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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

 

(druk nr 933) 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2002 r. o SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499, z późn. zm.) 

 

Art. 13. 

§ 1. Prezes Sądu Najwyższego jest zastępcą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i kieruje 

pracą poszczególnej izby. 

[§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród sędziów Sądu Najwyższego w 

stanie czynnym.] 

<§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje na pięcioletnią kadencję spośród sędziów 

Sądu Najwyższego w stanie czynnym i odwołuje, na wniosek Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<§ 3. Prezes Sądu Najwyższego może być powołany najwyżej na dwie kadencje.> 

 

Art. 30. 

§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku 

życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku 

oświadczy Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowania 

stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. 

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku: 

1)   po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 3; 

2)   po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego nie mniej niż 9 lat. 

§ 3. Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet 

urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 
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1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 

24 ust. 1a pkt 61-84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 

poz. 1227, z późn. zm.). 

§ 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

[§ 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których 

mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku 

życia. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie 

oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.] 

<§ 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o 

których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 

72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani 

przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan 

spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu 

Najwyższego.> 

§ 6. Oświadczenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o których mowa w § 1 i 5, oraz 

zaświadczenie, o którym mowa w § 1, składane są Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 


