
  
 Warszawa, 16 października 2013 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DSPA-140-153 (3)/13 
                
 

 

  
 
 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowna Pani Marszałek, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
prezydenckiego projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(druk nr 1591). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 

 
 



Stanowisko Rządu 
 wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie 

Najwyższym (druk nr 1591) 
 

Prezydencki projekt ustawy przewiduje dokonanie zmiany w ustawie z dnia 

23 listopada 2013 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499). 

W projektowanej nowelizacji przewiduje się podniesienie do 75 lat granicy wieku, 

w którym sędzia Sądu Najwyższego z urzędu przechodziłby w stan spoczynku. 

Celem ustawy – wedle projektodawcy – jest umożliwienie sędziom, którzy posiadają 

dużą wiedzę prawniczą oraz doświadczenie, niezbędne do wykonywania pracy na 

tym stanowisku, dalszego pełnienia służby dla dobra Państwa i społeczeństwa.  

Obecnie, zgodnie z treścią art. 30 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 

o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499), sędzia Sądu Najwyższego 

przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70 roku życia. Zgodnie natomiast 

z art. 69 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 427 i 662) sędziowie sądów powszechnych przechodzą w stan 

spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia, chyba że nie później niż na sześć 

miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczą Ministrowi Sprawiedliwości wolę 

dalszego zajmowania stanowiska i przedstawią zaświadczenie stwierdzające, że są 

zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. W razie 

złożenia przez sędziego tego oświadczenia sędzia może zajmować stanowisko nie 

dłużej niż do ukończenia 70 roku życia.  

Z powyższych unormowań wynika więc, że ukończenie 70 lat życia powoduje 

definitywny koniec aktywności zawodowej sędziego.  

Argumentami dla przedłużenia granicy wieku, do której można pełnić służbę 

sędziego mogą być: 

− konieczność wydłużania okresu aktywności zawodowej, wynikająca ze 

starzenia się społeczeństwa i uwarunkowań gospodarczych, 

− konieczność ochrony aktywnych ludzi starszych przed zjawiskiem wypierania 

ich z rynku pracy ze względu na wiek, wbrew ich woli kontynuowania 

aktywności zawodowej. 

Umożliwienie dalszej aktywności zawodowej po 70 roku życia znajduje więc 

pewne uzasadnienie, lecz nie powinno ono być przyznawane w sposób 
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bezwarunkowy. Należy bowiem pamiętać, że pełnienie urzędu powinno się wiązać 

z efektywnym wykonywaniem związanych z nim obowiązków.  

Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku wprowadzenia 

zaproponowanych w projekcie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z art. 

49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 

Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.) będą miały one zastosowanie również do sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego.   

Ponadto w kontekście prawidłowego ustalenia skutków przedstawionego 

projektu zauważyć należy, iż proponowana zmiana wpływać będzie w istotny sposób 

na określenie kwalifikacji wymaganych wobec kandydatów na stanowisko sędziego 

Trybunału Konstytucyjnego i w konsekwencji na znaczące wydłużenie granicy 

przejścia sędziego Trybunału w stan spoczynku. 

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) sędzią Trybunału 

może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stosownie 

zaś do 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. 

Stąd przyjmuje się również, iż osoba kandydująca na stanowisko sędziego Trybunału 

nie może mieć ukończonych 70 lat życia. Konsekwentnie więc z uwagi na to, 

że sędzia Trybunału przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji (art. 6 

ust. 6 ustawy), wydłużenie granicy wieku sędziego Sądu Najwyższego w stanie 

czynnym, spowoduje dopuszczenie możliwości kandydowania na ten urząd osoby, 

która zbliżać się będzie do ukończenia 75 lat życia, a następnie, wobec 

dziewięcioletniej kadencji sędziego Trybunału, dopuszczenie możliwości pełnienia tej 

funkcji do 84 roku życia. 

Wobec braku stosownej analizy w uzasadnieniu projektu przyjąć należy, 

iż przedstawione wyżej skutki nie były przedmiotem rozważań autorów proponowanej 

zmiany. Wydaje się zaś, iż zaakceptowanie takiego rozwiązania nie byłoby 

zasadniczo pożądane w kontekście potrzeby zapewnienia należytej efektywności 

i właściwej jakości pracy Trybunału Konstytucyjnego, którego pozycja i zakres 

wyznaczonych kompetencji wymagają nie tylko zapewnienia najwyższych kwalifikacji 

zawodowych kandydatów do pełnienia tego urzędu, ale również wysokiej sprawności 

osób już powołanych na to stanowisko. 
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Nadto zaznaczyć należy, co także pomijają autorzy projektu, iż postulowana 

zmiana wpłynie na wyznaczenie warunków powołania Prokuratora Generalnego 

i w konsekwencji na wydłużenie wieku, po ukończeniu którego Prokurator Generalny 

przechodziłby w stan spoczynku. 

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) na stanowisko Prokuratora 

Generalnego może być powołana m. in. osoba będąca sędzią Izby Karnej lub Izby 

Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Zauważyć przy tym trzeba, 

iż zgodnie z art. 10a ust. 8 ustawy osiągnięcie przez Prokuratora Generalnego wieku 

uprawniającego do przejścia w stan spoczynku nie ma wpływu na zakończenie 

kadencji. Zaaprobowanie przedstawionego projektu implikować więc będzie, wobec 

sześcioletniej kadencji Prokuratora Generalnego, dopuszczenie możliwości pełnienia 

tej funkcji do ukończenia 81 roku życia. Okoliczność ta winna również być 

uwzględniona we właściwy sposób przy dokonywaniu oceny skutków 

przedstawionego projektu. 

Wydaje się zatem, że konstrukcja zaproponowana w projekcie prezydenckim, 

ma daleko idące konsekwencje, a zamierzony cel można byłoby osiągnąć poprzez 

zastosowanie regulacji niewywołującej wyżej opisanych skutków. 

W opinii Rządu wskazane byłoby utrzymanie zasady, zgodnie z którą 

sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu 70 roku 

życia, oraz stworzenie możliwości dalszego zajmowania stanowiska na wniosek 

sędziego, nie dłużej niż do ukończenia przez niego 75 roku życia – na wzór 

konstrukcji przyjętej w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

W ten sposób negatywne konsekwencje projektowanych zmian, które zostały 

wyżej wskazane, nie byłyby tak rażące.  

Ponadto, zdaniem Rządu, należałoby wprowadzić w projekcie zasadę, 

zgodnie z którą pełnienie funkcji wewnątrz Sądu Najwyższego, mających charakter 

niekadencyjny, byłoby możliwe najdłużej do ukończenia przez sędziego 70 roku 

życia.  

Podsumowując, rozwiązania przewidziane w projekcie co do zasady zasługują 

na aprobatę, jednakże wymagają dopracowania w kierunku wskazanym 

w stanowisku Rządu. 

Z tych względów, Rada Ministrów rekomenduje projekt do dalszych prac 

legislacyjnych. 
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