
s. 34  

Tabela FUNKCJE SEJMU  

Powołanie: „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych”, zastępujemy słowami „Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych” 

 

s. 37  

Przedmiotem obrad na posiedzeniach Sejmu są w szczególności: 

1) wybór Marszałka, wicemarszałków i sekretarzy Sejmu oraz komisji sejmowych, 

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa NBP oraz 

Generalnego Inspektora Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

3) wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zastępców przewodniczącego i członków Trybunału 

Stanu, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz posłów-

członków Krajowej Rady Sądownictwa, 

4) orędzia Prezydenta RP, 

5) projekty ustaw i uchwał Sejmu, 

6) uchwały Senatu o wprowadzeniu poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm lub jej odrzuceniu, 

7) wnioski Prezydenta RP w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwalonej ustawy, 

8) projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa, a także sprawozdania z ich 

wykonania wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium, 

9) exposé Prezesa RM wraz z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania, 

10) wybór Rady Ministrów w wypadkach określonych w przepisach konstytucyjnych, 

11) wnioski o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów lub poszczególnym ministrom. 

 

 

 

 

 

 

 



s. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 84 

Stan spoczynku 

Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że 

nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży 

oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że 

jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach 

określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze 

zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Prezydent RP, przed wyrażeniem zgody na 

dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zasięgnąć zasięga opinii Krajowej 

Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa przekazuje Prezydentowi RP opinię w terminie 30 

dni od dnia wystąpienia przez Prezydenta o przedstawienie tej opinii. W przypadku nieprzekazania 

opinii w terminie, o którym mowa w zdaniu drugim, uznaje się, że Krajowa Rada Sądownictwa wydała 

opinię pozytywną. 

 Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym 

do: 

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:  

a) zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i 

sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie 

uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,  

b) kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia 

praworządności ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego 

urzeczywistniającego zasady i sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg 

nadzwyczajnych; 

2) rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie; 

3) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i 

Senatu, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 

rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i 

referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum; 

4) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których 

orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one 

wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego; 

5) wykonywania innych czynności określonych w ustawach. 



Sędzia Sądu Najwyższego będący kobietą może przejść w stan spoczynku z dniem ukończenia 60. 

roku życia, składając oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który przekazuje je 

niezwłocznie Prezydentowi RP. Pierwszy Prezes SN składa oświadczenie bezpośrednio Prezydentowi 

RP. 

 

s. 89 

Skarga nadzwyczajna 

Od Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego 

urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu 

powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie 

w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia 

praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, lub 

2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie, lub 

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 

dowodowego – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia. 

Skargę nadzwyczajną może wnieść: 

1) Prokurator Generalny, 

2) Rzecznik Praw Obywatelskich oraz 

3) Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący 

Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów – w zakresie swojej właściwości. 

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego 

orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku 

od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść 

oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od 

orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – po upływie 6 miesięcy od dnia jej 

rozpoznania. 

Jeżeli zachodzą przesłanki wniesienia skargi, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki 

prawne, w szczególności jeżeli od dnia od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 

lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej 

Polskiej orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają za tym zasady lub 

wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy ogranicza może 



ograniczyć się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz 

wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności i 

prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia, o 

którym mowa w art. 91 § 1 SNU. 

Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwyczajna może być wniesiona 

tylko raz. Skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, które były przedmiotem 

rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. 

Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, 

orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po 

uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od postanowienia o 

przysposobieniu. 

 

s. 90 

Skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów SN orzekających w Izbie 

Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1 ławnika SN. Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy 

orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w wyniku postępowania, w którego toku orzeczenie wydał 

Sąd Najwyższy, sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 5 sędziów SN orzekających w Izbie 

Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 2 ławników SN. 

 

s. 96 

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa 

Do kompetencji Rady należy m.in.: 

1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu 

Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach administracyjnych i 

sądach wojskowych, oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych, 

2) przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach 

powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych 

w sądach administracyjnych, 

3) wyrażanie sprzeciwu wobec pełnienia przez asesorów sądowych w sądach powszechnych 

obowiązków sędziego przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o mianowanie egzaminowanych 

aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w 

sądach powszechnych, 

4) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów asesorów sądowych oraz czuwanie nad ich 

przestrzeganiem, 

5) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej, 



6) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych, 

wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta RP, inne organy władzy publicznej lub organy 

samorządu sędziowskiego, 

7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów 

sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie, 

8) opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji ogólnej i aplikacji sędziowskiej, zakresu i 

sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację ogólną oraz egzaminów sędziowskich, 

9) opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie dotyczącym szkolenia 

i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych i pracowników sądów. 

 

s. 98 

Wygaśnięcie mandatu 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 KRSU mandat wybieranego członka wygasa przed upływem kadencji w razie: 

1) śmierci, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) wygaśnięcia mandatu posła albo senatora, 

4) powołania sędziego na inne stanowisko sędziowskie, z wyjątkiem powołania sędziego sądu 

rejonowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego sądu garnizonowego na 

stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego albo sędziego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego na stanowisko sędziego NSA,  

4 5) wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego, 

5 6) przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku. 

 

s. 101  

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie, a w sądach rejonowych także 

asesorzy sądowi, którym powierzono pełnienie obowiązków sędziego, z wyłączeniem: 

1) stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego 

przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, 

2) rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na 

postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i 

wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, 

3) rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego  rozstrzygania spraw, o których 

mowa w art. 12 pkt 3 PrUSP, czyli z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących 



demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od 

środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie 

odrębnych ustaw (art. 2 § 1 PrUSP). 

Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, w sądach wykonują także 

referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. 

 

s. 105 

Struktura sądu rejonowego 

Sąd rejonowy dzieli się na W sądzie rejonowym można tworzyć wydziały: 

1) cywilny, 

2) karny., 

W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział: 

3 1) rodzinny i nieletnich, 

4 2) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych, 

5 3) gospodarczy, 

6 4) ksiąg wieczystych. 

Struktura sądu okręgowego 

Sąd okręgowy dzieli się na W sądzie okręgowym można tworzyć wydziały: 

1) cywilny, 

2) karny., 

W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział: 

3 1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych, 

4 2) gospodarczy, 

5 3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych przez Policję, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony 

Panstwa, Służbę Celno-Skarbową i Biuro Nadzoru Wewnętrznego. 

Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego rozpoznający 

środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

s. 120 



Sędzia w stanie spoczynku 

Sędzia w stanie spoczynku może używać dotychczasowego tytułu z dodaniem wyrazów „w stanie 

spoczynku” (art. 99 PrUSP). 

Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany 

granic okręgów sądowych przysługuje, do czasu osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiety, a 65 

lat w przypadku mężczyzny, uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku (art. 100 § 1 PrUSP). 

Sędzia w stanie spoczynku jest obowiązany dochować godności sędziego (art. 104 § 1 PrUSP). 

 

s. 131 

Prokuratura okręgowa 

Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur 

rejonowych. 

Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w 

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi, a w jednostkach, 

w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, także przed sądami wojskowymi sądami 

okręgowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne 

przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do 

spraw wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów okręgowych, 

sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także 

prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych. 

 

s. 131 

Prokuratura rejonowa 

Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach 

może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w obrębie tej samej gminy. 

Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału prokuratora w 

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi, a w jednostkach, 

w których utworzono działy do spraw wojskowych, także przed sądami wojskowymi sądami 

garnizonowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, z wyłączeniem spraw 

wymienionych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, art. 22 § 2 i art. 23 § 2 PrProk, a w jednostkach, w których 

utworzono działy do spraw wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych 

sądów garnizonowych. 

 

 



s. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

s. 555 

Jednakże brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli spadkobiercą jest: 

1) osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo 

2) osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia albo 

3) osoba prawna. 

 

s. 881 

Pozew, wymogi formalne 

W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza 

się do pozwu. Przepisu art. 128 KPC nie stosuje się. 

Pozew powinien zawierać również (art. 50532 § 2 KPC): 

KONTROLA NAJWYŻSZEJ IZBY 

KONTROLI 

OBLIGATORYJNA 

Kontrola obligatoryjna dotyczy podmiotów, które Najwyższa Izba Kontroli 
ma obowiązek kontrolować. Są to jednostki państwowe, które 

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje z punktu widzenia legalności, 

gospodarności, 

celowości i rzetelności. Obligatoryjnie kontrola wykonywana 

jest wobec: 

1) wszystkich organów administracji rządowej, 
2) Narodowego Banku Polskiego, 

3) państwowych osób prawnych, 

4) innych państwowych jednostek organizacyjnych. 

Kontrolując wszystkie te podmioty, Najwyższa Izba Kontroli może 

dokonywać 

wszechstronnej oceny ich działalności merytorycznej. 
Najwyższa Izba Kontroli kontroluje również na podstawie czterech 

wskazanych 

wyżej kryteriów, ale tylko pod kątem wykonania budżetu oraz gospodarki 
finansowej i majątkowej: 

1) Kancelarie Prezydenta RP i obu izb parlamentu, 

2) Trybunał Konstytucyjny, 
3) Rzecznika Praw Obywatelskich, 

4) Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, 

5) Generalnego Inspektora Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
6) Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ś cigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, 

7) Krajowe Biuro Wyborcze, 
8) Sąd Najwyższy, 

9) Naczelny Sąd Administracyjny, 

10) Państwową Inspekcję Pracy. 

FAKULTATYWNA 

Kontrola fakultatywna dotyczy podmiotów, 
które Najwyższa Izba Kontroli 

może kontrolować. Z punktu 

widzenia legalności, gospodarności 

i rzetelności Najwyższa Izba 

Kontroli może kontrolować działalność: 

1) organów samorządu terytorialnego, 
2) komunalnych osób prawnych, 

3) innych komunalnych jednostek 

organizacyjnych. 

Z punktu wiedzenia legalności i gospodarności 

Najwyższa Izba Kontroli 

może kontrolować działalność 
innych jednostek organizacyjnych . 

i podmiotów gospodarczych w zakresie, 

w jakim wykorzystują one 
majątek lub środki państwowe 

bądź komunalne oraz wywiązują 

się z zobowiązań na rzecz państwa. 



1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub  

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym 

rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu 

we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.,  

3) datę wymagalności roszczenia.  

Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w 

złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których 

mowa powyżej. 


