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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (273.) 
w dniu 9 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński

Przewodniczący Michał Seweryński:
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, poświęcone rozpatrzeniu wniosków 
do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższy.

Zgłoszone zostały dwa wnioski: wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek i wniosek o wprowadzenie poprawki 
do ustawy o Sądzie Najwyższym.

Autorzy poprawki są tu obecni. Jest z nami pan senator 
Pociej, który będzie reprezentował wnioskodawców.

Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi w sprawie tego wnio-
sku? Nie ma uwag.

Czy panowie senatorowie chcieliby się wypowiedzieć?
Wszystko jest jasno napisane. Prawda?
Wnioskiem najdalej idącym jest wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek, więc będziemy nad nim głosować 
w pierwszej kolejności.

Ale może najpierw poprosimy pana senatora Pocieja, 
żeby nam wyjaśnił – jeżeli oczywiście uważa to za po-
trzebne – na czym polega ta poprawka, pod którą pan se-
nator również się podpisał, żebyśmy wiedzieli, nad czym 
będziemy głosować.

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Otóż tak się składa, że te przepisy, które za chwilę wejdą 

w życie, są wprowadzane w połowie kadencji. Chcieliśmy, 
żeby ta kadencja trwała tyle, ile miała trwać, i po to zgło-
siliśmy tę poprawkę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy panowie senatorowie mają jakieś pytania albo 

uwagi?
Ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem tej poprawki, co 

być może wynika z tego, że jestem zmęczony. Wobec tego 
chcę o coś dopytać. W ust. 1 jest mowa o tym, że powołanie 
na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowisko 
prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie dwunastu 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. To 
rozumiem. A w ust. 2 mówi się, że tego przepisu się nie 
stosuje, jeżeli od dnia powołania na stanowisko preze-
sa Sądu Najwyższego do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy upłynął okres krótszy niż pięć lat. No i teraz mamy 
taką sytuację, że od powołania prezesa Sądu Najwyższego 
minęło mniej niż pięć lat. Czy to oznacza, że w przypadku 
obecnego prezesa Sądu Najwyższego ten przepis z ust. 1 
nie byłby stosowany? Dobrze myślę?

(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
To po co jest ten ust. 1?

Senator Aleksander Pociej:
Ten ustęp już był w ustawie.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Ale czy on jest 

aktualny?)
On nie będzie miał zastosowania tylko i wyłącznie do 

obecnego prezesa, którego kadencja upływa… Nie pamię-
tam, kiedy dokładnie mija… Może przedstawiciel Biura 
Legislacyjnego pomoże…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. A gdybyśmy nie dodali ust. 2, to automatycznie po 

dwunastu miesiącach pożegnalibyśmy obecnego prezesa.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ale ja nadal nie rozumiem, po co jest ten przepis. On 

jest tylko do jednorazowego użycia, bo tylko raz minie 
dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. Jak po dwunastu miesiącach zostanie powołany 
nowy prezes, to do niego… Ten przepis nie będzie miał 
zastosowania w ogóle, ani do obecnego prezesa, ani do 
następnego.

Pani chciałaby coś wyjaśnić? Proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:
Jeśli można, ja spróbuję pomóc zrozumieć tę poprawkę. 

Sytuacja faktyczna wygląda tak, że wśród prezesów Sądu 
Najwyższego – nie mówimy tylko o pierwszym prezesie – 
jest jeden prezes, który został powołany 21 stycznia 2014 r. 
Zgodnie z przepisem art. 2 tej ustawy ten prezes urzędował-
by półtora roku plus dwanaście miesięcy. I chodzi o to, aby 
ten prezes, który tak krótko sprawuje swoją funkcję, mógł 
pozostać na tym stanowisku na czas porównywalny z cza-
sem trwania kadencji – zresztą my dopiero wprowadzamy 
kadencyjność – czyli przez pięć lat, a jego następców na 
tym stanowisku będzie obowiązywał już mechanizm ka-
dencyjny. Czyli w przypadku jednego z prezesów ta kaden-
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nego prezesa powołanie według nowych zasad zostanie 
opóźnione. Ale chodzi tylko o powołanie według nowych 
zasad, bo mówimy tutaj o utrzymaniu powołania według 
starych zasad.

(Senator Ryszard Knosala: Ja rozumiem. Ale te następ-
ne kadencje też będą…)

Będą pięcioletnie.
(Senator Ryszard Knosala: Ale zawsze jeden prezes 

będzie jakby pół kroku za resztą. Tak?)
To by wynikało z tego przepisu. Ale my i tak nie je-

steśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Proszę zerknąć 
na ust. 3 w tej poprawce. Tam jest taka klauzula, że prezes 
może zostać jeszcze wcześniej odwołany.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, zdarzają się również przypadki loso-
we. Jeżeli ktoś umrze, to też będą nierówne kadencje.

Pan Senator Ryszard Knosala:

Ja wiem.
Pytam o to dlatego, że kiedy pełniłem funkcję rektora, 

to pani minister czy pan minister, ja już nie pamiętam, kto 
to był, doszli do wniosku, że trzeba wyrównać kadencje, 
i różni rektorzy pełnili funkcje różnie – jeden był rektorem 
dwa lata, inny rok, inny trzy lata, a jeszcze inny cztery lata. 
Wtedy w Polsce wyrównano te kadencje i w tej chwili rze-
czywiście na wszystkich uczelniach… Za rok będą wybory 
rektorów na wszystkich uczelniach.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Rozumiem, że ta poprawka dotyczy tak naprawdę jed-
nego prezesa. Prawda?

Czy są jeszcze uwagi? Nie ma więcej uwag, czyli 
wszystko jest jasne.

Wobec tego poddaję pod głosowanie w pierwszej ko-
lejności wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, bo to 
jest wniosek najdalej idący.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wnio-
sku? (3)

Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (1)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek uzyskał po-

parcie, więc nad poprawką nie będziemy już głosować.
Kto był dotychczas sprawozdawcą?
(Senator Robert Mamątow: Ja.)
Pan senator Mamątow, dobrze.
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie komisji.

cyjność zostanie troszeczkę opóźniona ze względu na to, 
że tylko ten jeden prezes piastuje swoje stanowisko dość 
krótko. A w przypadku pozostałych zastosowanie znajduje 
zasada dwunastu miesięcy. I temu jest poświęcony właśnie 
ten przepis.

(Przewodniczący Michał Seweryński: A pozostali prezesi 
sprawują swoje funkcje przez krótszy czas niż pięć lat?)

Jeżeli chodzi o pozostałych prezesów, to ja nie pa-
miętam dokładnie, od kiedy sprawują oni swoje funkcje, 
ale wydaje mi się, że dość długo, najdłużej prezes Izby 
Wojskowej, bodajże od 1990 r., a inny prezes – od 1996 r. 
Tak że te funkcje w Sądzie Najwyższym są sprawowane 
długo, i dlatego, jak mówię…

Przewodniczący Michał Seweryński:
No dobrze, ale czy to nie oznacza, że jeżeli wszyscy pre-

zesi – pierwszy i pozostali – od momentu wejścia w życie 
tej ustawy sprawują swoje funkcje krócej niż przez pięć lat, 
to do nich ten ust.1 nie będzie miał zastosowania?

Senator Aleksander Pociej:
Tak, Panie Przewodniczący, oni w tym momencie nie 

odejdą automatycznie po dwunastu miesiącach.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czyli ust. 1 będzie miał zastosowanie tylko do tych 

prezesów, którzy są prezesami dłużej niż pięć lat.
(Senator Aleksander Pociej: Którzy są krócej niż pięć 

lat… To znaczy ust. 1 będzie dotyczył tylko tych, którzy 
są dłużej niż pięć…)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy po tych wyjaśnieniach panowie senatorowie mają 

jeszcze jakieś uwagi?
Pan Senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Ja chciałbym zapytać, czy kadencje wszystkich preze-

sów będą takie same, czy też ten jeden zawsze będzie, że 
tak powiem, opóźniony?

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:
Ja odpowiem w ten sposób: w przypadku wszystkich 

prezesów kadencja będzie pięcioletnia, jak stanowi przepis 
z art. 1 pktu 1 zmienianego §2, a w przypadku tego jed-
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