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Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

ZARZĄDZENIE 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

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), a także mając na względzie:

(1) dobro Rzeczypospolitej Polskiej, Jej suwerenność oraz tożsamość konstytucyjną, gwarantującą 
ochronę praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie nie mniejszym niż wynikający 
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy; 

(2) konstytucyjne zasady, które legły u podstaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 
2021 r. (P 7/20) i znajdują zastosowanie również w odniesieniu do postanowienia Wiceprezes 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21R);

(3) potrzebę prowadzenia sporów prawnych w oparciu o zasadę przyjaznego dialogu sądów 
krajowych i trybunałów europejskich, jako przesłanki trwałego rozwoju Europy;

(4) potrzebę zapewnienia organom władzy warunków do wprowadzenia do polskiego systemu 
prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu 
odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej; 

(5) ustrojową pozycję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który nie sprawuje władzy 
ustawodawczej i nie ma kompetencji do zawieszania obowiązywania przepisów prawa, jak również 
nie może nakazywać podjęcia przez składy orzekające lub Prezesów Sądu Najwyższego czynności 
innych niż to wynika wprost z obowiązujących przepisów;

zarządzam, w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, co następuje:

§ 1.
Przedmiotem zarządzenia jest unormowanie zasad postępowania w zakresie przechowywania akt 
sądowych, rejestracji, przydziału spraw sędziom oraz wyznaczania członków składu orzekającego 



w sprawach: 
1) o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie 

sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury (art. 27 § 1a ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym);

2) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego 
(art. 27 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym) oraz

3) z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku (art. 27 § 3 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym). 

§ 2.

Sprawy wymienione w § 1, wpływające do Sądu Najwyższego w okresie obowiązywania niniejszego 
zarządzenia przekazywane są, po ich zarejestrowaniu, do Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, w którym przechowywane są przez okres obowiązywania niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

W sprawach wymienionych w § 1, które do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wpłynęły 
do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a co do których Prezes Sądu Najwyższego kierujący 
pracą tej Izby nie wydał zarządzeń na podstawie § 82a lub § 83a ust. 7 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 660, 
oraz z 2019 r. poz. 274 i 1049 oraz z 2021 r. poz. 1077), Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą 
Izby Dyscyplinarnej rozważy ich przechowywanie, w okresie o którym mowa w § 2, w Sekretariacie 
kierowanej przez siebie Izby, bez przydziału sędziom lub wyznaczenia pozostałych członków 
składu orzekającego. 

§ 4.

W przypadku spraw wymienionych w § 1, w których zostało wydane zarządzenie na podstawie 
§ 83a ust. 1 lub ust. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 
2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby 
Dyscyplinarnej  rozważy zwrócenie się do sędziów, którym sprawy te przydzielono, lub do 
członków składu orzekającego aby, w okresie o którym mowa w § 2, w ramach swej niezawisłości, 
rozważyli podjęcie decyzji o powstrzymaniu się od rozpoznawania spraw wymienionych w § 1. 

§ 5.
Do spraw wymienionych w § 1, które przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia wpłynęły do 
innych izb Sądu Najwyższego, przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 6.
Przepisy zarządzenia stosuje się do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wyroku kończącego postępowanie w sprawie C-204/21 lub wprowadzenia do 
polskiego porządku prawnego zmian powodujących bezskuteczność postanowienia Wiceprezes 



Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21R), jednak nie dłużej 
niż do dnia 15 listopada 2021 r.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

dr hab. Małgorzata Manowska
     /pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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