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Pani

Maria KOC

Wicemarszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana senatora Władysława Komarnickiego, złożone 

podczas 83. posiedzenia Senatu w dniu 2 sierpnia 2019 r, dotyczące liczby sędziów, 

którzy w 2019 r. przejdą w stan spoczynku lub ich stosunek służbowy ulegnie rozwiązaniu 

z mocy prawa, wskutek zrzeczenia się urzędu, uprzejmie informuję.

Stan spoczynku sędziów został zagwarantowany w art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

Konstytucyjnie zagwarantowana możliwość przejścia sędziego w stan spoczynku 

z powodu osiągnięcia wieku jest niezbywalnym prawem sędziego i uzasadnienie przez sędziego 

decyzji w zakresie ewentualnego złożenia oświadczenia lub wniosku w tym zakresie, co do 

zasady nie jest wymagane. Sędziowie w stanie spoczynku nie przestają być sędziami co 

oznacza, że stan spoczynku nie pozbawia sędziego statusu sędziego, a jedynie stanowi swoistą 

emeryturę dla sędziego, w czasie której nie wykonuje czynności orzeczniczych. Przysługujący 

sędziemu stan spoczynku wynika z konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów i stanowi jej 

materialne dopełnienie i gwarancję. 

W związku z treścią oświadczenia poniższe stanowisko odnosi się wyłącznie do sędziów 

sądów powszechnych.

Konkretyzację zapisu zawartego w Konstytucji w odniesieniu  do sędziów sądów 

powszechnych stanowią przepisy art. 69 – 71 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm., dalej u.s.p.). 
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Stosownie do art. 69 u.s.p., co do zasady sędziowie przechodzą w stan spoczynku, po  

osiągnięciu odpowiedniego wieku lub po osiągnięciu odpowiedniego wieku i spełnieniu 

przesłanki dotyczącej stażu pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora. 

Sędzia może być również przeniesiony w stan spoczynku, z uwagi na stan zdrowia, który 

uniemożliwia sprawowanie urzędu. W takim przypadku, stosownie do art. 70 § 1 u.s.p. 

i 71 § 2 u.s.p., sędzia może zostać przeniesiony w stan spoczynku na swój wniosek 

lub na wniosek uprawnionego organu, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił uznany został 

przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za  trwale niezdolnego 

do pełnienia obowiązków sędziego lub bez uzasadnionej przyczyny nie poddał się badaniu, 

o którym mowa w art. 70 § 2 u.s.p. 

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 69 § 1 u.s.p. w brzmieniu obowiązującym od 

23 maja 2018 r. sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba, 

że na jego wniosek Krajowa Rada Sądownictwa wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie 

stanowiska do ukończenia 70 roku życia. Do decyzji sędziów należy to, czy po osiągnięciu 

wieku 65 lat chcą nadal czynnie pełnić swoje obowiązki.

Zaznaczyć należy, że regulacja zawarta w art. 69 § 1 u.s.p. w okresie objętym 

oświadczeniem Pana senatora tj. od 2013 r. do 2018 r. ulegała licznym zmianom. 

Od 1 stycznia 2013 r. przepis art. 69 § 1 u.s.p. przewidywał, że sędzia przechodzi w stan 

spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia co miało być spójne ze zmianami dotyczącymi 

powszechnego wieku emerytalnego. Z uwagi na to, że dochodzenie do tego wieku zostało 

rozłożone w czasie, to w 2014 r. możliwe było przechodzenie sędziów w stan spoczynku 

w wieku 65 lat oraz w wieku 65 lat i kilku lub kilkunastu miesięcy – w zależności od daty 

urodzenia sędziego. 

Od 1 października 2017 r. przepis art. 69 § 1 u.s.p. umożliwiał przechodzenie w stan 

spoczynku sędziego -  kobiety z dniem ukończenia 60 roku życia w przypadku, 

i z dniem ukończenia 65 roku życia w przypadku mężczyzny.

W przepisach przejściowych tj. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

38 ze zm.) przewidziano, że do dnia 31 marca 2018 r. przejdą w stan spoczynku sędziowie, 

którzy na datę 1 października 2017 r. spełnili warunek wieku, chyba że skorzystają 

z możliwości dalszego zajmowania stanowiska. Normą przepisu przejściowego objętych było 

350 sędziów: 338 kobiet i 12 mężczyzn. Z tej liczby uprawnionych w stan spoczynku przeszło 

110 sędziów. To bezpośrednio wpłynęło na wzrost liczby sędziów, którzy przeszli w stan 

spoczynku w 2017 r . w porównaniu z poprzednimi latami.



Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w mocy pozostaje również możliwość przejścia 

w stan spoczynku przez sędziów, którzy osiągnęli wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn 

i spełniają dodatkowy warunek stażu pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora. Z takiej 

możliwości mogli i mogą skorzystać sędziowie, którzy warunek powyższy spełniali najpóźniej 

do dnia 31 grudnia 2017 r.

Kolejna zmiana przepisu art. 69 u.s.p. dokonana z dniem 23 maja 2018 r. poszerzyła liczbę 

sędziów uprawnionych do przejścia w stan spoczynku ze względu na osiągnięty staż pracy 

prokuratora lub sędziego. Umożliwiła bowiem przejście w stan spoczynku sędziom - kobietom, 

które ukończyły 60 lat, bez względu na staż pracy na stanowisku prokuratora lub sędziego.

Powyższe regulacje prawne, a w szczególności zmiany przepisów odnoszące się do wieku 

w jakim możliwe jest przechodzenie sędziów w stan spoczynku z uwagi na osiągnięcie wieku 

powodują, że nie jest możliwa obiektywna ocena zjawiska przechodzenia sędziów 

w stan spoczynku w latach 2014 – 2019 tylko na podstawie zestawienia liczby sędziów ogółem, 

którzy w tym okresie przeszli w stan spoczynku z różnych przyczyn, w tym także 

z uwagi na stan zdrowia (co jest niezależne od wieku i stażu pracy).

Obiektywna ocena tego zjawiska możliwa jest tylko w powiązaniu z analizą zmieniających 

się w tym czasie norm prawnych regulujących zasady przechodzenia sędziów w stan 

spoczynku. Wobec tego, że zmiany przepisów w latach 2017-2018 w zakresie wieku 

w jakim możliwe jest przechodzenie sędziów w stan spoczynku spowodowały wzrost liczby 

sędziów uprawnionych do przejścia w stan spoczynku to w konsekwencji wzrosła liczba 

sędziów, którzy skorzystali z tej możliwości i przeszli w stan spoczynku w latach 2017 i 2018 

w porównaniu z rokiem 2014. Zestawienie danych wskazuje, że:

- w 2014 r. spośród 174 sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku: 58 przeszło 

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 27 ze względu na stan zdrowia, a 83 ze względu na 

wiek i staż pracy, 

- w 2017 r. spośród 312 sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku: 83 przeszło 

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 18 ze względu na stan zdrowia, a 207 ze względu 

na wiek i staż pracy,

- w 2018 r. spośród 291 sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku: 166 przeszło 

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 28 ze względu na stan zdrowia, a 90 ze względu na 

wiek i staż pracy,

- na dzień 14 sierpnia 2019 r. spośród 109 sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku: 

50 przeszło z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 16 ze względu na stan zdrowia, a 37 ze 

względu na wiek i staż pracy.



Z powyższego zestawienia wynika, że liczba sędziów, którzy odeszli z zawodu do dnia 

14 sierpnia 2019 r. (ósmy miesiąc roku), nie stanowi nawet połowy liczby sędziów, którzy 

odeszli z zawodu w kolejnych latach objętych oświadczeniem Pana Senatora 2014, 2017 i 2018.

Przedstawione dane statystyczne wskazują również, że brak podstaw do stwierdzenia, że  

wzrasta liczba sędziów, którzy zamierzają przejść w stan spoczynku. Analiza powyższych 

danych prowadzi do wniosku, że liczba sędziów, którzy w 2019 r. przejdą w stan spoczynku 

będzie mniejsza od liczby sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku w latach poprzednich.  

Od sędziowskiego stanu spoczynku należy odróżnić zrzeczenie się urzędu przez sędziego,  

co można określić również jako odejście z zawodu. 

Zgodnie z art. 68 § 1 u.s.p., stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, 

jeżeli sędzia zrzekł się urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy 

od dnia złożenia na ręce Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek sędziego 

Minister Sprawiedliwości określi inny termin. 

Możliwość rozwiązania stosunku służbowego wskutek zrzeczenia się urzędu przez samego 

sędziego następuje wskutek oświadczenia woli, które jest wyrazem podjętej przez sędziego 

autonomicznej i niezależnej decyzji. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba 

sędziów, którzy zrzekli się urzędu od 2014 r. zmniejszyła się. W 2014 r. urzędu zrzekło się 

11 sędziów, w 2017 r. - 5, w 2018 r. – 8, a w 2019 r. – 4 sędziów. 

Zestawienie danych w tym zakresie z 2014 r.  z danymi za 2019 r. wskazuje, że zrzeczenia 

się urzędu przez sędziów od 1 stycznia 2019 r. do chwili obecnej stanowi jedynie ok. 36,4% 

liczby sędziów, którzy zrzekli się urzędu w 2014 r. i tylko 50% liczby sędziów, którzy zrzekli 

się urzędu w roku ubiegłym. 

Wobec tego nieuprawnione jest twierdzenie, że z roku na rok rośnie liczba sędziów, którzy 

odchodzą z zawodu czyli podejmują autonomiczna decyzję w postaci oświadczenia woli 

o zrzeczeniu się urzędu. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości na 

bieżąco prowadzona jest analiza sytuacji kadrowej sądownictwa powszechnego w celu 

zapewnienia racjonalnej etatyzacji i organizacji w tym rozmieszczenia i obciążenia pracą 

sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

a też stale prowadzone są prace w celu wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań 

w zakresie organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych.

.



Z poważaniem,
Anna Dalkowska

/podpisano elektronicznie/
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