
18 grudnia 2017 r. 

Z E S T A W I E N I E  R O Z W I Ą Z A Ń  P R A W N Y C H  

zawartych w: (I) obowiązującej, (II) zawetowanej, (III) zaproponowanej przez prezydenta oraz 
(IV) przekazanej prezydentowi do podpisu ustawie o Sądzie Najwyższym 

Opracowanie: Patryk Wachowiec – analityk prawny FOR, patryk.wachowiec@for.org.pl 

Obowiązująca ustawa  
z dnia 23 listopada 2002 r. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
zawetowana przez prezydenta  

w dniu 24 lipca 2017 r. 

Prezydencki projekt ustawy  
z dnia 26 września 2017 r. 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 
przekazana prezydentowi do podpisu 

w dniu 15 grudnia 2017 r. 

I II III IV 

1. Na jakie izby dzieli się SN? 

– Izba Cywilna 
– Izba Karna 
– Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-

nych i Spraw Publicznych 
– Izba Wojskowa (art. 3 § 1) 

– Izba Prawa Publicznego 
– Izba Prawa Prywatnego 
– Izba Dyscyplinarna (art. 3 § 1) 

– Izba Cywilna 
– Izba Karna 
– Izba Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych 
– Izba Kontroli Nadzwyczajnej 

i Spraw Publicznych 
– Izba Dyscyplinarna (art. 3 § 1) 

Jak w kolumnie III (art. 3) 

2. Kto i w jakiej formie określa regulamin SN? 

ZO Sędziów SN – w drodze uchwały 
(art. 3 § 2) 

Prezydent RP na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi-
nii KRS – w drodze rozporządzenia 
(art. 3 § 2) 

Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii 
Kolegium SN – w drodze rozporzą-
dzenia (art. 4), z tym że pierwszy re-
gulamin nie wymaga zaopiniowania 
przez Kolegium SN (art. 110) 

Jak w kolumnie III (art. 4, art. 112) 
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3. Jakie postanowienia zawiera regulamin SN? 

– wewnętrzna organizacja SN 
– szczegółowy podział spraw mię-

dzy izby 
– zasady wewnętrznego postępo-

wania (art. 3 § 2)  

– wewnętrzna organizacja SN 
– zasady wewnętrznego postępo-

wania 
– liczba stanowisk sędziów SN, 

w tym w poszczególnych izbach 
– szczegółowy zakres i sposób wy-

konywania czynności przez asy-
stentów sędziego (art. 3 § 2) 

Jak w kolumnie II (art. 4) Jak w kolumnie II, z tym że liczba sta-
nowisk sędziów SN ma wynosić nie 
mniej niż 120 (art. 4) 

4. Ilu kandydatów na Pierwszego Prezesa SN przedstawia Prezydentowi RP ZO Sędziów SN? 

2 kandydatów (art. 16 § 1 pkt 3) 3 kandydatów (art. 18 § 1 pkt 1), z tym 
że ustawa zawierała sprzeczność 
i zgodnie z art. 12 § 2 przedstawiano 
pięciu kandydatów 

5 kandydatów 
(art. 11 § 1, art. 16 § 1 pkt 1) 

Jak w kolumnie III  
(art. 12 § 1, art. 17 § 1) 

5. Na ile maksymalnie kadencji można powołać Pierwszego Prezesa SN? 

[brak] [brak] 2 kadencje (art. 11 § 1) Jak w kolumnie III (art. 12 § 1) 

6. Kto przedstawia Prezydentowi RP kandydatów na pozostałych Prezesów SN? Ilu kandydatów jest przedstawianych? 

Pierwszy Prezes SN po zaopiniowa-
niu zgromadzenia sędziów izby SN 
(art. 13 § 2, art. 18 § 1 pkt 3) 

Zgromadzenie sędziów izby SN 
(art. 14 § 2) 

Pierwszy Prezes SN, który przedsta-
wia i opiniuje kandydatów uprzednio 
wybranych przez zgromadzenie sę-
dziów izby SN (art. 13 § 1 pkt 3, 
art. 14 § 2) 

Jak w kolumnie III, z tym że Pierwszy 
Prezes SN nie opiniuje kandydatów 
(art. 14 § 1 pkt 3, art. 15 § 2) 

1 kandydat (art. 18 § 1 pkt 3) 3 kandydatów (art. 14 § 2) Jak w kolumnie II (art. 14 § 2) Jak w kolumnie II (art. 15 § 2) 
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7. Jak długo trwa kadencja pozostałych Prezesów SN? 

5 lat (art. 13 § 2) Jak w kolumnie I (art. 14 § 2) 3 lata (art. 14 § 2) Jak w kolumnie III (art. 15 § 2) 

8. Jak wygląda odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów SN i przedstawicieli innych zawodów prawniczych? 

Sądem dyscyplinarnym dla sędziów 
SN jest SN (art. 53 § 1) 

Sądem dyscyplinarnym dla sędziów 
SN jest Izba Dyscyplinarna 
(art. 5 § 1 pkt 1 lit. a) 

Jak w kolumnie II (art. 26 pkt 1) Jak w kolumnie II (art. 27 § 1 pkt 1 lit. a) 

Adwokaci, radcowie prawni, notariu-
sze, sędziowie sądów powszechnych 
i wojskowych, prokuratorzy IPN oraz 
prokuratorzy posiadają oddzielne są-
downictwo dyscyplinarne 

Sądem dyscyplinarnym dla: adwoka-
tów, radców prawnych, notariuszy, 
sędziów sądów powszechnych i woj-
skowych, prokuratorów IPN oraz pro-
kuratorów jest Izba Dyscyplinarna 
(art. 5 § 1 pkt 1 lit b) 

Sądem dyscyplinarnym dla: adwoka-
tów, radców prawnych, notariuszy, 
sędziów sądów powszechnych i woj-
skowych, prokuratorów IPN oraz pro-
kuratorów jest Izba Dyscyplinarna – 
jeżeli przepisy szczególne tak stano-
wią (art. 26 pkt 2) 

Jak w kolumnie III (art. 27 § 1 pkt 1 lit. b) 

9. Kto może orzekać w sądzie dyscyplinarnym? 

Każdy sędzia SN, z wyjątkiem Pierw-
szego Prezesa SN, Prezesów SN oraz 
Rzecznika Dyscyplinarnego SN i jego 
zastępców (art. 53 § 2) 

Sędziowie SN orzekający w Izbie Dys-
cyplinarnej  

Jak w kolumnie II Jak w kolumnie II 

10. Kto i w jaki sposób wyznacza sędziów do postępowań dyscyplinarnych? 

Kolegium SN w drodze losowania, 
z tym że w składzie zasiada przy-
najmniej 1 sędzia stale orzekający 
w sprawach karnych (art. 53 § 3) 

Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscy-
plinarnej dokonuje przydziału spraw 
i wyznaczenia składów (art. 62 § 1) 

Jak w kolumnie II (art. 77 § 1) Jak w kolumnie II (art. 80 § 1) 
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11. Jak kształtuje się wynagrodzenie sędziów sądu dyscyplinarnego? 

[brak] 

Sędziom przysługuje dodatek w wyso-
kości 40% wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego łącznie 
(art. 41 § 7) 

[brak] 

Jak w kolumnie II (art. 48 § 7) 

12. Jak wygląda autonomia sądu dyscyplinarnego? 

[nie dotyczy] 

– Prezes SN kierujący Izbą Dyscypli-
narną samodzielnie reprezentuje 
tę izbę na zewnątrz (art. 13 § 2) 

– Prezes SN kierujący Izbą Dyscypli-
narną samodzielnie sporządza in-
formację jej działalności (art. 6 § 2) 

– Prezes SN kierujący Izbą Dyscy-
plinarną ma uprawnienia ministra 
finansów w zakresie wykonywa-
nia budżetu tej izby (art. 8 § 4) 

– Prezes SN kierujący Izbą Dyscy-
plinarną samodzielnie powołuje 
i odwołuje przewodniczących wy-
działów tej izby (art. 13 § 4) 

– Prezes SN kierujący Izbą Dyscy-
plinarną zastępuje Pierwszego 
Prezesa SN w razie jego nieobec-
ności (art. 13 § 6) 

– Odrębna kancelaria Prezesa SN 
kierującego Izbą Dyscyplinarną 
(art. 74) 

Jak w kolumnie II, z wyjątkiem repre-
zentacji izby na zewnątrz i zastęp-
stwa Pierwszego Prezesa SN (art. 5 § 
1, art. 7 § 5, art. 19 § 1, art. 97) 

Jak w kolumnie III (art. 5 § , art. 7 § 4, 
art. 20 pkt 1, art. 98) 
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13. Jak wygląda udział ławników w orzekaniu SN? 

[brak] [brak] 
Udział w rozpoznawaniu skarg nad-
zwyczajnych i spraw w postępowa-
niach dyscyplinarnych (art. 58 § 1) 

Jak w kolumnie III (art. 59 § 1) 

14. Kto wybiera ławników do SN? 

[nie dotyczy] [nie dotyczy] Senat (art. 60 § 2) Jak w kolumnie III (art. 61 § 2) 

15. Jak wygląda sytuacja prawna obecnych sędziów SN? 

[nie dotyczy] 

Przeniesienie wszystkich sędziów SN 
powołanych na podstawie dotych-
czasowych przepisów w stan spo-
czynku – chyba że Prezydent RP, na 
wniosek Ministra Sprawiedliwości 
skierowany do KRS, wyrazi zgodę na 
dalsze orzekanie (art. 87–88) 

Przeniesienie wszystkich sędziów SN 
orzekających w Izbie Wojskowej 
w stan spoczynku (art. 108) 

Jak w kolumnie III (art. 111) 

Przeniesienie wszystkich sędziów 
SN, którzy ukończyli 65 rok życia 
(w tym Pierwszego Prezesa SN) 
w stan spoczynku – chyba że Prezy-
dent RP wyrazi zgodę na dalsze orze-
kanie (art. 108) 

Uwagi: 
1) W zestawieniu zastosowano następujące skróty: IPN – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, KRS – Krajowa Rada Sądownictwa, SN – Sąd Najwyższy, ZO – Zgromadzenie Ogólne. 


