

wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do 

poddania się czynowi nierządnemu, a także działania sędziego polegającego na 

oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 

sądu dyscyplinarnego.” 

3) w art. 442
1
 po  § 2 dodaje się § 2

1
 w brzmieniu: 

„§ 2
1
. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez działanie sędziego polegające na 

oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, w tym przez wydanie orzeczenia sądowego, 

choćby nieprawomocnego, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu z upływem 

trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego stwierdzającego 

przewinienie dyscyplinarne polegające na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, nie 

później jednak niż z upływem lat dziesięciu od dnia tego naruszenia.”.  

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.
4
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 398
1
: 

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub 

postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania 

kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może 

wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza wniesienie skargi 

kasacyjnej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej jedynie w zakresie podstawy 

kasacyjnej przytoczonej przez stronę.” 

                                                           
4
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860, 1948, 

2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133 i 1136. 
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2) w art. 398
2
: 

a) §2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „§2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach: 

1) o rozwód lub o separację; 

2) o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy; 

3) o naruszenie posiadania; 

4) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych 

oraz o deputaty lub ich ekwiwalent; 

5) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.” 

b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Ograniczeń, o których mowa w § 1 oraz § 2 pkt 2, 4 i 5 nie stosuje się do 

skargi kasacyjnej pochodzącej od Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.” 

3) w art. 398
3
: 

a) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3.  Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia 

faktów lub oceny dowodów, z zastrzeżeniem § 4. 

b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może oprzeć skargę kasacyjną na 

podstawie naruszenia przepisów postępowania dotyczących ustalania faktów lub 

oceny dowodów, jeżeli uchybienie to spowodowało rażącą niesprawiedliwość 

orzeczenia.” 

4) w art. 398
4
 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Przepisu § 2  nie stosuje się w stosunku do skargi kasacyjnej wnoszonej 

przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.” 

5) w art. 398
5  

po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 



21 
 

„§ 3.  Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej wynosi rok od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała 

doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doręczenia orzeczenia stronie.” 

6) art. 398
8  

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 398
8
. § 1. W każdej sprawie Sąd Najwyższy może zwrócić się do Prokuratora 

Generalnego lub Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej o zajęcie na piśmie stanowiska 

co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na skargę. Organ, do 

którego zwrócił się Sąd Najwyższy  przedstawia stanowisko w terminie trzydziestu dni, a 

jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praworządności lub praw uczestników 

postępowania, bierze udział w postępowaniu kasacyjnym. 

§ 2. Odpis pisma, o którym mowa w § 1, doręcza się stronom, które mogą się do 

niego ustosunkować w terminie czternastu dni, nie później jednak niż na rozprawie 

kasacyjnej.” 

7) w art. 398
9 

po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do skarg kasacyjnych wnoszonych przez 

Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.” 

8) w art. 398
13

: 

a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Z zastrzeżeniem § 2a, w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne 

powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami 

faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.” 

b) po § 2 dodaje się art. 2a: 

„§ 2a. W wyjątkowych wypadkach Sąd Najwyższy może dopuścić dowód 

powołany w skardze kasacyjnej Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, jeżeli okaże się 

to konieczne do zbadania zasadności podstawy kasacyjnej, o której mowa w art. 398
3 

§ 4. 

Artykuł 217 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.” 

9) art. 398
18  

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 398
18

. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika 
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Sprawiedliwości Społecznej koszty procesu w postępowaniu kasacyjnym podlegają 

wzajemnemu zniesieniu.” 

10) w art. 519
1  

po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Ograniczeń,  o których mowa w § 2 oraz § 4 pkt 1 - 4 nie stosuje się do skargi 

kasacyjnej wnoszonej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej”. 

11) w art. 767
4
: 

a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia 

skarga kasacyjna nie przysługuje, z zastrzeżeniem § 2a.  

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do skargi kasacyjnej wnoszonej przez Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2011 r., Nr 79, poz. 430 z późn. zm.
5) w art. 2 w pkt 

2 po wyrazach "Rzecznika Praw Dziecka," dodaje się wyrazy "Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej,". 

Art. 5. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1511, 933 i 1132) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu: 

"7b) Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,"; 

2) w art. 36 w ust. 5 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 

"9b) Rzeczniku Sprawiedliwości Społecznej - dla urzędników Kancelarii Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej,"; 

3) w art. 48: 

                                                           

5
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 oraz z 

2015 r., poz. 1348, 1960 oraz z 2017 r., poz. 2261 
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a) w ust. 1a wyrazy " art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13" zastępuje się wyrazami " art. 1 

ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7b, 9 i 13", 

b) w ust. 2 wyrazy "pkt 3b i 6-7a" zastępuje się wyrazami „pkt 3b i 6-7b", 

c) w ust. 3 wyrazy " pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13" zastępuje się wyrazami " pkt 1, 2, 3b, 6-7b, 

9 i 13". 

Art. 6. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 

2017 r., poz. 958) wprowadza się następujące zmiany w art. 1 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w 

brzmieniu: 

 "2a. W sprawach dotyczących ochrony uczestników postępowań sądowych 

Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej."; 

Art. 7.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1749, z późn. zm.
6
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 521 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, Rzecznik Sprawiedliwości 

Społecznej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego 

prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.” 

2) w art. 523 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

§ 1b.  Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może wnieść kasację z powodu 

uchybień wymienionych w art. 439, a także uchybień wymienionych w art. 438 pkt 1 - 4, 

jeżeli spowodowały one rażącą niesprawiedliwość orzeczenia.” 

3) w art. 524 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Terminu do wniesienia kasacji wskazanego w § 1 nie stosuje się do kasacji 

wnoszonej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Rzecznika 

Sprawiedliwości Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.” 

4) w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
6
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1948, 2138 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773 i 966. 
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„§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości - 

Prokuratora Generalnego, Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, Rzecznika Praw 

Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana 

przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.” 

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r., poz. 1452) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 30 po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 

lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub 

występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 

najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z 

art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i 

pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie 

wniosku nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu 

dyscyplinarnego. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 

tymczasowe aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.”, 

2) w art. 39a otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Art. 39a. W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów wojskowych 

orzekają: 

1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej; 

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby 

Dyscyplinarnej.” 

3) art. 41c otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 41c. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej 

przesyła odpis prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie 

Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Obrony Narodowej, a ponadto 

prezesowi właściwego sądu i kolegium. 
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Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.
7
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80: 

a)     § 2d otrzymuje brzmienie:  

„§ 2d. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia 

do sądu dyscyplinarnego.”, 

b)    po § 2d dodaje się § 2da w brzmieniu: 

„§ 2da. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 

lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub 

występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 

najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z 

art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i 

pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie 

wniosku nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu 

dyscyplinarnego. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub 

tymczasowe aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.”, 

2) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: 

„Art. 108a. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne polega na oczywistym i rażącym 

naruszeniu prawa, postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem, w którym 

nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, można kontynuować, jednakże jedynie w celu 

wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 109a § 2.”  

3) po art. 109 dodaje się art. 109a i art. 109b w brzmieniu: 

„Art. 109a. § 1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę dyscyplinarną albo 

odstępując od jej wymierzenia, orzeka, czy przewinienie dyscyplinarne polegało na 

oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 

                                                           
7
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 

oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452. 
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§ 2. Jeżeli nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody 

pozwalają na przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego 

polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa,  sąd dyscyplinarny wydaje 

orzeczenie, w którym stwierdza, że przedawnione przewinienie dyscyplinarne polegało 

na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 

Art. 109b. § 1.  W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia za 

krzywdę wyrządzoną w wyniku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na rażącym i 

oczywistym naruszenia prawa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu 

dyscyplinarnego,  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sędziego, którym swoim 

bezprawnym działaniem lub zaniechaniem spowodował konieczność wypłaty 

odszkodowania lub zadośćuczynienia.  

§ 2. Do odpowiedzialności sędziego, o którym mowa w § 1, wobec Skarbu Państwa  

stosuje się odpowiednio przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).”  

4) art. 110 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Art. 110. W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają:  

1) w pierwszej instancji - Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej; 

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej.”, 

3) art. 111 otrzymuje następujące brzmienie 

„Art. 111. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym”. 

4) po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu: 

Art. 114a. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 114 § 1, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sędzia dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, 

polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu orzeczenia, ale 

nastąpiło już przedawnienie dyscyplinarne, rzecznik dyscyplinarny wszczyna 

postępowanie dyscyplinarne i występuje z wnioskiem o wydanie orzeczenia, o którym 

mowa w art. 109a § 2, bez przedstawiania sędziemu zarzutów.” 
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5) w art. 123 § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej przesyła 

odpis prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Sądownictwa i 

Ministrowi Sprawiedliwości, a ponadto - prezesowi właściwego sądu i kolegium tego 

sąd.” 

6) po art. 124 dodaje się art. 124a w brzmieniu: 

„Art. 124a. Prawomocny wyrok skazujący na karę dyscyplinarną podaje się do 

wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej sądu, w 

którym orzeka obwiniony sędzia oraz na stronie Sądu Najwyższego.” 

Art. 10. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713, 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 110 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator 

Generalny,  Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w 

sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Zastępca Prokuratora 

Generalnego do Spraw Wojskowych, a w sprawach naruszenia praw dziecka także 

Rzecznik Praw Dziecka. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia 

kończącego postępowanie sądowe.” 

2) w art. 111 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

 „§ 2. Do kasacji wniesionej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej stosuje 

się odpowiednio przepis art. 523 § 1b Kodeksu postępowania karnego.” 

Art. 11. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. 

poz. 724) art 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Kasacja może być wniesiona przez strony oraz przez Prokuratora 

Generalnego, Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej lub Rzecznika Praw 

Obywatelskich.” 
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Art. 12. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) wprowadza się następujące zmiany : 

1) w art. 4 po pkt 14 dodaje się pkt 14a- 14b brzmieniu: 

„14a) ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;” 

14b)     Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej;” 

2) w art. 8 po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13b w brzmieniu: 

„13a)  pkt 14a – w stosunku do kandydata na stanowisko ławnika Izby Dyscyplinarnej 

Sądu Najwyższego - Marszałek Sejmu; 

13b)   pkt 14b – w stosunku do kandydata na Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej - 

Marszałek Sejmu;” 

3) w art. 22 ust. 1: 

a)  pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5)    Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, sędziów 

Sądu Najwyższego oraz ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;” 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a)  Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej;”. 

Art. 13.  W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1870 z późn. zm.
8
) w art. 83 w ust. 2 po wyrazach "Rzecznika Praw Dziecka," dodaje się 

wyrazy "Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,". 

 Art. 14. Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej powołuje się w terminie  miesiąca od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 15. § 1. Pierwszych ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybiera się 

na podstawie niniejszej ustawy z tym że: 

1) Marszałek Sejmu obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” o wolnych  stanowiskach ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu 

                                                           
8
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz.  1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 

60, 191, 659, 933, 935, 1089. 
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Najwyższego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy; 

2) zgłoszenia kandydatów na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dokonuje 

się w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia o wolnych stanowiskach, przy czym: 

a) do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

– zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie; 

– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe; 

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o 

którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania funkcji ławnika; 

– dokumenty, o których mowa w odrębnych przepisach; 

b) do zgłoszenia kandydata na ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 

dokonanego przez  grupę obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię 

(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania 

i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata. 

c) dokumenty wymienione w lit a powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 

siedem dni przed dniem zgłoszenia. 

 Art. 16. Regulaminy, o których mowa w art. 13 § 3, art. 33b § 3, art. 53 § 3 oraz art. 

54 § 2 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwala w terminie 14 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

  Art. 17. § 1. Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego powołanego do 

pełnienia tej funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych wygasa po upływie 7 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 § 2. Wybór kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego 

przeprowadza się niniejszą ustawą w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia kadencji Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

 § 3. Czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego dokonane przed dniem 
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wejścia w życie niniejszej ustawy w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na 

podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy o ile zostały dokonane z 

zachowaniem tych przepisów. 

Art. 18. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, a także przepisy art. 55b ustawy, o której mowa w art. 1 oraz art. 109b ustawy, o 

której mowa w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do czynów 

popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 Art. 19. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe do zakończenia 

postępowania wyjaśniającego lub postępowania w instancji, w której się toczy. 

 Art. 20. Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia 

planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z części budżetu 

odpowiadających sądom powszechnym oraz powszechnym jednostkom organizacyjnym 

prokuratury do części odpowiadającej Sądowi Najwyższemu z przeznaczeniem na działalność 

Sądu Najwyższego. 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. 

 


