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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(druk nr 664) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa wprowadza zmiany odnośnie do granicy wieku skutkującej 

przejściem sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. 

Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, sędzia 

Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia. Wyjątki 

od tej zasady przewidują kolejne paragrafy tego samego art. 30. W myśl § 2, sędzia może 

przejść w stan spoczynku na swój wniosek, jeżeli ukończył 67. rok życia albo osiągnął wiek 

określony w § 3 bądź ukończył 60. rok życia i przepracował na stanowisku Sądu Najwyższego 

nie mniej niż 9 lat. Te dwa ostatnie warunki – jak to wynika z § 4 – powinny zostać spełnione 

do dnia 31 grudnia 2017 r. Natomiast § 3 stanowi, że w przypadku sędziów–kobiet urodzonych 

do dnia 30 września 1973 r. oraz sędziów–mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 1953 r. 

wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, odpowiada 

najniższemu wiekowi emerytalnemu wskazanemu w przepisach powszechnego systemu 

ubezpieczenia społecznego. 

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada, że sędzia Sądu Najwyższego, 

który ukończy 70. rok życia będzie mógł nadal pełnić swój urząd, pod warunkiem że nie 

później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku złożył Pierwszemu Prezesowi 

Sądu Najwyższego oświadczenie, iż nadal chce pełnić służbę na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego, i jednocześnie przedstawił zaświadczenie potwierdzające, że stan zdrowia 

nie  uniemożliwia mu wykonywania obowiązków sędziego. Obligatoryjnie sędzia Sądu 

Najwyższego będzie przechodził w stan spoczynku po ukończeniu 72. roku życia. 
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Niezależnie od wcześniej podjętej decyzji o dalszym pozostawaniu w służbie, sędzia 

będzie mógł w każdym czasie złożyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oświadczenie 

o przejściu w stan spoczynku przed ukończeniem 72. roku życia. 

Wymagane ustawą oświadczenia i zaświadczenia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

będzie składał na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Prezydenta, który proponował, aby sędziowie 

Sądu Najwyższego pozostawali w czynnej służbie do ukończenia 75. roku życia (druk sejmowy 

nr 1591). 

I czytanie projektu odbyło się na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

Ponieważ wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu nie uzyskał poparcia, omawiane 

przedłożenie zostało skierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 7 maja 2014 r. zgłoszono poprawkę przesądzającą, że 

sędzia Sądu Najwyższego może pełnić swój urząd do ukończenia 70. roku życia, chyba że 

złoży oświadczenie o woli dalszego pozostawania na stanowisku i za pomocą zaświadczenia 

lekarskiego wykaże, iż jest w dobrej kondycji psychofizycznej. We wspomnianej poprawce 

określono też maksymalną granicę sprawowania urzędu na stanowisku Sądu Najwyższego, tj. 

do ukończenia 72. roku życia. Przedstawione zmiany znalazły się w sprawozdaniu Komisji 

(druk nr 2370). 

W dniu 28 maja 2014 r., na 68. posiedzeniu Sejmu odbyło się II czytanie projektu. 

W trakcie debaty zgłoszono ponownie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek ten 

nie uzyskał poparcia Izby, w związku z czym w kolejnym głosowaniu Sejm uchwalił ustawę 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Zmieniany § 1 (art. 1 pkt 1 ustawy) odnosi się do sędziów Sądu Najwyższego. Istotą 

powołanego przepisu jest przyznanie sędziom uprawnienia do późniejszego przejścia w stan 

spoczynku. Niemniej skorzystanie z takiej możliwości ma być uzależnione od odpowiednio 

wczesnego poinformowania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zamiarze dalszego 
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pozostawania w służbie czynnej oraz przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego, że dany 

sędzia, ze względu na stan zdrowia, jest zdolny do pełnienia obowiązków sędziego. Z kolei 

§ 6, który ma zostać dodany na mocy art. 1 pkt 2 ustawy, rozstrzyga kwestię składania 

oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego oraz 

przekazywania stosownego zaświadczenia o stanie zdrowia przez Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego. Ponadto w § 6 odsyła się do § 5, który stanowi, że między 70. a 72. rokiem 

życia sędzia może w każdym czasie przejść w stan spoczynku, składając oświadczenie w tym 

przedmiocie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Paragraf 6 wskazuje zatem także, że 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może skorzystać z możliwości przewidzianej w § 5, 

z tym że swoje oświadczenie winien skierować wówczas do Prezydenta. 

Nie kwestionując potrzeby wprowadzenia takiej szczególnej regulacji w odniesieniu do 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, należy podnieść, że szyk wyrazów w przepisie § 6 

nie jest prawidłowy. Chodzi tutaj bowiem nie o „oświadczenia Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, o których mowa w § 1 i 5”, a o „oświadczenia, o których mowa w § 1 i 5”, 

w przypadku, gdy składa je Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Dlatego można rozważyć 

wprowadzenie poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2, § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenia, o których mowa 

w § 1 i 5, oraz przedstawia zaświadczenie, o którym mowa w § 1, Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


